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Student Rick Doorenbos houdt nauwkeurig in de gaten hoe snel het water wegzakt in het tijdelijke zwembadje op de
Planetenlaan. © Boas Photo

Onderzoekers kieperen enorme
hoeveelheid water op straat en kijken
hoe snel het wegloopt
Een tractor, een grote tankwagen vol met slootwater en een klein, ondiep zwembad midden
op straat. Ingrediënten voor een bijzondere tafereel op de Planetenlaan vanmiddag in Huis
ter Heide. Onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam voerden een
wetenschappelijk onderzoek uit door met zandzakken een rechthoekig deel van de straat af
te bakenen en het vervolgens vol te laten lopen met slootwater.
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Jeroen Kluck en Rutger van Hogezand zijn onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en
doen door het hele land onderzoek naar waterdoorlatende verharding. De hele wijk Sterrenberg in
Huis ter Heide is zo gebouwd. Aan de rand van de straat zijn geen afvoerputjes te vinden. De
klinkers zijn los gelegd zodat het water bij een regenbui direct tussen de stenen door de grond in
verdwijnt. Mos en andere vervuiling kunnen een obstakel zijn voor het goed functioneren van dit
systeem, daarom voert de hogeschool dit onderzoek ook uit.

Rick Doorenbos is student aan de hogeschool. Hij ligt op handen en knieën op de rand van het
geïmproviseerde zwembadje naar een metalen meetlat te kijken. Om de zoveel minuten moet hij
de waterstanden doorgeven. Heel langzaam zakt het water weg tussen de stenen. Kluck is
tevreden. „Het loopt hier prima weg. De gemeente Zeist heeft de straat onlangs nog
schoongemaakt. Dat kan met speciale zuigers die vervuiling tussen de stenen wegzuigen. Er
wordt dan ook nieuw grit tussen de stenen aangebracht. Maar het wil wel eens voorkomen dat de
ondergrond dermate wordt samengeperst, dat het water niet meer in de bodem kan zakken. Hier
is dat niet het geval.”

‘Leven in het water’

Kluck vraagt omstanders of ze wel eens hebben gezien of de straat na een forse regenbui blank
heeft gestaan. Iedereen schudt van nee. Om zeker te zijn van de onderzoeksresultaten, vraagt hij
de chauffeur van de tractor om nog een keer een plens water over straat te gooien. Uit de dikke
pijp stromen in een paar seconden enkele honderden liters bruin water. „O kijk, er zit leven in het
water”, zegt Kluck. „Hij wijst naar een uit de kluiten gewassen bootsmannetje, een roofwants die
onder water leeft. „Het water komt uit een sloot. Dan kan dit mee komen.”

Als de test tot tevredenheid is uitgevoerd, wordt het op een andere plek nog een keer over
gedaan. „We doen dit onderzoek door het hele land. Aannemers, gemeenten en producenten van
waterdoorlatende producten hebben veel aan de onderzoeksgegevens”, legt Kluck uit.
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