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1.

TERMINOLOGIE
Actoren

Gesprekspartners binnen een proces zoals gemeente, provincie, waterschap,
woningbouw-verenigingen, verenigingen van huiseigenaren, individuele huizen
bezitters,bedrijven, etc.

Afkoppeling

Het niet via de riolering afvoeren van hemelwater. Hetrelatief schone hemelwater wordt
inplaats daarvan geïnfiltreerd indebodem ofafgevoerd naar het oppervlaktewater.

AWZI

Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Drinkwater

Water datbestemd is (ofmedebestemd) voormenselijke consumptie.

Duurzaamheid

Hetvoorzien indeeigen behoeften zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties
om inhun behoeften tevoorzien ingevaar tebrengen.

Filter

Filter of voorbehandeling voor de reiniging van afstromend hemelwater. Een goed filter
is bodempassage. Als filter is bewust niet alleen bodempassage voorgeschreven om
mogelijke nieuwetechnieken in detoekomst niet uitte sluiten.

Gemiddelde
Hoogste
Grondwaterstand(GHG)

Grondwaterstand die men in een gemiddeld jaar in de winter (december - februari) mag
verwachten.

Hemelwater

Regenwater en smeltwater dat van daken van gebouwen, straten en andere verharde
oppervlakken tot afstroming is gekomen.

Hemelwaterqfvoer (HWA)

Stelsel van leidingen, bestemd voor de afvoer van hemelwater van het buitenoppervlak
van het gebouw.

Hemelwatersysteem

Installatie ten behoeve van gebruik van hemelwater voor huishoudelijke toepassingen
(toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan).

Huishoudwater

Water, door middel van collectieve (gemeenschappelijke) systemen via leidingen
geleverd aan huishoudens, dat van mindere kwaliteit isdan drinkwater en dat bestemd is
voor laagwaardige toepassingen.
In de definitie van VEWIN is bovendien het uitgangspunt dat de levering van
huishoudwater wordt verzorgd doorhet waterleidingbedrijf.

Infiltratie

Algemeen: het in de bodem brengen van water. Een nadere betekenis van infiltratie is:
het intreden van water indebodem vanaf het grondoppervlak.

Verdroging

De aantasting van de natuur als gevolg van (grond-) waterstandsdaling, zowel direct
door de daling van de waterstand als door indirecte effecten (zoals de aanvoer van
gebiedsvreemd water van een andere kwaliteit omhet watertekort aantevullen).
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BESCHRIJVING MOGELIJKE MAATREGELEN

Het hemelwater datvan afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt, kan opvier manieren
worden omgegaan. Onderstaand isaangegeven waar dezevier basisoplossingen
besproken worden.
1. Voorkomen van afvoer;
2. Benutting van hemelwater;
3. Infiltratie vanhemelwater inde bodem
4. Afvoer naar enberging in oppervlaktewater

• • hoofdstuk 2
*• hoofdstuk 3
T> hoofdstuk 4
•^ hoofdstuk 5

Er zijn veletechnieken voorhanden waarmee verhard oppervlak kan worden afgekoppeld.
Indezebijlage wordtperbasisoplossing enkelevan deze technieken toegelicht.
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2.

VOORKOMEN VAN AFVOER

Het voorkomen van afvoer kan plaatsvinden door middel van vegetatiedaken en in
nieuwbouwsituaties het weg- en overig verhard oppervlak te beperken. Beide manieren
van voorkomen van afvoer worden in de onderstaande paragrafen besproken.
Aansluitend wordt kort nader ingegaan wat een vegetatiedak betekent voor de belasting
van de dakconstructie.
2.1

Beperking weg- enoverig verhard oppervlak
Hetverhard oppervlak kanwordenbeperkt door bijvoorbeeld:
debreedte vanwegen tebeperken,
de hoeveelheid aan trottoir te beperken; alleen daar trottoirs aanleggen waar deze
werkelijk nodig zijn. Dit heeft tevens een voordeel met betrekking tot het
onderhoud omdat op frequent belopen trottoirs minder onkruid zal groeien.
De mate waarin deze beperking gerealiseerd kan worden hangt af van het overleg met de
stedenbouwkundige. Indien overeenstemming bereikt kan worden, dan kan het weg- en
overig verhard oppervlak beperkt worden. Dit betekent dat het hemelwater dat nu op het
onverharde terrein neerslaat kan infiltreren of afstromen naar nabijgelegen
oppervlaktewater.

2.2

Vegetatiedaken
De vegetatiedaken houden hemelwater vast zodat weinig afvoer (ca. 30 % op jaarbasis)
plaatsvindt naar riolering, in nieuwbouwprojecten is het mogelijk vegetatiedaken te
realiseren omdat bij de aanleg van woningen rekening gehouden kan worden met de
benodigde zwaardere dakconstructie.
Een vegetatiedak isover het algemeen opgebouwd uit een drainagelaag met daarbovenop
een substraatlaag. De substraatlaag heet ook wel de vegetatielaag en is in feite de laag
waarin deworteling van devegetatie plaatsvindt.
De substraatlaag kanbestaanuit een vijftal typen:
1. Ter plaatse gemengd stortgoed

2. Voorgemengde nat. materialen
3. Minerale korrels
4. Substraatplaten
5. Vegetatiematten

(aarde-schuimmengsels + evt. toeslagmateriaal bijv. lava,
bims, geëxpandeerde kleikorrels, zandmengsels met
toeslagstoffen)
(turf gemengd met lava, bims, geëxpandeerde kleikorrels,
zandofhumus-houtsnippersmengsels)
(lava,bims-mengels,geëxpandeerdekleikorrelsenslakken)
(gemodificeerd kunststofschuimplaten metnutriënten eneen
speciaaltypesteenwol)
(polyamide vlechtmatten in combinatie met polyestervliesof
kokosmatten en gevuld met een substraat van bims, lava,
kleinenboomschors)
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Vegetatiedaken kunnen worden onderverdeeld indevolgende drie typen:
1. kruidendaken
2. grasdaken
3. tuindaken
2.2.1 Kruidendak
Voor kruidendaken zijn diverse combinaties mogelijk van verplanten (sedum)-, mos- en
kruiden.In enkele gevallen kan ook gras uitmaken van de gekozen combinatie.
Afhankelijk van degekozen combinatie kan dedikte van de substraatlaag variëren van 20
tot 200mm.
Tabel 2-1 Overzicht substraatlaag- endrainagelaagdikten

