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TERMINOLOGIE
Actoren

Gesprekspartners binnen een proces zoalsgemeente,provincie, waterschap,
woningbouwverenigingen, 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 dat bestemd is(ofmedebestemd) voor menselijke consumptie.

Duurzaamheid

Hetvoorzien in de eigen behoeften zonderdemogelijkheden van toekomstige generaties
omin hun behoeften tevoorzien ingevaar te brengen.

Filter

Filter ofvoorbehandeling voor dereiniging van afstromend hemelwater. Een goed filter
isbodempassage. Als filter isbewust niet alleen bodempassage voorgeschreven om
mogelijke nieuwe technieken indetoekomst niet uitte sluiten.

Gemiddelde Hoogste
Grondwaterstand (GHG)

Grondwaterstand die men in een gemiddeldjaar inde winter (december -februari) mag
verwachten.

Hemelwater

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

Hemelwaterafvoer (HWA)

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

Hemelwatersysteem

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

Huishoudwater

Water, doormiddel van collectieve (gemeenschappelijke) systemen via leidingen
geleverd aan huishoudens, dat vanminderekwaliteit isdan drinkwater en datbestemd is
voor laagwaardige toepassingen.
In dedefinitie van VEWIN isbovendien het uitgangspunt dat delevering van
huishoudwater wordt verzorgd door het waterleidingbedrijf.

Infiltratie

Algemeen: het inde bodem brengen van water. Een naderebetekenis van infiltratie is:
hetintreden van water indebodem vanafhet grondoppervlak.

Verdroging

Deaantasting vande natuur als gevolg van (grond-) waterstandsdaling, zowel direct
door dedalingvan de waterstand als door indirecte effecten (zoals deaanvoer van
gebiedsvreemd water van een andere kwaliteit omhet watertekort aantevullen).
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Historie vanhet afkoppelen
Als gevolg van de urbanisatie van Nederland en de toename van de bevolking zijn grote gebieden ontstaan waar
hemelwater niet langer in de bodem terechtkomt, maar via het verharde oppervlak wordt afgevoerd naar de riolering. In
ca. 75% van de gevallen vindt de afvoer plaats middels een gemengd stelsel waarbij het hemelwater en het afvalwater
middels één leidingsysteem worden afgevoerd. Dit heeft echter een aantal nadelen. Tijdens hevige
neerslaggebeurtenissen schiet de afvoercapaciteit van het rioolstelsel te kort waardoor ongezuiverd rioolwater, via
overstorten, in het oppervlaktewater terechtkomt. Daarnaast wordt het afvalwater verdund met relatief schoon
hemelwater waardoor het zuiveringsrendement van de afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI) afneemt. De laatste jaren
hebben veel gemeenten getracht deze nadelen op te heffen door in plaats van gemengde stelsels verbeterd gescheiden
rioolstelsels aan te leggen.
Ondanks het voordeel dat de vuilemissie vanuit een verbeterd gescheiden stelsel kleiner is dan bij een gemengd of een
puur gescheiden stelsel doen zich nog steeds een aantal problemen voor. Het regenwater wordt nog steeds snel uit het
gebied afgevoerd. Daardoor vermindert de natuurlijke grondwateraanvulling wat leidt tot verdrogings-verschijnselen in
natuurgebieden inenrondom stedelijk gebied.Daarnaast leidt een versnelde afvoer naar oppervlaktewater totde situatie
waarin bekenen rivieren depiekafvoeren nietsnel genoeg kunnen verwerken wattot wateroverlast kan leiden.
Het komt er in het kort op neer dat het water te snel wordt afgevoerd en dat dit negatieve effecten tot gevolg heeft in
kwalitatieve en kwantitatieve zin. De voormalige wijze van omgaan met hemelwater is niet duurzaam voor de mens en
zijn leefomgeving.

Beheer van stedelijke watersystemen
De betekenis van de stadswateren voor het woon-, werk- en leefklimaat en de ecologie wordt pas sinds kort goed
onderkend. Depotenties van het stedelijk gebied zijn anders dan die van het landelijke gebied, maar zeker niet minder
interessant. De biodiversiteit kan in de stad zelfs groter zijn. De toegenomen aandacht voor het water in de stedelijke
planning heeft er ook toe geleid dat met name op nieuwbouwlocaties een aantal experimenten door gemeenten in
uitvoering is genomen.
Brom [16/

Om de nadelige gevolgen van de huidige wijze van stedelijk waterbeheer te voorkomen moet de natuurlijke
waterkringloop zoveel mogelijk worden hersteld door een meer vertraagde afvoer van het regenwater. Infiltratie van
hemelwater is daarbij een belangrijke maatregel. Afstroming door de bodem vindt vele malen trager plaats dan
afstroming via een rioolstelsel. Door infiltratie wordt hetgrondwater weer meer aangevuld waardoor verdroging wordt
tegengegaan. Doordat hethemelwater niet meer via de riolering wordt afgevoerd zal het rioolstelsel niet meer overbelast
raken en vinden ergeen overstortingen van ongezuiverd rioolwater meer plaats.
Door de vertraagde afvoer via de ondergrond neemt de piekbelasting op het oppervlaktewater af. De afvoer van
hemelwater kan worden voorkomen door hemelwater tegebruiken als huishoudwater voor bijvoorbeeld het doorspoelen
van het toilet. Dit leidt tevens tot de besparing van kostbaar drinkwater en kan op die manier ook een bijdrage leveren
aan de bestrijding vande verdroging doordat degrondwateronttrekkingen kunnen worden verminderd.
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Nederland heeft een relatie met het water die op het zachtst gezegd dualistisch is.Aan de
ene kant hebben wij het water nodig voor landbouw, industrie en andere doeleinden. Aan
de andere kant is er daar die angst voor het water. Juist op het moment dat je het niet
verwacht is de oude vijand daar en overstroomt ze het moeizaam bevochten land zoals in
1953. Door het toenemende ruimtegebruik voor de mens in Nederland en de angst voor
het water is het water steeds meer in een keurslijf gedrongen met alle effecten van dien.
De effecten, zoals onder andere verdroging en wateroverlast in andere delen van het
watersysteem en de waterketen, zijn ongewenst. Mede om deze effecten te neutraliseren
ofzelfs deoude situatie teherstellen isalveelnagedacht over mogelijke maatregelen.
De maatregelen hebben zowel betrekking op het niveau van een stroomgebied, getuige
het programma "Ruimte voor de rivieren", als op een locale schaal. Door hemelwater te
benutten of af te koppelen en het daarna te infiltreren in de bodem of te bergen in
oppervlaktewater is het mogelijk om op lokale schaal schadelijke effecten in
nieuwbouwsituaties teminimaliseren ofinbestaande situaties te neutraliseren.
Een lastige vraag is welke maatregel het beste is in een gegeven situatie. Deels heeft dit
temaken met een gekozen ambitieniveau: in hoeverre wil een initiatiefnemer schadelijke
effecten als gevolg van dehuidige omgang met het hemelwater beperken ofombuigen tot
iets goeds. Een ambitie kan echter niet altijd realiseerbaar zijn. Bij realisatie van
maatregelen als afkoppelen blijkt vaak dat allerlei aspecten een rol spelen die
locatiespecifiek zijn.
Gemeenten worstelen veelal devraagwat debeste maatregel is in een gegeven situatie en
hoe dit uitgewerkt dient te worden. Als hulpmiddel bij het maken van een goede keuze
voor een maatregel is deze handreiking gemaakt. De handreiking bestaat uit een
stappenplan dat enerzijds rekening houdt met locatiespecifieke omstandigheden en
anderzijds met de wens om eerst globaal een inschatting te maken van de haalbaarheid
van een maatregel in een gegeven situatie. Hiertoe wordt eerst op basis van globale
kenmerken van het gebied een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid van een
maatregel en wordt een voorlopige keuze gemaakt die later op meer locatiespecifieke
gegevens wordt getoetst.

16juli 2001, versie 10

-9-

-trsir

lôjuli 2001,versie 10

- 10-

<6*W
Handleiding

GEBRUIKSAANWIJZING HANDREIKING

Deze handreiking is opgesteld om in een vroegtijdig stadium van de planvorming te
komen tot een specifieke keuzevoor eenmanier vanafkoppelen. Deuitgangssituatie voor
het afkoppelen kan verschillend zijn, bijvoorbeeld nieuw gebied of bestaand gebied. De
verschillende manieren om verhard oppervlak af te koppelen worden afkoppelmethoden
genoemd. De situaties waarvan is uitgegaan en de verschillende afkoppelmethoden
komen indithoofdstuk aan deorde.Dehandreiking werkt volgens een stappenplan.
In paragraaf 2.1 wordt kort toegelicht hoe het stappenplan is opgezet en welk
onderscheid gemaakt wordt in hoofd- en achtergrondinformatie. Daarna worden de
uitgangssituaties en de afkoppelmethoden kort toegelicht. Tot slot wordt het gebruik van
het stappenplan toegelicht.

