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Hoe de ondergrond kan bijdragen aan het 
realiseren van de omgevingsvisie
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De volledige Watermachine

3. Hoe werkt de kleine spons?

In het freatisch pakket wordt een goed doorlatende strook aangelegd, 

onderin ligt een hemelwaterinfiltratie en transportriool (IT) met een 

beperkte diameter. Het IT-riool is aangesloten op waterbergingen in de 

omgeving. (1) Bij een veelvoorkomende bui infiltreert het regenwater uit 

het IT-riool in de goeddoorlatende strook. Door het IT-riool en de goed-

doorlatende strook stroomt het regenwater langzaam in de ondergrond 

of naar de grote spons. (2) Bij een stevige bui die een paar keer per jaar 

voor komt, kan het water niet snel genoeg afgevoerd worden en stijgt 

het grondwaterpeil in de goeddoorlatende strook. Daardoor wordt het 

water ook in aangesloten bergingen gestuwd. (3) Als de bui over is daalt 

het water in de goeddoorlatende strook. Het water uit de bergingen 

stroomt weer terug in de strook. (4) Bij een extreme bui kan het regen-

water niet snel genoeg afgevoerd worden en is de bergingsruimte niet 

groot genoeg om al het regenwater te verwerken. Het resterende water 

stroomt zonder schade te veroorzaken over het maaiveld naar de grote 

spons.   
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Circulair watersysteem waarbij de Wijde Aa 

een boven- en ondergronds watersysteem 

verbindt. Als een superspons wordt al het 

water in de groenblauwe structuur vastge-

houden en vertraagd afgevoerd naar de Wij-

de Aa. Als het water in de Wijde Aa stijgt 

wordt het niet langer over de dijk gepompt 

en afgevoerd naar het IJsselmeer, maar 

wordt de stijging gebruikt als motor om het 

water in het onderliggend watervoerend 

pakket te infiltreren en aan de natuurlijke 

watervoorraad toe te voegen. In droge 

periodes kan die extra voorraad water, als 

een spons die wordt uitgeknepen, bijdragen 

aan het voorkomen van verdroging. In het 

uitzonderlijke geval dat het water in de 

Wijde Aa niet snel genoeg in de ondergrond 

infiltreert en de Wijde Aa overstroomt is er 

genoeg ruimte om zonder schade water te 

bergen in het ommeland. 

Een gezonde klimaatadaptieve omgeving met genoeg woonruimte voor iedereen

Warmte winnen uit de grote spons

De stuwtjes tussen de compartimenten in 

de groenblauwe structuur helpen om water 

langer vast te houden in de grote spons. Zo 

krijgt de zon ook meer tijd om het water in 

de spons op te warmen. De warmte die in 

het water wordt verzameld kan onttrokken 

worden en in de ondergrond (WKO) worden 

opgeslagen. In de winter kan de warmte 

worden opgepompt en samen met de geo-

thermiebron door de wijk worden verspreid 

om de huishoudens in Zwolle Noord te 

verwarmen. 

(1) Woningen die nu nog worden verwarmd met gas moeten worden aangesloten op een warmwaternet. Het riool moet binnen nu en tien jaar worden 

vervangen. Het afvalwater wordt nu samen met het schone regenwater verzameld in een gemengd riool en naar de RWZI van Hessenpoort gebracht, 

regenwater wordt zo onnodig verontreinigd en weer gezuiverd. 1,9 miljoen m3 schoon regenwater uit Zwolle Noord wordt nu via de RWZI of het gemaal 

Westerveld in de Vecht geloosd en niet direct in de bodem geïnfiltreerd. (2) Het liefst zouden we het riool niet vervangen door een gescheiden systeem maar 

relinen en het regenwater direct in de bodem infiltreren. Maar de freatische laag is dun en kan moeilijk grondwater afvoeren. Afkoppelen met infiltratiekof-

fers of lokale wadi’s kan tot ongewenste vernatting leiden. (3) In de Watermachine gaat het gerelined rioolsysteem vooral afvalwater afvoeren. We bouwen 

een sponsstructuur voor het regenwater. In die kleine sponsstructuur wordt het regenwater afgevoerd naar de grote spons en deels geïnfiltreerd. Door 

dezelfde structuur wordt de warmte uit de grote spons de wijk in gebracht. We bouwen een fijnmazig 

net van huisaansluitingen om het regenwater van de woningen naar de kleine spons te leiden en de 

warmte naar de woningen. Zo voorkomen we ongewenste vernatting en kunnen in de leefruimte 

meer ambities worden gerealiseerd.

1. Schaalniveau Zwolle Noord

4. De ondergrond, de kleine spons en andere ambities in de buitenruimte

2. Waterstromen in de wijk

Met de kleine spons creëren we natte en droge gebieden, de natte gebieden zijn onderling verbonden en vormen een structuur waarin regenwater wordt 

geborgen of langzaam naar de groenblauwe structuur wordt getransporteerd. Hoe die natte structuur of de drogere tussengelegen structuur kunnen bijdra-

gen aan andere ambities uit de omgevingsvisie zoals buitengeluk, infra, parkeren, verkoeling, groen en ecologie hangt af van de gevoeligheid van die functies 

voor hoogte en het fluctureren van de grondwaterstand en de aaneengeslotenheid van de structuur. De natte gebieden zijn smaller en vormen samen een 

aaneengesloten structuur met een fluctuerende hogere waterstand. De drogere gebieden zijn groter maar er is minder sprake van een aaneengesloten struc-

tuur. De waterstand is er constant en biedt voldoende drooglegging voor wonen, verkeer en bomen. In de droge gebieden is tijdelijke waterberging mogelijk 

zonder dat het tot vernatting leidt. De ruimtelijke verdeling van de natte en droge gebieden in Zwolle Noord is het resultaat van een co-creatieproces tussen 

bodembeheerders met andere beleidspecialisten. In droge tijden kan grondwater uit het watervoerend pakket worden onttrokken om de spons te vernatten.
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