Vegetatie
Mos-sedum
Sedum-mos-kruiden
Sedum-gras-kruiden
Gras (+kruiden)

dikte substraatlaag
[mm]
20-30
tot 60
60-100
80-200

van kruiden-en grasdaken [24]

dikte drainagelaag
[mm]
10-30
10-60
20-60
20-60
In Duitsland zijn veel firma's die
vooral de zeer lichte mossedumcombinaties rol- of plaatvorm
leveren. Deze combinaties zijn
populair door hun relatief lage
gewicht enredelijke prijs.
Het is mogelijk dat problemen met
dit type daken kunnen optreden. De
oorzaken kunnen gelegen zijn in het
feit sommige daken een relatief
hoog aandeel organische massa

Afbeelding 2-1 Mos-sedum dak [24]

hebben die snel in dikte afneemt. Verder
zijn er ook zeer lichte systemen die
chemische stoffen bevatten omhetwater te
binden. Helaas kunnen deze stoffen in de
loop van de tijd uitlogen, waardoor de
kwaliteit sterk terugloopt. Ten derde is in
veel gevallen de drainage onvoldoende.
Hierdoor wordt het regenwatersurplus niet
snel genoeg afgevoerd. Het surplus
verzuurt wat leidt tot extra mosgroei en
onderdrukking van de sedumplanten.
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-6-

Afbeelding 2-2 Mos-gras-kruiden dak [24]
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2.2.2 Grasdak
De benaming "grasdak" wordt vaak onjuist gebruikt voor een kruidendak. Een
kruidendak kan bestaan uit sedum-, mos- of echte kruiden als vegetatie, maar meestal is
het een combinatie van de drie genoemde componenten. Het verschil tussen een grasdak
en een kruidendak is dat een grasdak heeft vrijwel altijd een vegetatie heeft die bestaat
uit eencombinatie vangrassen enkruiden,waarbij degrassen hethoofdaspect vormen.
Over het algemeen is
een grasdak onderhoudsgevoeliger dan
een
kruidendak.
Verder heeft een
grasdak een vaak een
dikkere substraatlaag
en
is
daarmee
aanzienlijk zwaarder
dan een kruidendak.
De
benodigde
draagconstructie
wordt
dan
ook
zwaarder uitgevoerd.

Afbeelding 2-3 Grasdak [24]

Bij platte grasdaken kan volstaan worden met een substraatlaag van 80 mm. Bij de
hellende grasdaken geldt dat de substraatlaag minstens 150 mm moet zijn. De dikte van
de substraatlaag is van belang in verband met het gevaar voor uitdroging. Genoemde
laagdikten zijn minima voor de levensvatbaarheid. Omeen grascultuur in stand te houden
gedurende perioden met een neerslagtekort is besproeiing en soms ook bemesting
noodzakelijk. Bij ongunstige vocht- en bemestingsomstandigheden degenereert het
grasdak waarbij gedeelten afsterven. Het resultaat is een grasdak met een weinig fraai
uiterlijk.
2.2.3 Tuindak
De zwaarte van een tuindak
hangt af van de opbouw van de
constructie. Klassiek is de
opbouw met zwarte aarde als
substraatlaag en daaronder een
grindlaag als drainage. Daarnaast is het ook mogelijk
lichtere substraatmengsels toe
te passen van minder natuurlijk
materiaal zoals kunststofschuim. Vaak wordt een
substraatlaagdikte van 200
mmaangehouden als grens

Afbeelding 2-4Tuindak [24]
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tussen gras/kruidendaken enerzijds en tuindaken anderzijds. Dit is geen wet van Meden
enPerzen. Tabel 2-2 geeft een indruk vandebenodigde dikte inrelatie tot debegroeiing.
Tabel 2-2 Dikte substraatlaag bij tuindaken [24]
Dikte laag [mm]

2.3

Begroeiing

Eventueel worteldoek

200-350

bodembedekkers

niet nodig

350-500

heesters

voorheesters tot 1,2mniet nodig, anders direct boven drainagelaag

500-700

hoge heesters

ca.halverwege substraatlaag

700-900

bomen

ca.halverwege substraatlaag

Dakbelastingen van vegetatiedaken
Het gewicht (belasting) niet alleen af van de laagdikten, maar ook van de toegepaste
materialen. Voor zeer globale berekeningen kunnen de waarden worden aangehouden uit
tabel 2-3.Tabel2-4verstrekt meer aanvullende informatie voorberekening dakbelasting.
Tabel 2-3 Globale gewichten van droge begroeide daken [24]
Type

Drainage

Begroeiing

Gewicht ca. kg/m2

Grasdak

kunststof

gras-kruiden

kruidendak

kunststof

mos-sedum-kruiden

150

klassiek tuindak

grind

grasen kleine planten

530

klassiek tuindak

grind

struiken en boompjes

900

modern tuindak

kunststof of kleikorrels

grasenkleine planten

280

modem tuindak

kunststof of kleikorrels

struiken en boompjes

550

50-150

Tabel 2-4Gewichten van samenstellende materialen [24]
Gewicht [kg/m2]