2.1

Opzet stappenplan
Het stappenplan bestaat uit een drietal stappen waarbij de lezer van grof naar fijn naar
een keuze voor een bepaalde afkoppelmethode wordt geleid. Als leidraad bij het
doorlopen van het stappenplan is het voorbeeld van de zandloper gekozen. De zandloper
begint breed, wordt smaller enwaaiert weer uit.
Stap 1 betreft de voorlopige keuze van een basisoplossing op basis van een bepaalde
ambitie van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid waarbij in eerste instantie de
mogelijkheden nog open liggen. In stap 2 wordt vanuit de basisoplossing een meer
specifieke principe-oplossing gekozen; een vernauwing van de mogelijkheden. Tot slot
wordt in stap 3 een geschikte afkoppelmethode gekozen. Dit kan enerzijds als
vernauwing worden gezien maar anderzijds als een verbreding omdat meerdere
technische oplossingen beschikbaar zijn. Het gebruik van het stappenplan wordt in
paragraaf 2.3nader toegelicht.

\Z3?
/
Handleiding

\

/

Stap 1

^37

\
Stap2

Stap3

Afbeelding 2-1 fasering van het stappenplan

Opzet informatie inde handreiking
De hoofdlijn voor het doorlopen van het stappenplan is opgenomen op de rechterpagina
van dit rapport. Aanvullende (achtergrond)informatie wordt verstrekt op de linkerpagina
en istevensvoorzienvaneenkleiner lettertype.
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Onderscheid in situaties
Stedelijk gebied kenmerkt zich onder andere door een beperktpercentage verhard oppervlak (30-40%) en veel actoren
waarmee mogelijk overleg benodigd is(individuele huizen bezitters, woningbouwverenigingen, verenigingen van
huiseigenaren, etc).
Bedrijventerreinen kenmerken zich door grote dakoppervlakken en hebben over het algemeen een hoog percentage
verhard oppervlak (70-80%)enzijn ereen beperkt aantal actoren waarmee overlegd moet worden.
In een nieuwe situatie ligt de stedenbouwkundige indeling veelal nog niet vast. Daardoor is de keuzevrijheid voor een
bepaalde ajkoppelmethode groot. Benodigde ruimte voor ajkoppelvoorzieningen kan worden gecreëerd. Ookkunnen aan
de toekomstige bewoners eisen wordengesteld bijvoorbeeld met betrekking tothetgebruik van deopenbare ruimte.
In een bestaande situatie isdekeuze vrijheid beperkt. Ruimte voor bepaalde voorzieningen moet wordengevonden tussen
de locaties waar al een beslag op isgelegd. Ook kunnen betrokken burgers niet worden gedwongen zich anders te gaan
gedragen ofverplicht meetewerken aan ajkoppelprojecten. Dat alleszal op vrijwillige basis dienen te geschieden.
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2.2

Uitgangssituaties en afkoppelmethoden
Situaties
Omdat de mogelijkheden voor afkoppelen en de overwegingen bij de keuze van een
afkoppelmethode per situatie verschillen zijn in het stappenplan de volgende situaties
onderscheiden:
1. Bestaand stedelijk gebied;
2. Nieuw stedelijk gebied (uitbreiding, stadsvernieuwing, inbreiding);
3. Bestaand bedrijventerrein;
4. Nieuw bedrijventerrein.

Afkoppelmethoden
Een afkoppelmethode is een concrete voorziening die kan worden aangelegd. De
verschillende afkoppelmethoden worden in bijlage 1 uitgebreid toegelicht. Per
basisoplossing zijn verschillende afkoppelmethoden toepasbaar. In de onderstaande tabel
zijn de afkoppelmethoden verdeeld naar basisoplossingen en de daarbij behorende
principeoplossingen.
Basisoplossing
Voorkomenvanafvoer

Principeoplossing
-Beperkenhoeveelheidverhard
oppervlak
- Vegetatiedaken

Benutten

- Toepassingen Binnenshuis of
Buitenshuis*

Infiltreren

- Infiltreren bovengronds

- Infiltreren ondergronds

Bergen

Afkoppelmethoden

< »
•
•
« »
<»
»
»
»
»
« »
»
>
»
« »
»
>
>

Kruidendaken
Grasdaken
Tuindaken
Zwaartekrachtsysteem
Pompsysteem
Pompsysteem metopen put
Pompsysteem met tussenvat
Huishoudwatersysteem
Regenton
Doorlatende verharding
Infiltratieveld/bassin
Infiltratiegreppel
Wadi
InfiltratiesleufAkoffer
Infiltratiekrat
Doorlatende rioolbuis
Infiltratieput

-Bergeninbestaandoppervlaktewater
-Bergeninnieuwtecreëren oppervlaktewater

*sommigeafkoppelmethoden zijn alleen binnenshuis ofbuitenshuis van toepassing, het grootstedeel is voorbeidenvan
toepassing
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Gebruik stappenplan
^i*

Hfd.3
Ambitie-niveau ' , .

Hfd.4
'(milieutechnischetoetsing

Hfd.5

Afbeelding2-2

Schematischweergavegebruikstappenplan

Stapl
Op basis van de ambitie van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid wordt een
keuze gemaakt voor een basisoplossing. Het uitgangspunt daarbij is het minimaliseren
van deafvoer vanrelatief schoon hemelwater viade riolering.
Devolgende basisoplossingen worden onderscheiden:
• Voorkomen afvoer;
• Benutting van hemelwater;
• Infiltreren indebodem;
• Afvoeren +bufferen in oppervlaktewater.

Stap2
Binnen de basisoplossing (uit stap 1) zijn verschillende principe-oplossingen mogelijk.
Bijvoorbeeld infiltratie van hemelwater kan direct plaatsvinden naar de ondergrond of
doormiddel van oppervlakkige infiltratie.
Ten eerste wordt in stap 2 de gekozen basisoplossing uit stap 1 beoordeeld op de
milieutechnische en technische haalbaarheid. De milieutechnische haalbaarheid wordt
getoetst op grond van mogelijke verontreinigingsbronnen die het hemelwater ongeschikt
maken voor bepaalde basisoplossingen. De technische haalbaarheid wordt aan de hand
van eenklein aantal criteria getoetst, teweten:
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•
•
•
•

voorkomen van afvoer
benutting van hemelwater
infiltreren van hemelwater
bergen in oppervlaktewater

: nvt.
:balans tussen vraag en aanbod van hemelwater;
:doorlatendheid ondergrond, hoogte grondwaterstand
:afstand tot oppervlaktewater en beschikbare berging

Indien uit de toetsing in stap 2 blijkt dat de gekozen basisoplossing niet haalbaar is, moet
een andere basisoplossing gekozen worden.
Vervolgens wordt in stap 2 de gebruiker van het stappenplan geleid naar een keuze voor
een bepaalde principe-oplossing.
Schematisch is het proces van stap 1en 2 in Afbeelding 2-3 weergegeven.
Ambitiem.b.t. duurzaamheid

I

Basisoplossing

~

1
Toetsbasisoplossing

I

Keuze principe-oplossing
Afbeelding 2-3 Actie in stap 1en 2

Stap 3
In stap 2 is een keuze gemaakt voor een bepaalde principe-oplossing. Binnen enkele van
deze principe-oplossing zijn meerdere methoden mogelijk om die oplossingen technisch
te realiseren. Een voorbeeld hiervan is dat oppervlakkige infiltratie plaats kan vinden
door middel van infiltratievelden, infiltratiebassins en wadi's.
De keuze voor het toepassen van een bepaalde techniek is afhankelijk van meerdere
factoren. Daarbij is tevens het gewicht van belang dat de gemeente aan een bepaalde
factor toekent. Daarom wordt met behulp van een Multi-Criteria-Analyse een definitieve
keuze gemaakt voor een bepaalde techniek.
Principeoplossing

Meerderemethoden

KeuzemethodembvMCA
Afbeelding 2-4 Actieinstap3
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De mate van duurzaamheid

Voorkomen van afvoer

Het waterschap Rijn en IJssel heeft
een watertrap opgesteld, waarin de
duurzaamheidniveaus
omgang

met

hemelwater
Naarmate

voor

relatief
zijn

de

Opvangen+benutten/ infiltreren

de

schoon

Afvoeren +Bergenin oppervlaktewater

weergegeven.
trap

wordt

Afvoeren viariool,transporteren enzuiveren

beklommen.stroomt het water op een
steeds hoger duurzaamheidniveau.

