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Watertoets Spechtlaan 19 Doorwerth
Deze watertoets refereert naar het rapport ‘Watervisie Renkum’ van 28 februari
2007 opgesteld door ingenieursbureau Royal Haskoning.
Bij de planontwikkeling van dit project is vanaf de start gestreefd naar een duurzame
herbestemming van dit unieke industriële monument.
De locatie van de watertoren is in het verleden met zorg uitgekozen: op het hoogste
punt van Doorwerth. De maaiveldhoogte hier is ca. 55 m + NAP.
In de huidige situatie bestaat het terrein uit gras, struiken, bestrating en de
watertoren. In de watertoren is van oudsher een hemelwaterafvoer aanwezig die via
een uitstroomgoot aan de achterzijde afwatert op het maaiveld.
Het terrein is 650 m2 groot. In de huidige situatie is er bebouwd/verhard oppervlak
van 141 m2. In de nieuwe situatie is dit 235 m2.
De nieuwbouw wordt aan de zuidkant voorzien van een grindkoffer, waarin het
hemelwater infiltreert. Het tussenlid daarentegen watert vrij af. Het watersysteem
van de toren wordt niet veranderd.
Door deze maatregelen is het hemelwater volledig afgekoppeld en infiltreert in de
bodem.
Conform het rapport ‘Watervisie Renkum’, streefbeeld ‘Water in de wijk’, wordt het
hemelwater hierdoor vertraagd afgevoerd en gebruikt voor de aanvulling van het
grondwater.
Het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering. Door
deze keuze wordt de RWZI niet onnodig belast met schoon hemelwater.
In het plan neemt weliswaar het bebouwde oppervlak toe, maar het hydrologisch
effect voor de omgeving verandert hierdoor niet. De grindkoffer heeft zelfs een
positief effect doordat deze als buffer fungeert (wadi).
Bij deze watertoets zijn twee tekeningen toegevoegd, die de situatie verduidelijken.
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