Laag

Materiaal

Vegetatie

Mos/sedum

10

Gras/kruiden

15

Bodembedekkers

10

Substraat

Kleine heesters

20

Grote heesters

30-40

Bomen

>60

aardeper 10mm

13-18

Geëxpandeerde kleikorrels/aardmengsel per 10mm

10-15

Geëxpandeerde kleikorrels per 10mm
Drainage

Substraatplaten van kunststof schuim of steenwol per 10mm

8-10

Grind per 10mm

16-18

Lavaper 10mm

11-14

Bimsper 10mm

7-12

Blähton per 10mm

5-8

Kunststofmat per 10mm

6-8

Kunststofschuim droogdik 100mm
Idem verzadigd met water
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BENUTTING VAN HEMELWATER
Naast het infiltreren of afvoeren van hemelwater kan er ook voor gekozen worden het
hemelwater te benutten. Hiervoor zijn een aantal verschillende systemen die kunnen
worden toegepast. De keuze van het systeem hangt af welke mogelijke toepassing je
kiest, waar de toepassing plaatsvindt en het schaalniveau waarop het systeem wordt
toegepast. De toepassingen worden verdeeld in een toepassingen Binnenshuis en
toepassingen Buitenshuis. Dit laatste wordt een principeoplossing genoemd. In de
onderstaande tabel isperprincipeoplossing demogelijke toepassing weergegeven.
Tabel 3-1 Indeling toepassingen van hemelwater
Principeoplossing

in principeoplossingen
Toepassing(en)

Binnenshuis

Wasmachine
Doorspoelen toiletpot
Doorspoelen urinoirs
Planten water geven

Buitenshuis

Autowassen
Schoonmaken
Tuinsproeien

Er zijn een zestal mogelijke benuttingssystemen. Afhankelijk van de gekozen
toepassing(en) enhet schaalniveau iséénofzijn meerdere benuttingssystemen mogelijk.
Tabel 3-2 geeft demogelijkheden weer.
Tabel 3-2 Technieken voor benutten van hemelwater en toepassingsniveau
Benuttingssystemen

Principeoplossing

Schaalniveau

Zwaartekrachtsysteem

Binnenshuis

Woningniveau

Pompsysteem

Binnenhuis en/of Buitenshuis

Woningniveau
Woningblokniveau

Pompsysteem metopen put

Binnenhuis en/of Buitenshuis

Woningniveau
Woningblokniveau

Pompsysteem met tussenvat

Binnenhuis en/of Buitenshuis

Woningniveau
Woningblokniveau

Huishoudwatersysteem

Binnenhuis en/of Buitenshuis

Wijk- of wijkdeelniveau

Regenton

Buitenshuis

Woningniveau

Dit hoofdstuk bespreekt verder informatie met betrekking tot de mogelijke toepassingen
van benutting van hemelwater. Verder worden de mogelijk benuttingssystemen
besproken enmet elkaar vergeleken.
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3.1

Hemelwaterbenutting binnenshuis
Benutting bij particulieren
Binnenshuis kan regenwater goed gebruikt worden voor
toiletspoeling (het verwijdert o.a. urineaanslag in het toilet).
Voor toiletspoeling is het niet noodzakelijk dat het spoelwater
aan de drinkwaternormen voldoet. Regenwater, afkomstig van
het dak van de woning, wordt dan afgevoerd naar een
regenwaterbassin, waarin het tijdelijk wordt opgeslagen. Na
benutting wordt het water als DWA afgevoerd naar het
rioolstelsel.
In principe zou naast het gebruik van regenwater voor toiletspoeling het regenwater
binnenshuis ook gebruikt kunnen worden inwasmachines (hemelwater bevat weinig kalk
en heeft hierdoor minder zeep nodig voor het reinigen van wasgoed). Nederlandse
woningen hebben echter doorgaans te weinig dakoppervlak om aan de individuele vraag
vanwasmachines entoiletspoeling te voldoen.
In tijden van droogte dient het hemelwatersysteem aangevuld te kunnen worden met
drinkwater' waarvoor dus een drinkwatersuppletie-unit nodig is voor de noodkoppeling
met het drinkwaternet.Indien de berging geheel gevuld is zal deze bij nog meer aanvoer
van hemelwater overlopen. Bij voorkeur wordt het overtollige water uit de tank niet op
de riolering geloosd, maar geïnfiltreerd in de bodem, opdat de waterkringloop intact
wordt gehouden. Hierbij kan gedacht worden aan kunststof infiltratieboxen, die
omwikkeld zijn metgeotextiel. (worteldoek)
De bewoner moet zelf zorgdragen voor het goed en blijvend functioneren van de
voorziening (tank afentoeinspecteren, bij storingpompreparateur bellen etc).
Benutting bij bedrijven
Naast het benutten van hemelwater bij particulieren is het ook mogelijk om water te
benutten bij kantoorpanden of andere utiliteitsgebouwen. Het spoelen van toiletten en
urinoirs isgoed mogelijk en verder kunnen de plantenbakken en hydroculturen van water
voorzien worden. Demogelijkheden van de toepassingen worden bepaald door het vraag
en aanbod verhaal. In dit geval is het beschikbare dakoppervlak van belang en de
aantallen toiletten /plantenbakken. Over het algemeen kan benutten van hemelwater bij
bedrijven hetbesteperbedrijf worden bekeken.
Bij sommige bedrijven, meer de niet kantoorpanden, is optimalisatie van waterstromen
binnen het bedrijf een mogelijkheid. Hierbij wordt gekeken naar de stromen van het
proceswater enhetbenutten van hemelwater kan hierbij een aanvulling zijn, mits er maar
voldoende dakoppervlak aanwezig is. Het optimaliseren van waterstromen binnen een
bedrijf waarbij de mogelijkheden van benutten van hemelwater een mogelijkheid zijn,
vergt meestal een specifiek gericht onderzoek.
Woon|Energie, 1995.Haalbaarheidsonderzoek regenwater- engrijswatersystemen in woningen.
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3.2