Afbeelding 2-5 Dewatertrap van ambities (bewerkt naar Provincie Gelderland)

Voorkomen van afvoer
Het eerste niveau betreft een bronmaatregel. Het voorkomen van afvoer wordt bereikt door de hoeveelheid verhard
oppervlak te beperken. Ookde toepassing van een vegetatiedak kan worden gezien als maatregel om de afstroming van
hemelwater te beperken/minimaliseren.
Benutten ofinfiltreren van hemelwater
Na voorkomen van afvoer heeft het de voorkeur om afstromend hemelwater te benutten of te infiltreren in de bodem.
Zoals uit de watertrap blijkt, worden het benutten van hemelwater en het infiltreren in de bodem op een gelijk niveau
geplaatst. In bepaalde situaties heeft benutting van hemelwater een lichte voorkeur boven infiltreren. Dit ishet geval als
het drinkwater wordt bereid uit diep grondwater van zeer goede kwaliteit. Overmatige onttrekking van diep grondwater
leidt tot verdroging van natuurgebieden. De verdroging kan worden bestreden door vermindering van de
grondwateronttrekking zodat onttrekking en natuurlijke aanvulling weer met elkaar in evenwicht komen en er sprake is
van een duurzame situatie. Door het benutten van hemelwater voor doeleinden waarvoor geen hoogwaardig drinkwater
nodig is kan kostbaar drinkwater worden bespaard en kan de onttrekking van diep grondwater worden verminderd.
Echter, middels infiltreren wordt het grondwater aangevuld waardoor ook via die weg het evenwicht tussen onttrekking
en grondwateraanvulling hersteld kan worden. Daar waar het drinkwater wordt bereid uit oppervlaktewater speelt
verdroging eenmindergrote rol.In diegevallen ishet aanleggen van een dubbele watervoorziening (een leidingnet voor
drinkwater en een voor huishoudwater) niet meer rendabel voor het milieu. Op basis van duurzaamheid kan dus niet
duidelijk worden gesteld dat benutten duurzamer is dan infiltreren. Bij de afweging tussen hemelwaterbenutting of
hemelwaterinfiltratie spelen anderefactoren eenrol zoals de bewustwording bijde bevolking voor eenduurzame omgang
met water en mogelijke introductie volksgezondheidsrisico's.
Afvoeren naar oppervlaktewater
De directe afvoer naar oppervlaktewater, waarbij het water daar tijdelijk geborgen kan worden, ligt een ambitieniveau
lager dan infiltreren vanwege het verschil in afstromingsvertraging. De afvoer van hemelwater via de bodem vindt vele
malen langzamerplaats dan afvoer met berging in oppervlaktewater.
Voordelen vanhemelwaterberging inoppervlaktewater met behulp vanflexibel peilbeheer zijn:
-

depiekafvoer vanuit hetstedelijke watersysteem naar het landelijke watersysteem kan worden vertraagd;

-

het voorkomt dat onnodig gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te worden in tijden met weinig neerslag en veel
verdamping. Gebiedsvreemd water (afkomstig uit landbouwgebieden rondom het stedelijk gebied) bevat veelal veel
nutriënten wat een negatieve invloedheeft opde waterkwaliteit inhet stedelijk gebied.

Afvoer via riool,transporteren en zuiveren
Op het laagste niveau staat de afvoer van hemelwater via de riolering naar de afvalwaterzuivering. Daarbij dient dan
wel het afvalwater tewordengescheiden vanhet relatief schone hemelwater middels een verbeterd gescheiden stelsel.
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STAP 1:KEUZE BASISOPLOSSING

De eerste stap die gemaakt moet worden, om te komen tot een mogelijke behandelwijze
van afgekoppeld hemelwater, is het maken van een primaire keuze voor een bepaalde
oplossingsrichting ofwel basisoplossing. De keuze voor een basisoplossing wordt
ingegeven door de ambitie dat de gemeente voor ogen heeft met betrekking tot
duurzaamheid. Er zijn geen harde criteria voor het maken van een keuze, het hangt er
vanafwat eengemeente wil.
Ambitieniveau en duurzaamheid
Een ambitie is een streefbeeld dat men binnen een bepaalde termijn wil realiseren. Het
niveau vaneen ambitie isafhankelijk van dematevan duurzaamheid van het streefbeeld.
Eendefinitie van duurzaam stedelijk waterbeheer is inonderstaand kader opgenomen.
Definitievan "duurzaamstedelijkwaterbeheer":[35]
Eenkwantitatiefenkwalitatief beheer vanhetstedelijk water, waarbij de aandacht ligt op het vasthouden vanwater, in
plaats vanaan-enafvoer ervan. Milieuproblemen wordendaarbij niet doorgeschoven naar een volgendegeneratie, een
hoger

schaalniveau of een ander milieucompartiment. Het watersysteem wordt integraal benaderd, waarbij

civieltechnische,stedenbouwkundige,hydrologische enecologische aspecten worden verenigd

Kernbegrippen met betrekking tot duurzaam kwantitatief waterbeheer zijn
afvoervertraging en vasthouden van gebiedseigen water. De verschillende
basisoplossingen sluiten in meer of mindere mate hier bij aan. In Tabel 3-1 is de
rangschikking van de verschillende basisoplossingen met betrekking tot duurzaamheid
weergegeven. Daarbij is ervan uitgegaan dat in een bestaande situatie het introduceren
van hemelwaterbenuting voor huishoudens als mede het verminderen van de hoeveelheid
verhard oppervlak, niet mogelijk is.
Met behulp van Tabel 3-1 zal een keuze gemaakt moeten worden voor een
basisoplossing.
Tabel3-1 Keuzeschemavoorbasisoplossing inrelatietothet duurzaamheidsniveau

Nieuwbouw

Niveau

Bestaandesituatie

1

Voorkomen van afvoer

n.v.t.

2

Benutten

n.v.t.

3

Infiltreren

Infiltreren

4

Bergen in oppervlaktewater

Bergen in oppervlaktewater

5

Afvoer naarAWZI

Afvoer naar AWZI
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STAP 2: KEUZE PRINCIPEOPLOSSING

In stap 1 is een keuze gemaakt voor een bepaalde basisoplossing. Afhankelijk van de
situatie kunnen meerdere principeoplossingen mogelijk zijn. In stap 2 worden de
basisoplossingen verder uitgesplitst zodat een keuze voor een bepaalde principeoplossing gemaakt kan worden. In het onderstaand schema is weergegeven hoe stap 2 is
ingedeeld. Afhankelijk van de gekozen basisoplossing en de situatie wordt de
haalbaarheid van een principeoplossing getoetst in de genoemde paragraaf. Het is echter
raadzaam eerst de inleidende paragraaf per basisoplossing te lezen en pas daarna aan de
slag te gaan. De inleidende paragraaf per basisoplossing is eveneens in het onderstaande
schema weergegeven.
Basisoplossing
Voorkomen van afvoer

Uitsplitsing naar situatie

Paragraaf
4.1
4.1
4.1

Nieuw woongebied
Nieuw bedrijventerrein
Hemelwater benutting
Nieuw woongebied
Nieuw woongebied
Nieuw woongebied
Nieuw woongebied
Nieuw bedrijventerrein

- woningniveau
- woningblokniveau
- wijkdeelniveau
- wijkniveau
- gebouwniveau

4.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.4
4.2.5

Bestaand woongebied
Nieuw woongebied
Bestaand bedrijventerrein
Nieuw bedrijventerrein

4.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Bestaand woongebied
Nieuw woongebied
Bestaand bedrijventerrein
Nieuw bedrijventerrein

4.4
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Hemelwater infiltratie

Afvoer naar en berging in
oppervlaktewater
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4.1

Voorkomen van afvoer
Het voorkomen van de afvoer van hemelwater kan alleen worden bewerkstelligd in
nieuwbouw situaties. Hierbij maakt het niet of nauwelijks uit of uitgegaan wordt van de
situatie "Nieuw woongebied" of de situatie "Nieuw bedrijventerrein". Het voorkomen
van afvoer kan optweemanieren (principeoplossingen) plaatsvinden:
beperken hoeveelheid weg-en overigverhard oppervlak;
toepassing van vegetatiedaken.
Bij de basisoplossing "Voorkomen van afvoer" hoeft er geen keuze gemaakt worden
tussen beide principeoplossingen. Beiden zijn mogelijk en zijn sterk afhankelijk met
overleg tussen deactoren endebereidheid extra investeringen te doen.

4.1.1

Beperking weg-enoverigverhard oppervlak
Hemelwater dat op onverhard oppervlak valt zal ter plaatse grotendeels infiltreren.
Beperkingvanhetverharde oppervlak bekend derhalve dat meer hemelwater al ten goede
komt aanhet grondwater. Hetverhard oppervlak kanwordenbeperkt door bijvoorbeeld:
•
debreedte vanwegen te beperken;
•
dehoeveelheid aantrottoir tebeperken; alleen daar trottoirsaanleggenwaar deze
werkelijk nodig zijn. Ditheeft tevens eenvoordeel metbetrekking tot het onderhoud omdat opfrequent belopen trottoirs minder onkruid zal groeien.
De mate waarin deze beperking gerealiseerd kan worden hangt af van het overleg met de
stedenbouwkundige.

