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Parkeren op een olympisch badParkeren op een olympis
KLEILAAG Regenwater in het centrum van Stein zakt weer de grond in

Een flinke hoosbui in het
centrum van Stein ver-
dwijnt straks in een reusach-
tige kelder. Een ruimte waar-
in sommigen dachten hun
auto te kunnen parkeren.

door Eric van Dorst

KK rijgt het centrum dan
toch een parkeergarage, is
Jos Bauer, belast met de
externe communicatie

over het Centrumplan Stein, de af-
gelopen tijd meermaals gevraagd.
Door omwonenden en passanten,
die in korte tijd naast multifunctio-
neel centrum De Grous een enorm
gat zagen ontstaan. Liefst 44 meter
lang, 16 meter breed en 3,5 meter
diep, zo ongeveer de omvang van
een olympisch zwembad. Parkeren
kan komend jaar inderdaad, maar
dan bovenop de zogeheten infiltra-
tiekelder die aan de Heerstraat-Cen-
trum wordt gerealiseerd. Zoals de
term al zegt is het betonnen bassin
bedoeld om regenwater in de bo-
dem terug te laten zakken. Het
principe is simpel: het hemelwater
dat valt op een oppervlakte van in
totaal elf voetbalvelden ofwel 5,5
hectare wordt hierin verzameld.
De ruimte is berekend aan de hand
van landelijke normen en kan het
resultaat van een zeer zware bui
die gemiddeld eens in de tien jaar
valt bergen, vertelt Joep van Oef-
felt, als gemeenteambtenaar belast
met de projectleiding van de open-
bare ruimte in het centrum. Er gaat
twee miljoen liter water in, dat bin-
nen een etmaal via sleuven in de
betonnen zijwanden en op de be-
tonnen vloer aangesloten drainage-
buizen moet kunnen wegzakken.
Van Oeffelt: „Het grondwater zit
hier elf meter diep, de bodem heeft
een enorm bergend vermogen.”
Dat geldt voor het pakket dat water-
doorlatend is. Om daar goed van te
kunnen profiteren is eerst de bo-

venste kleilaag onderbroken en aan-
gevuld met granulaat, grind en
zand. Een investering van 4,5 ton,
waarvan je straks helaas niets meer
ziet, zegt wethouder Danny Hen-
drix (DOS, riolering) voordat hij ge-
helmd in de kelder poolshoogte
gaat nemen. In zijn stem weer-
klinkt overigens geen spijt. „Dit ge-
beurt conform ons water- en riole-
ringsplan. We willen dat regenwa-
ter niet langer direct richting zuive-
ringsinstallatie en de Maas gaat,
maar in de grond zakt. In elke
bouwvergunning is een voorzie-
ning daarvoor als voorwaarde opge-
nomen. De gemeente moet natuur-

lijk het goede voorbeeld geven.”
Cees van Rijswijk, bedrijfsleider
van de firma die de kelder bouwt,
prijst de gemeente Stein voor de ge-
kozen aanpak en de voorbereiding.
Hij werkte in het hele land de afge-
lopen jaren aan diverse infiltratie-
kelders, maar dit is voor hem de
grootste tot nu toe. Veel dieper dan

Gemeente wil dat water
niet langer direct richting
zuiveringsinstallatie gaat,
maar in de grond zakt.

�

normaal, omdat de ruimte in de
lengte en de breedte hier in het cen-
trum beperkt was. „Er zijn wel
eens plekken waar we zo’n kelder
maken en ik me afvraag waarom ze
dat gezien de bodemgesteldheid ei-
genlijk doen. Maar hier is erg goed
nagedacht over het gebruik van de
waterafvoerende grondlagen,” zegt
Van Rijswijk als hij net een stukje
taart met het groene logo van zijn
werkgever heeft verorberd. Het
hoogste punt van het centrumplan
is door een andere aannemer welis-
waar nog niet bereikt, de vorderin-
gen op het laagste punt worden
aan de rand van de bouwput wel

gevierd. Even, want de tijdsdruk is
groot. Beneden werkt een team
naarstig aan het plaatsen van 750
kunststof buizen met daarop plas-
tic kappen. Daarover wordt dins-
dag het twintig centimeter dikke
betonnen dak gestort, nadat eerst
nog de bewapening is aangebracht.
Daarna is de infiltratiekelder, die in
principe droog zal staan, enkel nog
toegankelijk via inspectieluiken. Al-
ternatief is een verbinding met de
riolering, om bij zeer zware buien
kort na elkaar overtollig water te
kunnen lozen. Want op natte voe-
ten in het vernieuwde centrum zit
straks niemand te wachten.

Honderden met beton gevulde buizen dragen straks het parkeerdek boven de infiltratiekelder in het centrum van Stein.  foto Rob Oostwegel