Hemelwaterbenutting buitenshuis
Voor toepassingen buitenshuis dient het benuttingssysteem tenminste te bestaan uit een
pompsysteem met buffer en een tappunt buitenshuis. Vanaf de buitenkraan kan het
gebufferde hemelwater aangewend worden voor het wassen van auto, het schoonmaken
/reinigen van verhard oppervlak of het sproeien/spuiten van de tuin. Eenpompsysteem is
benodigd omvoldoende druk tekunnen leveren.
De toepassingen voor buitenshuis zijn meestal meer geschikt voor particulieren dan door
bedrijven. Hetwassen van de auto doorparticulieren kanplaatsvinden op eigenterrein of
op centraal aangelegde autowasplaatsen indewijk. Inhet laatste geval wordt hemelwater
van meerdere daken ingezameld en is sprake van een collectief systeem. Het vraag- en
aanbod verhaal is op kleine schaal beter op elkaar af te stemmen. Bij commerciële
bedrijven zoals autowasserettes isdevraagveel groter dan het aanbod.
Wat soms wel een mogelijkheid kan zijn is als relatief veel verhard oppervlak rond een
marktplein of andere grotere openbare ruimten wordt afgekoppeld en gebufferd wordt in
een bassin onder het plein. Bij het wekelijks schoonspuiten na de groentemarkten etc.
kan het plein schoon worden gespoten met afgekoppeld hemelwater. Om problemen
tijdens perioden van droogte te voorkomen moet hier wel een koppeling naar het
drinkwaternet aanwezig zijn. De buffer moet wel dusdanig groot zijn, dat wateroverlast
beperkt blijft.

3.3

Benuttingssystemen
Benuttingssystemen kunnen inverschillende vormen worden toegepast, namelijk als:
- individueel zwaartekracht systeem (voorraadvat onder het dak);
- individueel pomp systeem (voorraadvat ondergronds of in kruipruimte);
- collectief zwaartekracht systeem;
- collectiefpomp systeem.
Afhankelijk van het schaalniveau kan een bepaald benuttingssysteem worden toegepast.
Over het algemeen geldt dat bij meer collectief toegepaste benuttingssystemen een
hogere dekkingsgraad wordt bereikt qua levering van het grijswater. Een hogere
dekkingsgraad betekent overhetgeheel ook een hogere waterbesparing.
Alsbenuttingssystemen worden devolgende systemen onderscheiden [10]:
1. Zwaartekrachtsysteem;
2. Pompsysteem;
3. Pompsysteem met open put;
4. Pompsysteem met tussenvat;
5. Huishoudwatersysteem
6. Regenton.
Inhetnavolgende worden dekenmerken van deze zes systemen kort besproken.
Bijlagen document van "Handreikingbijeen keuzevoorbehandelmethodennaafkoppelen"
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3.3.1 Zwaartekracht systeem
Bij een zwaartekracht systeem is het
voorraadvat boven de gebruikspunten
opgesteld. Het is een eenvoudige en
goedkope oplossing, die met name
geschikt is als individueel systeem per
woning in laagbouw.
Voordelen:
• technisch eenvoudig;
• lage investering;
• lage onderhoudskosten.
Afbeelding 3-1 Zwaartekrachtsysteem

Nadelen:
• plaatsing voorraadvat boven degebruikspunten noodzakelijk;
• vaakkleinervoorraadvat, waardoor minder dekkingsgraad;
• bouwkundige aanpassingen nodig (constructief);
• ruimtebeslag inhet gebouw;
• geringe druk inhet leidingnet;
• inpandige schadebij eventuele lekkage vanhet voorraadvat;
• mogelijke waterkwaliteitsproblemen als gevolgvan hoge temperaturen.
3.3.2 Pompsysteem

Bij een pompsysteem is er meer vrijheid om het voorraadvat teplaatsen, omdat het water
onder druk opgepompt wordt. Het voorraadvat kan bij voorkeur in de grond worden
ingegraven of binnen in een kelder ofberging worden geplaatst, zodat het water koel en
donker bewaard kan worden. Pompsystemen zijn vrijwel overal toepasbaar en zijn
geschiktvoor individueel systeem per woning of eventueel per woningblok.
Voordelen:
• veel mogelijkheden voor plaatsing van
het voorraadvat binnen of buiten het
gebouw;
• groter voorraadvat mogelijk en dus een
hogedekkingsgraad mogelijk;
• economisch voordeel mogelijk door
schaalvergroting.
Nadelen:
• meer onderhoud nodig;
• mogelijke geluidsoverlast door pomp,
tenzij deze indetank is geplaatst;
• elektriciteitsverbruik door depomp.
bijlage I
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3.3.3 Pompsysteem metopen put
De buffering van opgevangen hemelwater kan ook worden vormgegeven als een
grondwaterbuffer met behulp van een open put van beton met een bodem van
kalkzandsteen. Afstromend hemelwater, afkomstig van het dakoppervlak, wordt inde put
afgevoerd en in natte perioden geïnfiltreerd in de bodem. In droge perioden wordt
grondwater gebruikt voor suppletie. Uit de put wordt (grond)water onttrokken voor
benutting binnenshuis. Opjaarbasis zijn de toegevoegde hoeveelheid hemelwater en de
gebruikte hoeveelheid ongeveer gelijk. Het pompsysteem met open put is bij voorkeur
geschikt als individueel systeem. Eventueel kan het ook collectief op woningblokniveau
toegepast worden. Hierbij moet goed gekeken worden naar de dekkingsgraad.
Voordelen:
• geenproblemen met hetmaken van eenkoel endonker opslagvat;
• altijd voldoende water beschikbaar voor benutting binnenshuis (geen drinkwater
nodigvoor suppletie);
• geenaanvullende infiltratie- ofafvoervoorziening nodigvoor overtollig hemelwater.
Nadelen:
• kan alleen worden toegepast daar waar het grondwater een goede kwaliteit heeft, niet
tediepzit endebodemvoldoende doorlatend is;
• elektriciteitsverbruik door depomp.
3.3.4 Pompsysteem met tussenvat
Omervoor tezorgen dat depomp minder vaak aanslaat, kan erworden gekozen voor een
groot voorraadvat onder de tappunten van waaruit water wordt opgepompt naar een klein
opslagvat dat zich op voldoende hoogte boven de tappunten bevindt. Een pompsysteem
mettussenvat iszowel geschiktvoor toepassing alsindividueel systeem op woningniveau
als opcollectief systeem op woningblokniveau.
Voordelen:
• een eenvoudiger en goedkoper pompsysteem
(lagerecap.en opvoerhoogte);
• minder storingsgevoelig (bij storingen is nog
eenwaterreserve aanwezig);
• suppletiewater hoeft niet meer vanuit buffer
opgepompt teworden.
Nadelen:
• extra leidingen enextra voorraadvat nodig;
• geringe druk inhet leidingnet;
• hogere investering.
• plaatsing
boven
gebruikspunten
noodzakelijk'