4.1.2

Toepassing vegetatiedaken
Het voorkomen van afvoer kan ook plaatsvinden door middel van vegetatiedaken. De
vegetatiedaken houden hemelwater vast zodat weinig afvoer plaatsvindt naar riolering. In
nieuwbouwprojecten ishet mogelijk vegetatiedaken te realiseren omdat bij de aanleg van
woningen rekening gehouden kanworden met debenodigde zwaardere dakconstructie.
Door de benodigde aanpassing van de dakconstructie, zijn vegetatiedaken in de
bestaande situatie niethaalbaar. Deaanpassing vraagt eentehoge investering.
De mate waarin een dakconstructie zwaarder wordt hangt af van het type vegetatiedak.
De criteria voor de mogelijkheden van toepassing van vegetatiedaken zijn de
architectonische en stedenbouwkundige inpassing en de investeringskosten. In geval van
de situatie "Nieuw Bedrijventerrein" is het ook van belang dat overlegd wordt met de
toekomstige eigenaar van het betreffende pand. De typen vegetatiedaken worden in
bijlage 1 nader toegelicht.
Tabel4-1 Vegetatiedakenendakbelastingen
Typevegetatiedak
geschatteextra dakbelasting
ca.50-150kg/m2
kruidendaken
ca. 150kg/m2
grasdaken
ca.250-900kg/m2
tuindaken
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4.2

Hemelwater benutting
Bij hemelwaterbenutting moet een keuze gemaakt worden in het schaalniveau waarop
hemelwater benut gaat worden. Afhankelijk van het schaalniveau zijn bepaalde
toepassingen en technieken mogelijk. Het schaalniveau varieert van woning tot
wijkniveau.
Als uitgangspunt is gehanteerd dat benutten van hemelwater alleen toepasbaar is in
nieuwbouwsituaties. De investeringskosten voor het aanpassen van bestaande woningen
zijn tehoogomeenbenuttingssysteem opgrote schaal tekunnen toepassen.
Benutting van hemelwater is niet zonder meer mogelijk. In principe zijn er een tweetal
toetsingscriteria:
1.Juiste kwaliteit van afstromende hemelwater (waterkwaliteitstoets)
2.Eenbalans invraag enaanbod
(waterkwantiteitstoets)
Als eerste vindt de toets op de waterkwaliteit plaats De waterkwaliteitstoets is identiek
voor de situaties en vindt plaats voor de waterkwantiteitstoets. De waterkwantiteitstoets
kan verschillen voor de situaties, dit omdat de balans tussen vraag en aanbod sterk
afhangt van de gewenste toepassing(en). Hierdoor vind de waterkwantiteitstoets ook
plaatsper situatie.
De aanpak om te komen tot een keuze voor een principeoplossing bevat de volgende
stappen:
(onderstaande tabel)
A. Maak eenkeuzevoor de situatie
(subparagraaf 4.2.1)
B. Toetsde waterkwaliteit
(subparagraaf gekozen situatie)
C. Maak eenkeuzevoor degewenste toepassing(en)
(subparagraaf gekozen situatie)
D. Bereken debalans tussen vraag en aanbod
Als uit de waterkwaliteitstoets blijkt dat het hemelwater niet schoon genoeg is voor
benutting, zal een andere basisoplossing gekozen moeten worden. Als de waterbalans
niet in evenwicht is kan eventueel nog gekozen worden voor andere toepassingen. Als
geen van de toepassingen kan, moet eveneens een andere basisoplossing gekozen en
getoetst worden.

Basisoplossing
Hemelwaterbenutting

Uitsplitsing naar situatie
Nieuw woongebied
- woningniveau
- woningblokniveau
Nieuw woongebied
- wijkdeelniveau
Nieuw woongebied
- wijkniveau
Nieuw woongebied
Nieuw bedrijventerrein
- gebouwniveau

Subparagraaf
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.4
4.2.5

16juli2001, versie 10

-25-

^

^

^mr

/ — \
Stap2
TOELICHTING
Kwaliteit van hemelwater
Aan de kwaliteit van regenwater voor huishoudelijk gebruik kunnen eisen worden gesteld, ten aanzien van geur,
troebeling enkleur.
Verontreinigingdoor dakbedekking
De gebruikte materialen voor daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren kunnen bijdragen aan verhoogde concentraties
zware metalen (zoals lood, zink en koper) en Poly-Cyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Tehoge concentraties
van deze stoffen kunnen aanleiding zijn te beslissen dat het verontreinigde hemelwater moet worden afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinrichting, in plaats van het te infiltreren of nuttig te gebruiken binnen de perceelgrenzen. Deze
verontreinigingen kunnen voorkomen worden, bijvoorbeeld door hetgebruik vanalternatieve materialen of het toepassen
van een coating voor dakvlakken en goten van lood, zink en koper. Voor de leidingen kan bijvoorbeeld Polyethyleen
(PE),Polypropeen (PP)ofPolybuteen (PB)gebruikt worden en inplaats vanzink voor de dakgoot kan bijvoorbeeld hout
gebruikt worden met EPDM voor de binnenkant of polyester. Aansluiting van een hemelwatersysteem op chemisch
neutraal dakmateriaal voorkomt datfilters meeronderhoud nodig hebben.
Verkleuring
Problemen kunnen optreden als gevolg van verkleuring van het hemelwater. Eventueel kan vooraf rekening gehouden
worden met mogelijke verkleuring bijde keuze van eenkleur voor het sanitair.
Bitumineuze dakbedekkingen kunnen, door afgifte van koolwaterstoffen, het water geel kleuren. Een combinatie van
bitumineuze dakbedekkingen en hemelwatersystemen isdaarom af te raden wanneer het hemelwater wordtgebruikt voor
de wasmachine. Voor toiletspoeling hoeft de verkleuring geen probleem te zijn. Bovendien verminderd de afgifte van
koolwaterstoffen met het ouder worden van de dakbedekking en zal de geelverkleuring mogelijk alleen nog plaatsvinden
bij warm weer.
Stalen onderdelen inof op hetdak kunnen door roestvorming het hemelwater bruin kleuren. Uiteraard ishet hemelwater
dan ongeschikt voorgebruik inde wasmachine.
De van vegetatiedaken afkomstige opgeloste organische stoffen in het hemelwater en hetfeit dat van vegetatiedaken
relatief geringe hoeveelheden water afvloeien maakt dat vegetatiedaken niet geschikt zijn voor sluiting op een
hemelwatersysteem.
Bacteriegroei
Tenslottemoet rekeninggehouden worden met nietgewenste bacteriegroei, hetgeen kan leiden totkwaliteitsproblemen in
het afstromend hemelwater. Het vasthouden van bladeren en ander vuil ter plaatse van een bladvanger bevordert
bacteriegroei. Dat geldt ook voor het 'vasthouden' van vogelpoep. Omdeze redenen is ook een ballast laag vangrind op
het dak nietgeschikt vooreen hemelwaterbenuttingsinstallatie.
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4.2.1

Waterkwaliteit
Bij benutting van hemelwater moet het water van voldoende kwaliteit zijn zowel qua
verontreinigingen, verkleuring enbacteriologische betrouwbaarheid. De eisen die aan het
afstromende hemelwater worden gesteld zijn daardoor scherper dan de eisen die gelden
bij de infiltratie van hemelwater. Hierdoor komt alleen hemelwater, afkomstig van
dakoppervlakken, inaanmerking voor benutting.
In Tabel 4-2 is een checklist opgenomen met betrekking tot mogelijke verontreinigingsbronnen van het hemelwater. Indien op één van deze vragen met ja kan worden
geantwoord is het niet aan te raden om het hemelwater te benutten. Tenzij
bronmaatregelen getroffen kunnen worden die hetprobleem verhelpen.
Tabel4-2Verontreinigingsbronnen [21]
Checklist verontreinigingsbronnen afstromend hemelwater van dakoppervlakken
Worden erdakengemaakt waarvan hetdakoppervlak mogelijk kan uitlogen
(teerhoudend bitumen, zink, koper en lood)?
2. Iserindenabije omgeving eenbron vandepositie ?
(snelwegen, spoorwegen, industriële emissiesbv. vuilverbranding, E-centrale)
3. Wordt ophetplatte dakeen ballastbed vangrind aangebracht?
(-> bacteriologisch envirologisch niet betrouwbaar)
4. Worden erbij hellende dakendakgoten toegepast van uitloogbaar materiaal ?
(zink, koperofandere metalen)
5. Ligterophetdakoppervlak inde omgeving veel uitwerpselen van vogels?
(-> bacteriologisch envirologischniet betrouwbaar)
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Controle verhouding vraagenaanbod hemelwater in woongebied
In de toelichting wordt de berekeningswijze vande balans voor vraag enaanbod behandeld.
Vraag
De vraag wordt bijvoorbeeld bepaald door degebruikstoepassing(en) van het hemelwater. In onderstaande tabel worden
globale richtlijnen voor de afname van hemelwater voor diverse toepassingen gegeven. De vraagper woning kan met
behulp van een aantal kengetallen omgerekend worden naar de vraagper type woning. Gemiddeld wonen 2,3 personen
in een woning. Verder is er ca. 80 m' tuin bij een geschakelde woning aanwezig; ca. 200 m" bij een hal/vrijstaande
woning enca300 m' bijeenvrijstaande woning.
Tabel 4-3 Globalerichtlijnen voorde vraagnaar hemelwater per jaar
Uitgangspunt

Vraag per jaar

- toilet

21,8 l/p/d

8.0001per pers.