Afbeelding 3-3 Pompsysteem met tussenvat

• inpandige schadebij eventuele lekkage van het voorraadvat;
• mogelijke kwaliteitsproblemen als gevolgvanhoge temperaturen;
Bijlagen document van "Handreikingbijeen keuzevoorbehandelmethoden naafkoppelen"
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3.3.5 Huishoudwatersysteem
Door verschillen in woningbezetting leidt collectieve hemelwaterbenutting over het
algemeen tot een hogere dekkingsgraad. Tevens zijn de systemen groter uit te voeren
waardoor het systeem robuuster wordt. Bij een collectief systeem is het echter minder
duidelijk wie verantwoordelijk is voor het blijvend functioneren van het systeem. Een
collectief systeem kan worden toegepast op wijkdeelniveau of hoger. Afhankelijk van
lokale omstandigheden zoals beschikbare waterbronnen voor het grijswater,
transportafstanden etc. kan een huishoudwatersysteem levensvatbaar zijn vanaf 200
woningen.
Bij een systeem op
wijkniveau wordt een
dubbel waterleidingnet in
de gehele wijk aangelegd
en spreekt men van een
huishoudwatersysteem.
Als bron voor het
huishoudwater kan het
hemelwater afkomstig van
daken (en wegen) wordt
gebruikt. Dat hemelwater
zal daarvoor opgevangen
moeten worden in een
centrale buffer gebracht.
Afbeelding 3-4 Voorziening van huishoudwater uit oppervlaktewater
metbehulpvan een dubbel waterleidingnet

Dezebuffer kanzowel een open als gesloten zijn. Bij geslotenbuffer kanworden gedacht
aan een groot ondergronds gelegen bassin. Voordeel daarvan isdat het water minder kan
verdampen en beschermd is tegen vervuiling. Nadeel is dat een gesloten bassin relatief
duur is.Een open bassin kan worden vormgegeven als centrale waterpartij in of rondom
een wijk. Indien de bodem erg goed doorlatend is of als het oppervlaktewater of
grondwater van slechte kwaliteit is zal het open bassin bekleed moeten worden met een
waterdicht folie. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met grote
waterpeilfluctuaties in het bassin. Eventuele tekorten in het aanbod van hemelwater
kunnen opgelost worden door eventueel uit nabijgelegen oppervlaktewater water te
winnen via oeverfiltratie (horizontale bodempassage met een filterende werking) of door
drinkwatersuppletie beperkt toete staan.
Bij een dubbel waterleidingnet wordt niet langer een buffer met een pomp per woning
aangelegd, maar 1 centrale buffer met aan-entoevoerleidingen van ennaar de woningen.
Bij een zo'n systeem komt veel meer kijken dan het afstemmen van vraag en aanbod. De
verantwoording voor het werken vanhet systeem ligt niet meer bij debewoners,maar bij
een waterleidingbedrijf. Dit bedrijf stelt aanvullende eisen ten aanzien van de
bedrijfszekerheid van het systeem en de leveringsgaranties. Zeker is dat dan ook de
bijlage1
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waterbalans in droge en natte jaren nader bekeken moet worden en het verloop van de
waterstand in de centrale buffer. Om de technische haalbaarheid verder te toetsen is het
raadzaam om in samenwerking met een waterleidingbedrijf een ingenieursbureau
berekeningen uit telaten voeren.
Voordelen van een huishoudwatersysteem boven kleinere lokale benuttingssystemen
zijn:
Lagere aanlegkosten per woning (huishoudwaternet ca. fl. 3000,- per woning,
individuele benutting ca.fl. 6.000,-per woning);
Beheer enonderhoud centraal bij waterleiding bedrijf;
Leveringszekerheid;
Kwaliteitsbewaking vanhet water;
Mogelijkheid combinatie met bluswatervoorziening.
3.3.6 De regenton
Een regenton is de eenvoudigste manier van
hemelwateropvang en benutting. Het regenwater kan
worden gebruikt voor het water geven van
kamerplanten endetuin.
De inhoud van een regenton is circa 250 liter. Het
water dat niet meer in de regenton past zal overstorten
en afgevoerd worden naar het riool of overlopen naar
een infiltratievoorziening of gewoon detuin instromen.
Indien het water wordt gebruikt voor tuinbewatering
kanjaarlijks circa 2000 liter water worden bespaard (=
ca. 2%vanhettotaledrinkwaterverbruik per woning).
Indien de overloop van de regenton op de riolering
wordt aangesloten is de winst voor het ontlasten van
hetrioolstelsel gering.

Afbeelding 3-5 Regenton mettap

Nog steeds zullen ergrote hoeveelheden hemelwater worden afgevoerd naar de riolering,
zeker tijdens grote neerslaggebeurtenissen. Ook in de winter zal de bijdrage van een
regenton, qua afkoppelen, nihil zijn. Daarom wordt bij voorkeur de overloop van een
regenton aangesloten op een infiltratievoorziening (zie afbeelding 3-6). Op die manier
wordt benutting en infiltratie van hemelwater gecombineerd. De tonnen zijn verkrijgbaar
inkunststof ofhout.
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regenpijp

Voordelen:
• technisch eenvoudig;
• lage investering;
• lage onderhoudskosten.

regenton
-i overloop
kraan

Nadelen:
• weinig druk ophet aftappunt;
• kans opbevriezing (gedurende de winterperiode nietbruikbaar);
• kansopbacteriegroei opwarme dagen.

yV/KW//

f

l
I

-geotextiel

'-/*
lavastenen
Afbeelding 3-6 Regenton met
infiltratievoorziening

3.4

Vergelijking systemen
Indeonderstaande matrix worden de diverse hemelwatersystemen vergeleken.
Tabel 3-3
Criterium

Vergelijking hemelwaterSVStemeil (uitgangspunt=gezichtspuntvanuitsysteemverantwoordelijke)
Pompsysteem
HuishoudwaterZwaartekracht
Pompsysteem
Pompsysteem
systeem
+ open put
+ tussenvat
systeem
—
++
+
++
Waterkwaliteit
+/Inpasbaarheid

—

Complexiteit

+

0
-

0
+

Onderhoud

0

-

+/++

+

0
++

—

+

-

Dekkingsgraad
Energieverbruik
Kosten per
aansluiting

0

+

.