- wasmachine

16,6l/p/d

6.000Iper pers.

2,7 i/p/d

1.0001per pers.

Onderdeel
NIEUWBOUWWONING:

-autowassen/schoonmaken buitenshuis

60l/m' tuin

- tuinsproeien

601per m' tuin

Aanbod
Het aanbod van hemelwater is afhankelijk van de grootte van het dakoppervlak, de totale jaarlijkse neerslag en de
spreiding in de neerslag. De gemiddelde neerslaghoeveelheid in Nederland bedraagt ongeveer 800 mm/jaar. Door
verdamping en absorptie gaat een hoeveelheid hemelwater verloren. De hoeveelheid hemelwater die van het dak
afstroomt isafhankelijk hetgeprojecteerd dakoppervlak enhet materiaal van het dak. Naast het effectief dakoppervlak en
de afvloeiingscoëfficiënt moet rekening gehouden worden met waterverlies bij hetfilter waarmee bladeren en andere
verontreinigingen worden verwijderd uit het dakwater. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat niet al het
hemelwater kan worden opgevangen het zal voorkomen dat de opslag tank vol is zodat bij een regenbui de tank
overloopt. Voorde totale verliezen wordt inditstadium gerekend met eenpercentage van 30%.

Tabel 4-4 Globalerichtlijnen voor aanbod opbasis 800 mm/jr en30 %verlies
Onderdeel

Uitgangspunt verhard

dakoppervlak

aanbod per jaar

NIEUW WOONGEBIED:
-geschakelde woning

60m' /woning

34m per woning.

-hal/vrijstaande woning

80 m' /woning

45m per woning.

- vrijstaande woning

100m' /woning

- appartementen/flat

nader bepalen*

56m per woning.
0.56m3per mr dakoppervlak

*ditkan mbvAutoCAD eneendigitale versie van eenstedenbouwkundig plan
Vraagenaanbod moeten enigszins inevenwicht zijn. Indien veelmeer water wordt opgevangen dangebruikt, leidt dat tot
lange verblijftijden in het reservoir, hetgeen de kwaliteit negatief kan beïnvloeden. Als de afname veelgroter is dan het
aanbod, moet overwogen worden het water aan te wenden voor een kleiner aantal toepassingen. Het voordeel van
hemelwater benutting isdan echter veelkleiner en daardoor financieel minder interessant.
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4.2.2

Nieuw woongebied - woningniveau
Debepaling van debalans invraag enaanbod wordt alsvolgt aangepakt:

A. Bepaling vraag
1. Kies éénofmeerdere toepassingen
(zie onderstaande tabelvoor mogelijkheden)
2. Bepaal benodigdjaarvolume metbehulp (zie onderstaande tabel)
vankengetallen
(kengetal:zie toelichting vorige pagina)

Toepassing
1.
2.
3.
4.

Wasmachine
Toilet
Autowassen/schoonmaken buitenshuis
Tuinsproeien
a) Geschakelde woning
b) HalfVrijstaande woning
c) Vrijstaande woning
d) Appartement/flat/ anders

Vraag opjaarbasis

Totale vraag
opjaarbasis

13.8m /woning
18.4m /woning
2.3 m /woning
4.8 m /woning
12.0m /woning
18.0m /woning
3

2

Vraag=Amin*0,06 m /m tuin=
totaal

B. Bepaling aanbod
1. Bepaal typewoning enneemkengetal of
bepaalzelf.

•^ vrijstaand/halfvrijstaand/geschakeld\anders
r> anders=0,56 m3/jaar per m2 dakoppervlak

type woning

Aanbod perjaar

geschakelde woning
halfvrijstaande woning
vrijstaande woning
appartementen/flat/anders

34m per woning.
45 m per woning.
56m perwoning.
3

Totaal aanbod
opjaarbasis

2

0.56 m perm dakopp.

totaal

C. Toetsing vraag en aanbod
1. Kijk ofvraag enaanbod inevenwicht zijn opjaarbasis (maximale afwijking vraag t.o.v.
aanbod = 5%)
2. Als vraag enaanbod niet inevenwicht zijn, kies toepassing die minderwatervraagt of
concludeer datbenutting opditniveauniethaalbaar is.
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Woningniveauen woningblokniveau
Een gemiddelde woning heeft Ie weinig dakoppervlak om genoeg hemelwater op te vangen voor alle drie de
toepassingen. Bijgebrek aan voldoende hemelwater zal hetsysteem aangevuld moeten worden met drinkwater. Bij een te
klein dakoppervlak is het financieel niet interessant om hemelwater te benutten. De kosten voor het aanbrengen van een
benuttingssysteem weegt dan niet op tegen de te behalen drinkwaterbesparing. Voor een eengezinswoning moet het
dakoppervlak daarom minimaal 50m' groot zijn, wil benutting een interessante optiezijn. Bij verdereuitwerking van een
benuttingssysteem op woning of woningblokniveau wordt aanbevolen om vraag en aanbod ook te controleren in een
gemiddeld droogjaar (500mm/jaar) eneengemiddeld natjaar (1000 mm/jaar)

Tabel 4-5 Toepassingen en afkoppelmethoden op woningniveau
Mogelijke toepassingen

Mogelijke afkoppelmethode

Wasmachine

•

buffer + zwaartekrachtsysteem

•

buffer + pompsysteem

Toilet

Autowassen/schoonmaken buiten
Tuinsproeien

Principeoplossing
Binnenshuis

•

buffer + zwaartekrachtsysteem

•

buffer + pompsysteem

Binnenshuis

•

buffer +pomp + buitenkraan

Buitenshuis

•

buffer +pomp + buitenkraan

Buitenshuis

•

regenton

Tabel 4-6 Toepassingen en afkoppelmethoden op woningblokniveau
Mogelijke toepassingen

Mogelijke afkoppelmethode

Principeoplossing

Wasmachine

•

centrale buffer + pompsysteem

Binnenshuis

Toilet

•

centrale buffer + pompsysteem

Binnenshuis

Autowassen/schoonmaken buitenshuis

•

centrale buffer +pomp + buitenkraan

Buitenshuis

Tuinsproeien

•

centrale buffer +pomp + buitenkraan

Buitenshuis

•

regenton
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4.2.3

Nieuw woongebied - woningblokniveau (straatniveau)
Debepaling vandebalans invraag enaanbod wordt alsvolgt aangepakt.

A. Bepaling vraag
1. Kies éénofmeerdere toepassingen
2. Bepaalbenodigdjaarvolume met behulp
van kengetallen

(zie onderstaande tabel voor mogelijkheden)
(zie onderstaande tabel)
(kengetal: zie toelichting vorige pagina)

Vraag opjaarbasis

Toepassing

Aantal
woningen

Totale
vraag p/jr.

13.8m /woning
18.4m /woning
2.3 m /woning

1. Wasmachine
2. Toilet
3. Autowassen/schoonmaken
buitenshuis
4. Tuinsproeien
a) Geschakelde woning
b) Halfvrijstaande woning
c) Vrijstaande woning
d) Appartement/flat /anders

4.8 m /woning
12.0m /woning
18.0m /woning
3

2

Vraag=Au™*0.06 m/m tuin=

B. Bepaling aanbod
1. Bepaal type(n) woning(en) enneem
kengetal ofbepaalzelf.

totaal

^ vrijstaand/halfvrijstaand/geschakeld\anders
•^ anders=0,56 m3/jaar perm2 dakoppervlak

type woning

Aanbod perjaar

geschakelde woning
halfvrijstaande woning
vrijstaande woning
appartementen/flat/anders

34m per woning
45 m per woning
56m per woning
3

Aantal woningen

Totaal
aanbod p/jr.

2

0.56 m perm dakopp.

totaal

C. Toetsing vraag en aanbod
1. Kijk of vraag en aanbod in evenwicht zijn op jaarbasis (maximale afwijking vraag t.o.v.
aanbod = 5%)
2. Alsvraag enaanbod niet in evenwicht zijn, kiestoepassing dieminderwater vraagt of
concludeer datbenutting op ditniveau niethaalbaar is.
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Wijkdeel- en wijkniveau
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 ishetechter minder duidelijk wie verantwoordelijk isvoorhet blijvendfunctioneren vanhet systeem.
Collectieve systemen groter, dan woningblokniveau, bestaan vaak uit een groot bufferbassin met een leidingenstelsel
bestaande uit toevoerleidingen van de woning en distributieleidingen naar de woning. Aan hetfunctioneren van zo'n
systeem worden door een waterleidingbedrijf strengere eisengesteld. Vooreengarantie van de bedrijfszekerheid van het
systeem en de mate waarin drinkwatersuppletie zal plaatsvinden in drogeperioden wil een waterleidingbedrijf vaak dat
een reeksberekening wordt uitgevoerd. Een reeksberekening kan bestaan uit een dataset van regenbuien van 10 tot 25
jaar dat met behulp van eencomputerprogramma wordt losgelaten op het bufferbassin.
In het tijdsbestek van 10 tot 25 jaar
zijn

zowel

droge,

natte

als

gemiddelde jaren opgenomen. De
normen aan het systeem zijn ook
afhankelijk
toepassing.

van

de

gewenste

Toepassingen

als

brandweerputten of buitenkranen
vragen een robuuster systeem dat
de piek in de vraag moet kunnen
opvangen, (bij brand of zomers als
iedereen zijn tuin gaat sproeien).
Naarmate het systeem robuuster
wordt, zal de omvang van het
bufferbassin en de leidingdiameters
'.S^'-,<-"''

Afbeelding 4-1

toenemen

Voorziening van huishoudwater uit oppervlaktewater met

behulp vaneen dubbel waterleidingnet

en

investeringskosten.
reeksberekening

daarmee

een

wordt

het

bufferbassin als een bak geschematiseerd waarbij het verloop van het waterpeil bekeken wordt. Het waterpeil wordt
beïnvloedt door de vraag, eventueel overstort bij tekortschieten buffercapaciteit, verliezen door verdamping en
interceptie. Indien het waterpeil een te laagpeil bereikt, wordt drinkwater gesuppleerd om toch aan de vraag te kunnen
voldoen. De mate waarin drinkwatersuppletie wordt toegepast isgelimiteerd in aantal dagen suppletie perjaar of in een
maximaal tesuppleren volume water ende limiet wordt bepaald door degewenste toepassing.
Tabel 4-7 Toepassingen enafkoppelmethoden op wijkdeel- en wijkniveau
Mogelijke toepassingen

Mogelijke afkoppelmethode

Toiletten- toiletpot

•

buffer + zwaartekrachtsysteem

•

buffer + pompsysteem

•

buffer + zwaartekrachtsysteem

Toiletten - Urinoirs

Plantenbakken
Tuinsproeien

16juli2001, versie 10

-32-

•

buffer + pompsysteem

«

buffer + zwaartekrachtsysteem

•

buffer + pompsysteem

•

buffer +pomp + buitenkraan

de

Bij

Principeoplossing
Binnenshuis
Binnenshuis

Binnenshuis
Buitenshuis
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4.2.4

Nieuw woongebied -wijk/ wijkdeelniveau
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) worden gebruikt.
Dat hemelwater zal daarvoor opgevangen moeten worden in een centrale buffer.
Deze buffer kan zowel open als gesloten zijn. Als gesloten buffer kan worden gedacht
aan een groot ondergronds gelegen bassin. Voordeel daarvan isdat hetwater 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 een wijk.
Indien de bodem erg goed doorlatend is of als het oppervlaktewater of grondwater van
slechte kwaliteit is zal de het open bassin bekleed moeten worden met een waterdicht
folie. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met grote waterstandsfluctuaties 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).
De goedkoopste manier van waterbuffering is het oppervlaktewater gebruiken als buffer
voor het afgekoppelde hemelwater. Daarbij zal in het oppervlaktewater wel een grotere
peilfluctuatie geaccepteerd moeten worden. Dit kan alleen als het oppervlaktewater van
voldoende kwaliteit is voor de bereiding van huishoudwater. Winning van het water uit
een open bassin (of oppervlaktewater) wordt bij voorkeur zo ingericht dat op de bodem
een filterlaag ligt van zand en daaronder drains die het water onttrekken. Na een kleine
zuiveringstrap kan danhetwater gedistribueerd worden als huishoudwater.
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 dergelijk systeemkomtveel meer kijken dan het afstemmen van vraag en aanbod.
De verantwoording voor hetwerken van het 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
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 te laten voeren. Zaken waar bij de berekeningen aan gedacht moet
worden staan genoemd indetoelichting opde linkerpagina.
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.
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Controle verhouding vraag enaanbod voor bedrijven
Benutting van hemelwater is voor alsnog alleen mogelijk bij utiliteitsbouw zoals kantoorpanden, scholen en
bedrijfshallen met een opslagfunctie van niet potentieel milieuverontreinigende producten. Optimalisatie van
waterstromen binnen een bedrijf waarbij hemelwater benut wordt en proceswater wordt hergebruikt, is wel mogelijk,
maar dat vereistspecifieke studie van deaard van het bedrijf en dedaar aanwezige waterstromen
Vraag
In de utiliteitsbouw kan hemelwater worden ingezet ten behoeve van despoeling van toilet en urinoirs en eventueel voor
bewatering vandeplanten. Het waterverbruik wordt sterk bepaald door de soort utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoren of
scholen), het aantal werkdagen en de bezettingsgraad en kan daardoor per gebouw zeer verschillen. Bijvoorbeeld voor
basisscholen waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan of slechts één dagdeel aanwezig zijn, is het gebruik 4
literper persoon per dag, terwijlopscholen waarkinderen overblijven het verbruik hoger ligt, oplopend totmaximaal 13
literper persoon per dag.
Tabel 4-8 Globale richtlijnen voorde vraag naar hemelwater per jaar
Onderdeel

Uitgangspunt

Vraag per jaar

12l/p/d, 220 dg.per jaar

2.5001per pers.

UTILITEITSBOUW:
- toiletspoeling kantoor
- urinoirs kantoor
-tappunten plantenverzorging

0,22* 2l/p/dag,220 dg.per jr.
60l/m' tuin/plantenbakken

1001per pers.
601per m'

-toiletspoeling basisschool, zonder overblijven

4l/p/d, 200 dg.per jaar

8001per pers.

- toiletspoeling school

12l/p/d, 200 dg.per jaar

2.5001per pers.

Naast benutting binnen hetgebouw kan het hemelwater bij bedrijven en/offabrieken ook worden benut voor de levering
van bluswater. Een bluswatervoorziening kan op het niveau van een enkel bedrijf of collectief voor een bedrijventerrein
worden aangelegd. Daarbij wordt het hemelwater opgevangen in een groot open bassin. Daarbij moet er wel rekening
mee gehouden worden dat het bassin tijdelijk geheel gevuld kan zijn zodat er geen water meer extra geborgen kan
worden en toch alhet afstromende hemelwater op eenandere manier moet kunnen worden afgevoerd.
Aanbod
Het aanbod van hemelwater is afhankelijk van de grootte van het dakoppervlak, de totale jaarlijkse neerslag en de
spreiding in de neerslag. De gemiddelde neerslaghoeveelheid in Nederland bedraagt ongeveer 800 mm/jaar. Door
verdamping en absorptie gaat een hoeveelheid hemelwater verloren. De hoeveelheid hemelwater die van het dak
afstroomt is afhankelijk het geprojecteerd dakoppervlak en het materiaal van het dak.Verder moet er rekening mee
worden gehouden dat niet al het hemelwater kan worden opgevangen het zal voorkomen dat de opslag tank vol is zodat
bij een regenbui de tankoverloopt. Voorde totale verliezen wordt inditstadium gerekend met eenpercentage van 30%.
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4.2.5

Nieuw bedrijventerrein - gebouwniveau
Debepalingvandebalans invraag enaanbod wordt alsvolgt aangepakt.
a)Bepaling vraag
1. Kies éénofmeerdere toepassingen
2. Bepaalbenodigdjaarvolume met behulp
van kengetallen

Toepassing

(zie onderstaande tabel voor mogelijkheden)
(zieonderstaande tabel)
(kengetal: zie toelichting vorige pagina)

Aantal
personen

Vraag opjaarbasis

1.
2.
3.
4.

Toiletspoeling kantoor
Urinoirs kantoor
Tappunten plantenverzorging
Toiletspoeling basisschool,
zonder overblijven
5. Toiletspoeling school

Totale
vraag p/jr.

2.5 m /persoon
0.1 m /persoon
0.06 m /m plantenbak
0.8 m /persoon
2.5 m /persoon
totaal

b)Bepaling aanbod
1. Bepaal dakoppervlak vanhetbetreffende gebouw
2. Vermenigvuldig dakoppervlak metkengetal

Naam gebouw

Aantal m2
dakoppervlak

^ 0,56 m3/jaar perm2 dakoppervlak

Totaal aanbod p/jr.