+

0
—

-

-

+

++

0
-

—

-

—

-H-

0

—

++

+

=zeer negatief
= negatief
= neutraal
= positief
=zeer positief

In Nederland worden ook wel zwaartekrachtsystemen toegepast. Voorwaarde hierbij is
wel dat problemen met de waterkwaliteit voorkomen worden en het systeem in de
woningofhetgebouw inpasbaaris.
Onderstaand schema kan gebruikt worden voor de keuze voor een bepaald
hemelwatersysteem.
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—

Vanwege bovenbeschreven voor- en nadelen van de diverse benuttingssystemen en de
toepassing van systemen indepraktijk, heeft hetpompsysteem de voorkeur.
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niethaalbaar

pompssysteem
met open put

pompsysteem
met tussenvat

pompsysteem

regenton

Afbeelding 3-7 Mogelijke systemen voor gebruikvan hemelwater

Allereerst is het van belang na te gaan of er voldoende dakoppervlak aanwezig is, zodat
het aanbod van hemelwater kan voldoen aan de vraag. Uitgaande van toepassing van
hemelwater voor toiletspoeling en wasmachine in de woningbouw is circa 25 m2
dakoppervlak per persoon nodig om aan de vraag te kunnen voldoen; voor toiletspoeling
ineenkantoor iscirca 4m2dakoppervlak perwerknemer benodigd.
Daarnaast is het vanbelang dat het dakmateriaal geen verkleuring of verontreiniging van
hethemelwater totgevolg kan hebben, waardoor hethemelwater niet ofminder bruikbaar
zal zijn. Indien er voldoende geschikt dakoppervlak aanwezig is voor gebruik van
hemelwater, kan afhankelijk van de beschikbare ruimte in of rond het gebouw gekozen
worden voor een ondergrondse opslagtank met pompsysteem of een tank onder dak voor
een zwaartekrachtsysteem. De voor- ennadelen van de verschillende systemen zijn in dit
hoofdstuk reeds beschreven.
Tenslotte kan, wanneer een hemelwatersysteem niet inpasbaar is in de woning of het
gebouw, gekozen worden voor gebruik van hemelwater voor plantenverzorging of
tuinbewatering,metbehulp van een regenton.
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INFILTRATIE VAN HEMELWATER IN DE BODEM

Quauitvoeringvan infiltratievoorzieningen zijn een aantal verschillende typen te
onderscheiden:
A. Bovengrondse infiltratie:
1.
doorlatende verharding;
2.
infiltratieveld;
3.
infiltratiebassin;
4.
infiltratiegreppel;
5.
infiltratieput (verticale infiltratie/
diepte-infiltratie);
6.
wadi;
B.
7.
8.
9.
r

*WT

irfiltratiegreppel

Ondergrondse infiltratie cq.percolatie:
infiltratiesleuf/-koffer;
infiltratiekrat;
doorlatende rioolbuis.
,

t_- *•

_

r-i

_ J

irfiltratieveld

doorlatendeV B I Hclng

infiitratiekaffer

" - * •

'T'

infiltratieput

doorlatend riod

Afbeelding 4-1Infiltratiemethoden in dwarsdoorsnede

6
Er zijn ook combinaties mogelijk van de
bovengenoemde typen infiltratievoorzieningen. Hieronder worden de onderscheiden
typenvoorzieningen nader toegelicht.

4.1

Doorlatende verharding
De meest eenvoudige infiltratievoorziening is het toepassen van open, goed doorlatende
verhardingen. Infiltratie kan plaatsvinden via verharding met een zodanig open structuur
dat het regenwater door de voegen of de poriën van het wegdek kan stromen en zo in de
ondergrond kan infiltreren. Als doorlatende straatverharding kan gedacht worden aan
elementenverharding ofzeer open asfalt beton.
Bij deaanleg moetveel aandacht besteed worden aan deopbouw vanhet cunet. Dit moet
goed doorlatend zijn en eenzekerwaterbergend vermogen bezitten zonderdat de
stabiliteit vandewegconstructie ingevaarkomt. InVleuten-deMeernbij Utrecht ligt
sindstweejaar eendoorlatende verharding. Door monitoring van ditproject wordt kennis
omtrent hetgebruik enhet effect vastgelegd.

4.2

Infiltratieveld
Een infiltratieveld is een onverhard terrein, met of zonder begroeiing, waar het mogelijk
isgemaakt waterteinfiltreren. Naast graskan het oppervlak bedekt zijn met bijvoorbeeld
grind, schelpen of houtspaanders. Wegbermen, plantsoenen en tuinen kunnen dienst doen
als infiltratievelden. Voorwaarde voor de aanleg van een infiltratieveld is de
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aanwezigheid van voldoende oppervlak aan verlaagd groen. Het grote benodigde
oppervlak kan tevens gebruikt worden als recreatieveld.
Door het grote contactoppervlak is deze voorziening ook geschikt voor grondsoorten met
lagere doorlatendheden. Langdurige inundatie moet vermeden worden in verband met de
beplanting en bodemfauna. Een infïltratieveld is de meest eenvoudige vorm van een
infiltratievoorziening endaardoor goedkoop in aanleg.