Aanbod perjaar
0.56 m per m2dakopp.
totaal

c)Toetsing vraag en aanbod
1. Kijk of vraag en aanbod in evenwicht zijn op jaarbasis (maximale afwijking vraag tov.
aanbod =5%)
2. Alsvraag enaanbod niet inevenwicht zijn, kies toepassing dieminderwater vraagt of
concludeer datbenutting niet haalbaar is.
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Tabel 4-9Globale richtlijnen voor aanbod op basis 800 mm/jren 30 %verlies
|

Onderdeel

Uitgangspunt verhard

dakoppervlak

aanbod per jaar

\ NIEUW BEDRIJVENTERREIN:
| - kantoorpanden

dakoppervlak nader bepalen*

0.56m per m' dakoppervlak

* ditkan mbvAutoCAD en eendigitale versie van een plan

Bijgestapelde bouw bestaat vaakhetprobleem dat het dakoppervlak relatief klein iswaardoor teweinig hemelwater kan
worden opgevangen. Dit nadeel zou opgeheven kunnen worden door hemelwater van meerdere gebouwen / opslaghallen
in tezamelen naar 1bassin endat voor 1kantoorgebouw te gebruiken.
Vraagenaanbod moeten enigszins inevenwicht zijn. Indien veelmeer water wordt opgevangen dangebruikt, leidtdat tot
lange verblijftijden in het reservoir, hetgeen de kwaliteit negatief kan beïnvloeden. Als de afname veelgroter isdan het
aanbod, moet overwogen worden het water aan te wenden voor een kleiner aantal toepassingen. Het voordeel van
hemelwater benutting isdanechter veelkleiner endaardoor financieel minder interessant.
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4.3

Hemelwater infiltratie
In stap 1 is een keuze gemaakt voor de basisoplossing infiltreren. De basisoplossing
infiltreren bestaat uit de principe-oplossingen bovengronds infiltreren en ondergronds
infiltreren. In deze stap 2 zal een keuze gemaakt moeten worden tussen beide principes.
Naast deprincipe-oplossingen zijn er een aantal situaties gedefinieerd die als vertrekpunt
dienen. Debedoelde situaties zijn weergegeven indeonderstaande tabel.
De aanpak om te komen tot een keuze bestaat uit een globale aanpak voor alle
uitgangssituaties en een specifieke aanpak per situatie. In de globale aanpak wordt
technisch bekeken of er geïnfiltreerd kan worden op basis van bodemopbouw en
grondwaterstanden. Verder wordt er gekeken of het milieutechnisch wel gewenst is een
verhard oppervlak af tekoppelen. Ten derde wordt gekeken waar infiltratievoorzieningen
mogelijk aangelegd gaat worden. De keuze betreft of op terrein van particulieren of op
openbaar terrein een voorziening wordt aangelegd. Op basis van de globale aanpak blijkt
dat zowel bovengronds als ondergronds infiltreren kan of dat alleen bovengronds
gewenst is.
Vervolgens wordt het resultaat van de globale aanpak nader getoetst per situatie. Bij de
specifieke aanpak wordt gekeken of ervoldoende ruimtebeschikbaar isvoor de gewenste
voorzieningen onder- of bovengronds om het afgekoppelde hemelwater op te vangen en
te infiltreren.
Samengevat wordtdevolgendeaanpak voorgesteld:
A. Toets oftechnisch gezien ergeïnfiltreerd kanworden
B. Toets of er milieutechnisch gezien bezwaren zijn om te
infiltreren
C. Maak een keuze waar geïnfiltreerd gaat worden
(centraal/decentraal)
D. Kies een situatie waarin de benodigde en beschikbare
ruimte getoetst gaat worden

Basisoplossing
Hemelwaterinfiltratie

Situatie
Bestaand woongebied
Nieuwwoongebied
Bestaandbedrijventerrein
Nieuwbedrijventerrein

(subparagraaf 4.3.1)
(subparagraaf 4.3.2)
(subparagraaf 4.3.3)
(onderstaande tabel)

4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
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4.3.1

StapA-Technische toetsing
Infiltratie van hemelwater is niet zonder meer mogelijk. De doorlatendheid vande
ondergrond en de hoogte van de optredende grondwaterstand ter plaatse van de
infiltratievoorziening bepalen ofinfiltratie werkelijk mogelijk is.InAfbeelding 4-2is een
beslisboom opgenomen waaruit blijkt of infiltratie, gezien de grondwaterstand ende
doorlatendheid van debodem,totdemogelijkheden behoort.

Verbetering mogelijk?
- Doorbreken vaneventuele i
aanwezige slecht
doorlatende lagen
-verlagenGWS
-ophogenterrein
- grondverbetering

GWS
GHG
k

Infiltratie niet mogelijk

=Grondwaterstand
=Gemiddeld HoogsteGrondwaterstand
=Verzadigdedoorlatendheidvandeondergrond

Afbeelding 4-2

Beslisboom toetsing technische mogelijkheid infiltreren [25]

Als de bodem slecht doorlatend is, de grondwaterstanden hoog zijn en er zijn geen
grondverbeteringsmaatregelen mogelijk, dan is het infiltreren van hemelwater niet
mogelijk. Indien aandevoorwaarden voor infiltreren wordt voldaan, danisvoor alsnog
zowelbovengronds alsondergronds infiltreren mogelijk.
Het hemelwater dat geïnfiltreerd gaat worden is afkomstig van verschillende soorten
verhard oppervlak. Hemelwater datvansommige oppervlakken afstroomt raakt daarbij
verontreinigd zodat dat hemelwater niet direct in de ondergrond geïnfiltreerd mag
worden. Indevolgendeparagraaf wordt opditmilieukundige aspect getoetst.
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Omde verontreiniging van afstromende hemelwater zo veelmogelijk tevoorkomen dienen bij voorkeur bronmaatregelen
genomen teworden. In onderstaande checklist zijn een aantalpotentiële bronnen van vervuiling onderscheiden, zowel
voor daken als wegen.Indien opéén vande vragen metja kan wordengeantwoord moet ervan uit wordengegaan dat
het afstromende hemelwater verontreinigd is(kanzijn) waardoor eenreinigingsfilter of een voorbehandeling
noodzakelijk is. Uitdechecklistzijn tevens een aantal bronmaatregelen af teleiden en richtlijnen met betrekking tothet
(toekomstig) beheerenonderhoud van de openbare ruimte.

Checklist verontreinigingsbronnen / verontreinigende activiteiten [21]
Checklist verontreinigingsbronnen afstromend hemelwater van dakoppervlakken
1. Iserdakoppervlak van uitloogbaarmateriaal (teerhoudend bitumen, zink, koper)?
2. Is er in de nabije omgeving een bron van depositie? (snelwegen, spoorwegen, industriële emissies bv.
vuilverbranding, E-centrale)
Checklist verontreinigingsbronnen afstromend hemelwater van straatoppervlakken
3. Iserveel gemotoriseerd verkeerop het verhard oppervlak? (doorgaande weg)
4. Ligterop het verhard oppervlak veel zwerfvuil, hondenpoep of vogelpoep?
5. Wordt eronkruid bestreden metchemische middelen?
6. Worden erauto's gewassen ophet verhard oppervlak?
7. Iser indeopenbareruimteuitloogbaar materiaal gebruikt? (asfalt, verduurzaamd hout)
8. Wordt deopenbare ruimte extensief beheerd/onderhouden? (bv. lage veegfrequentie)
9. Wordt wegenzout gebruikt voor gladheidbestrijding?
Aanvullendechecklist voor bedrijventerreinen:
9. Vindt erop-en overslagplaats ophet bedrijventerrein?
10. Kan erdoor een calamiteit verhard oppervlak verontreinigd raken?
11. Staat er op het verhard oppervlak van de bedrijven apparatuur of goederen opgesteld waaruit stoffen kunnen
lekken,ofwaarbij morsingen kunnen optreden doorbijvoorbeeld bijvullen?
12. Wordt erop hetbedrijventerrein apparatuur gereinigd ofgespoeld?

De huidige meest toegepaste vorm is een bodempassage of humuslaag rondom een infiltratievoorziening Opdit moment
zijn de verschillende criteria nog niet gekwantificeerd. Daarom zal het op basis van eigen inschatting een antwoordt op
de vragengegeven moeten worden, waarbij het uitgangspunt geldt: "bijtwijfel niet afkoppelen".

ondiepebovengrondseinfiltratievoorzieningvb.30cmdiep)
/

ca.40-50cm
natuurlijkebodemk>0,5 m/d
GHGlagerdan0,7m-maaiveld
Afbeelding 4-3 Illustratievoorbeeld van een bodempassage
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4.3.2

StapB-Milieutechnische toetsing
Onafhankelijk vaneensituatie moet eenkeuze gemaakt worden metbetrekking tot het
infiltreren van hemelwater, teweten: "Welk type oppervlak wil ik afkoppelen?"
Devolgende typen verhard oppervlak kunnen worden afgekoppeld:
daken (hellend/vlak, woningen/bedrijven);
wegen;
parkeerplaatsen.
Het infiltreren van hemelwater afkomstig van bovenstaande typen oppervlak is in
principe mogelijk maar daarbij zijn welrestricties aantegeven. Inafbeelding 4-4is een
beslisboom opgenomen waaruit kan worden afgeleid of een filter of voorbehandeling
benodigd is [28].
In afstromend hemelwater zijn vaak zodanig veel verontreinigingen aanwezig dat
infiltratie indebodem alleen istoegestaan mits deinfiltratievoorziening isvoorzienvan
een filter. Door bij daken bronmaatregelen toe te passen, zoals het vermijden van
uitlogendebouwmaterialen, wordt aangenomen dat hetregenwater bij afstroming van het
dakoppervlak niet verder verontreinigd raakt. Daarom magdakwater wel zonder meer
geïnfiltreerd worden.