Afbeelding 4-2 Infïltratieveld (alsverdiept gazon) in detuin (vlak na aanleg)

4.3

Infiltratiebassins
Een infiltratiebassin is in principe een verdiept aangelegd infïltratieveld. Door de
verdiepte aanleg kan een aanzienlijke hoeveelheid neerslag ook aan het oppervlak
worden geborgen. Infiltratiebassins worden hoofdzakelijk toegepast voor het afkoppelen
voor grotere oppervlakken. Echter door de verdiepte ligging is het dan niet goed
recreatieveld te gebruiken.
Wanneer wordt gekozen voor een begroeid oppervlak moet de begroeiing bestand zijn
tegen een langdurige inundatie. Door een relatief groot ruimtebeslag zijn
infiltratiebassins moeilijk intepassen inhet stedelijk gebied.

bijlage 1
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4.4

Infiltratiegreppel
Infiltratiegreppels zijn lijnvormige infiltratievoorzieningen. Deze
kunnen aangelegd worden in bermen, tuinen en plantsoenen.
Infiltratiegreppels kunnen toegepast worden in gebieden met een
redelijk goede bodemdoorlatendheid. Debenodigde ruimte is relatief
groot.
1

—INFILTRATIE

De greppel mag niet te diep worden aangelegd omdat er anders te
lange ledigingstijden zullen optreden waardoor schade aan de grasbegroeiing van de
greppel optreedt. Over het algemeen wordt een diepte van 0,30 meter aangehouden.
Naast de bergings- en infiltratiecapaciteit kan bij een juiste inpassing in het
waterhuishoudkundig systeem de greppel ook dienen als afvoermogelijkheid bij
wateroverlast naarbijvoorbeeld oppervlaktewater.
Doordat degreppel maar 30cm diep iszal het water oppervlakkig, via een molgoot, naar
de voorziening geleid moeten worden. Ondergrondse aansluiting van hemelwaterafvoeren isniet mogelijk tenzij een groot verhangvanhet maaiveld aanwezigis.
Het water infiltreert via een humusrijke bodemlaag. Deze humuslaag heeft een filterende
en zuiverende werking. Mee afgespoelde verontreinigingen worden in deze laag
vastgehouden (zware metalen) door binding aan het humuscomplex of deels afgebroken
(PAK's).

4.5

Infiltratieputten
Een infiltratieput is een verticale put met geperforeerde wanden. De verschijningsvorm
kan divers zijn van eenvoudige open gaten (eventueel gevuld met bijvoorbeeld grind) tot
betonnen constructies met eenvoorgeschakelde zandvang.
Via de wanden kan het water infiltreren naar de ondergrond.
Vanwege sedimentatie van slib zal de bodem van de put na
verloop van tijd dichtslibben en derhalve niet meer
bijdragen aan de infiltratiecapaciteit.
Infiltratieputten kunnen individueel op het eigen terrein
worden toegepast. Het ruimtebeslag van een infiltratieput is
klein. Een verticale infiltratieput is echter alleen toepasbaar
ingebieden met lage grondwaterstanden.
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4.6

Infiltratiekoffers
Een infiltratiekoffer is een ondergrondse infïltratievoorziening. Het
hemelwater wordt met een hemelwaterafvoer direct in de
ondergrondse voorziening gebracht. Vanuit de voorziening zakt het
water langzaam naar de ondergrond. Als voorzuivering van het
afstromend water dient een blad- en zandvang voorgeschakeld te
worden.
Een infiltratiekoffer bestaat uit een sleuf die gevuld is met een materiaal (c.q. aggregaat)
dat eengrote doorlatendheid en eenhoogporiëngehalte bezit zodat een reservoir ontstaat.
Als vulmateriaal kan gedacht worden aan gebakken kleikorrels, grind, lavastenen of
puingranulaat. Het poriënvolume van het aggregaat is afhankelijk het toegepaste
materiaal en varieert tussen de 20 en 50 %. Om inspoeling van omringend zand en
doorworteling van het aggregaat tegen te gaan wordt het reservoir omhuld met een
geotextiel (worteldoek).
Infiltratiekoffers worden ondergronds aangelegd waardoor het ruimtebeslag op
maaiveldniveau gering is.De koffer kanbijvoorbeeld geplaatst worden onder het trottoir
of ineen groenstrook. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met:
dediepteligging vankabels en leidingen, zodat geen conflicterende (ondergrondse)
kruisingen ontstaan;
debewortelingsdiepte van eventuelebeplanting opde infiltratiekoffer;
de diepte van de grondwaterstand: deze moet altijd onder de bodem van de
infïltratievoorziening zitten zodat de volledige berging in de koffer beschikbaar
blijft voor hetbergenvan hemelwater.

4.7

Infiltratiekratten
Infiltratiekratten komen qua principe overeen met
infiltratiekoffers. Het verschil is dat, in plaats van
een aggregaat materiaal nu een kunststof krat (c.q.
box) wordt toegepast. Daarmee wordt een veel
grotere holle ruimte verkregen (95%) waardoor een
minder grote voorziening nodig is om dezelfde
hoeveelheid berging te krijgen. Net als de
infütratiekoffers wordt ook de infiltratiekrat
omhuld met een geotextiel. (worteldoek)
Verschillende losse infiltratiekratten kunnen
hydraulisch, door middel van riolen en/of drains,
worden gekoppeld omde infiltratiecapaciteit in alle
voorzieningen gelijkmatig tebenutten.
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Afbeelding 4-4 infiltratiekrat alsindividuelevoorziening intuin

Aspecten met betrekking tot de inpassing komen overeen met die voor een
infiltratiekoffer. Een infiltratiekrat kan echter ook onder de weg worden aangelegd (in
het wegcunet) mits de krat voldoende gronddekking heeft (minimaal 60 cm). Daarmee
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worden de toepassingsmogelijkheden vergroot. Enige randvoorwaarde is dat de
grondwaterstand voldoende laag is om ligging van de infiltratiekrat in het wegcunet
mogelijk temaken.

4.8

Infiltratieriolen
Inplaatsvan eenrechthoekige infiltratiekrat kanook een doorlatende buis dienst doen als
infiltratievoorziening. Hetwerkingsprincipe ishetzelfde als een infiltratiekrat.
Doorlatende riolen zijn leverbaar als betonnen buis en als kunststof buis. Naast
infiltratievoorziening kunnen deze ook worden gebruikt als infiltratie-transport riool.
Daarmee kan verhard oppervlak worden afgekoppeld waarbij het hemelwater direct
wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. De permeabele buizen kunnen tevens als drain
fungeren. Op die manier kan afkoppelen en het bestrijden van grondwateroverlast
samengaan.
Betonnen buizen zijn minder kwetsbaar dan kunststof buizen. Betonnen buizen zijn
echter alleen indegrotere diametersverkrijgbaar (400- 800mm)terwijl kunststof buizen
leverbaar zijn vanaf rond 250 mm. Door de grotere diameters kan een permeabel
betonnen riool alleen toegepast worden als degrondwaterstand voldoende laagis.

4.9

De wadi
De wadi is in feite een combinatie van twee typen infiltratievoorzieningen, namelijk een
infiltratiegreppel en een daar onderliggende infiltratiekoffer. Het systeem is ontwikkeld
inDuitsland enwordtdaarhetmulden-rigolen systeem genoemd.
De werking berust op het volgende: het hemelwater wordt via een molgoot bovengronds
naar de voorziening geleid. Vanuit de greppel infiltreert het water, via een goed
doorlatende bodempassagelaag, naar de ondergrondse grindkoffer. Vanuit de grindkoffer
kanhetwatervervolgens langzaam indebodem infiltreren.
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Afbeelding4-5 SchematischeweergavevanhetWadi-systeem
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De doorlatendheid van de bodempassagelaag is zodanig dat het water binnen korte tijd
infiltreert naar de ondergelegen infiltratiekoffer. Tijdens de bodempassage binden de in
het hemelwater aanwezige verontreinigingen zich aan debodem. Hier vindt dus een stuk
reiniging vanhethemelwater plaats.
Dewadi heeft onder inde infiltratiesleuf eendoorlopende drainbuis.Deze doet dienst
over noodafvoer bij overbelasting vanhet systeem, waarbij het water kan worden
afgevoerd naar openwater. Door deaanwezigheid vandedrainbuis kan de voorziening
ook de grondwaterstand reguleren.
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AFVOER NAARENBERGING IN OPPERVLAKTEWATER

Indien infiltratie van hemelwater niet goed mogelijk is,
vanwege hoge grondwaterstanden of een slecht
doorlatende ondergrond, kan het hemelwater ook direct
worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. In feite is
deze wijze van omgang met hemelwater het bekende
gescheiden stelsel. Verschil is echter dat bij het
afkoppelen van verhard oppervlak naar open water niet
alle verharde oppervlakken worden aangesloten op het gescheiden stelsel maar alleen die
vlakken die schoon genoeg zijn. Er wordt dus selectief afgekoppeld. Dit isnodig om (het
risico van) verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater te beperken. (In het
verleden is immers niet voor niets het verbeterd gescheiden stelsel ontwikkeld.) Directe
afvoer naar open water is alleen toegestaan indien het afstromende hemelwater voldoet
aan de streefwaarden vooroppervlaktewater. Door directe afvoer naar openwaterkan het
nodigzijn debergingvanhetontvangende oppervlaktewater te vergroten.
Een voorwaarde voor lozing op oppervlaktewater is dat voldoende oppervlak aanwezig
is, om te hoge peilstijgingen te voorkomen. Bij nieuwbouwsituaties kan eventueel
aanvullend oppervlaktewater aangelegd worden zodat een het hemelwater zo gebufferd.
Hiermee wordt bereikt dat er geen wateroverlast ontstaat, te hoge peilstijgingen
voorkomen worden en de afvoer naar landelijk gebied gelijk is aan de afvoer vanuit de
historische situatie.
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BIJLAGE 2

Overleg met actoren
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BETROKKEN ACTOREN ALTERNATIEVE BEHANDELING HEMELWATER

1.1

Actoren en coöperatie
Vanwege de effecten van afkoppelen op onder andere het afvalwater-, grondwater- en/of
oppervlaktewatersysteem en de openbare ruimte zijn veel actoren bij afkoppelprojecten
betrokken. In een vroegtijdig stadium van de planontwikkeling dient met deze actoren
overleg te worden gevoerd. Op die manier kunnen alle effecten, zowel positief als
(mogelijk) negatief, worden onderkend en worden meegenomen in het uiteindelijk
ontwerp van hetwaterhuishoudkundig systeem.
Welke actoren zijn mogelijk
betrokken?
Gekeken vanuit een gemeente zijn er
zowel interne als externe actoren.
Extern betrokken zijn: Provincie,
Zuiveringschap,
Waterschap,
Polderdistrict,
Bewoners,
Woningbouwstichting,
Projectontwikkelaars,
Waterleidingbedrijf, Rijkswaterstaat,
Stedenbouwkundige en Architect.
Intern zijn bij een alternatieve
behandeling van hemelwater vaak
betrokken
de
afdeling
Stedenbouwkundige ontwikkeling, de
afdeling Groen en Beheer en
Onderhoud endeCiviele afdeling.

1.2

Relatie actoren tot afkoppelen
Demanierenwaaropnaarafkoppelen wordtgekekenkanzijn vanuit water,vanuit technisch
functioneren enveiligheid, vanuit economische motieven en vanuit deruimtelijke beleving
vandeaanpassingen vanhet leefgebied doorhet afkoppelen.
Welketaakhebbendeverschillendepartijen inhetproces vanafkoppelen?
De provincie is de grondwaterbeheerder. Indien geïnfiltreerd gaat worden, dan wil de
provincie weten wat voor kwaliteit hemelwater is en hoe geïnfiltreerd gaat worden. Zij wil
verontreinigingvanhetgrondwater voorkomen.
Het polderdistrict en het waterschap zijn meestal de waterkwantiteitsbeheerder. Zij zijn
verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Zij zorgen voor de juiste waterpeilen zodat
overlast voorkomen wordt. Hiervoor hebben zij een systeem van watergangen en ander
oppervlaktewater dat gedimensioneerd isop eenbepaalde mate van berging en afvoer. Als
afkoppeling plaatsvindt door middel van berging en afvoer naar oppervlaktewater dan
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