Aftekoppelen oppervlak

dakoppervlak

Ja

_ ^zónder verontreinigende

nee

:lijkj
Infiltratie zondermeer mogelijk]

ja

ja

Afbeelding 4-4

Infiltratie mitsvoorzien
vaneenfilter

Infiltratie mitsvoorzien
vaneenfilter

)

)

Stroomschema toetsing milieukwaliteit [28]

Aanbevolen wordt om als filter een humusrijke bodemlaag toe te passen. In die
humuslaag zullen de verontreinigingen accumuleren. Het is wenselijk dat deze
reinigingslaag eenvoudigvervangen kanworden ophetmoment dathet filter zodanig met
verontreinigingen opgeladen is, dat doorslag optreedt. Vanuit dat oogpunt heeft
bovengrondse infiltratie de voorkeur. Een bijkomend voordeel van bovengrondse
infiltratie is dat door biologische activiteit de afbraak van verontreinigingen wordt
bevorderd.
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Belangrijk is dat een duidelijke scheiding aanwezig is tussen de infiltratievoorziening,
inclusief reinigingsfïlter, en de omringende bodem. Een voorziening en het filter mogen
immers wel ten gevolge van infiltratie van hemelwater verontreinigd raken, de
omringende bodem pertinent niet. In die zinkan het zandcunet rondom een ondergrondse
infiltratievoorziening ook als reinigend filter worden gezien, als de scheiding tussen
cunet en omliggende bodem maar duidelijk is. Een zandcunet heeft echter een kleiner
adsorbtievermogenvoor het vasthouden van verontreinigingen dan een humusrijke laag.
Om de accumulatie van verontreinigingen te beperken verdient het de voorkeur om te
voorkomen dat het afstromende hemelwater verontreinigd raakt, door het nemen van
bronmaatregelen. In de checklist (zie toelichting op pagina 40) wordt richting gegeven
aanhet typebronmaatregelen waaraan menkan denken.
Bij busbanen en drukke doorgaande routes moet terughoudend worden omgegaan met
(ondergrondse) infiltratie vanhetafstromende hemelwater. Dekans opcalamiteiten (bijv.
ernstige verkeersongevallen) waarbij verontreinigingen vrij kunnen komen (olie,
remvloeistof) is daar groter. Tevens vindt op deze routes in de winter periode
gladheidsbestrijding plaats waardoor het afstromende smeltwater een hoog zoutgehalte
heeft.
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Voorkeurbovengrondse- versusondergrondse infiltratie
In principe gaat de voorkeur uit naar bovengrondse infiltratie. Tijdens de infiltratie van het hemelwater naar de
ondergrond wordt het water in dat geval gereinigd door de humusrijke toplaag. Daarom is in Afbeelding 4-4 al
aangegeven dat, indien men drukkere wegen wil afkoppelen, infiltratie middels een filter of enige voorbehandeling
vereist is. In de onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen weergegeven die kunnen meewegen bij een beslissing van
bovengronds- en ondergronds infiltreren. Voorbovengronds infiltreren, wordt de toplaag beschouwt als een vorm van
bodempassage die filtert.
Voorwaarde voor bovengrondse infiltratie is dat het water oppervlakkig naar de voorziening moet kunnen afstromen
waarvoor een minimaal verhang van 3 %o aanwezig moet zijn. Verdermoet er uiteraard voldoende ruimte in openbaar
groen beschikbaar zijn.
Bij ondergrondse infiltratie moetgelet worden op eenaantal belangrijke aspecten:
•

inspecteerbaarheid enreinigbaarheid vande voorziening;

•

voorkomen van inspoeling van sediment en andersoortige vervuiling dat het systeem kan verstoppen en de
infiltratiecapaciteit achteruit doetgaan. Een zandvangput ofstraatkolk vang veel minder efficiënt vuil ensediment af
dan een bodempassage bijbovengrondse infiltratie;

Bij centrale ondergrondse infiltratie kan een samenhangend systeem/netwerk aangelegd worden op wijkniveau met een
gemeenschappelijke noodoverlaat naar oppervlaktewater

Tabel 4-10 Voor-en nadelen van de boven-en ondergrondse infiltratie

Wijze
Bovengronds
(infiltratie
groenstroken)

Voordelen

Nadelen

•

reiniging van het infiltrerende hemelwater

•

ruimtebeslag;

door de bodempassage;

•

bovengrondse aanvoer van het hemelwater

in
•

de toegankelijkheid en reinigbaarheid van

•

versterking van de sociale betrokkenheid en

de voorziening;

nodig;
•

onderhoud van de voorziening (grasmat
moet regelmatig gemaaid worden).

de beleving van het water (beeldkwaliteit)
doordat het waterzichtbaar blijft;
•

mogelijk ecologische meerwaarde;

•

eventuele vervuiling van het afstromende
hemelwater isdirect zichtbaar.

Ondergronds

•
•

beperktruimtebeslag (dubbel ruimte

•

weinig belevingswaarde van water;

gebruik mogelijk);

•

geen reiniging afstromend hemelwater via

•

slecht inspecteerbaar;

•

mogelijk conflict metkabels en leidingen.

ondergrondse aansluiting van
hemelwaterafvoeren.
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4.3.3

Stap C- Keuze locatie van infîltratievoorzieningen
Een belangrijke keuze bij de basisoplossing "infiltreren", welke richting geeft aan de
principe-oplossing, is de keuze waar de infiltratievoorziening gerealiseerd zal worden.
Dekeuzebestaat uit:
• hetdecentraal ofindividueel infiltreren opparticulier terrein;
• hetcentraal infiltreren inopenbaar terrein.
Bij deze afweging spelen o.a. devolgende aspecten een rol:
• beheer en onderhoud;
• handhaving en toezicht.
Indien de gemeente er de voorkeur aangeeft het beheer en onderhoud voor de
infiltratievoorziening in eigen hand te houden zal de voorziening ook in openbaar terrein
aangelegd moeten worden. De gemeente kan in dat geval er goed zorg voor dragen dat
het systeem blijft functioneren zoals het bedoeld was. Wel brengt dit extra beheerkosten
met zichmee.
Wat betreft de kosten voor beheer en onderhoud is het goedkoper voor de gemeente om
het beheer en onderhoud van de voorziening bij de bewoners te leggen. Daarbij zal de
gemeente echter veel aandacht moeten besteden aan voorlichting om de mensen te
instrueren hoe zehet systeem moeten onderhouden. Een ander voordeel van infiltratie op
particulier terrein isdat debewoners meer betrokken zijn bij de omgang met hemelwater
en derhalve erbeter mee omgaan. Bij slecht beheer enonderhoud zal immers de bewoner
zichzelf overlast bezorgen. Een nadeel van infiltreren op particulier terrein is dat voor
eventuele monitoring van het functioneren met elke bewoner van een gebouw afspraken
moeten worden gemaakt.
Samengevat komt het er op neer dat de gemeente zelf een afweging zal moeten maken
wat zebelangrijk vindt. Devoor ennadelen zijn samengevat inde onderstaande tabel.

Beheer en onderhoud
Onderhoudskosten
Toegankelijkheid
Betrokkenheid bewoner

Centraal infiltreren
verantwoordelijkheid
ligtbij gemeente
voor gemeente
meestal goed
minder betrokken

Decentraal infiltreren
verantwoordelijkheid
ligtbij particulier
voor particulier
lastig
meer betrokken
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TOELICHTING
Afkoppelen en renovatiewerkzaamheden
Het afkoppelen van wegen in een bestaande situatie is problematisch. Indien de werkzaamheden kunnen worden
gecombineerd met andere werkzaamheden waarbij de weg toch al is opgebroken zijn er wel duidelijke kansen voor het
afkoppelen van het wegoppervlak. Combinatie van werkzaamheden levert een voordeel op met betrekking tot de
aanlegkosten. Een nevenvoordeel isdat door combinatie vanmaatregelen deoverlast bijaanleg vooromwonenden wordt
verminderd doordat inéénkeeralles wordt gerealiseerd.
Werkzaamheden waarmee afkoppelen gecombineerd kan worden zijn:
wegrenovaties;
rioolrenovaties;
drinkwaterleidingrenovaties;
aanleg drainagesysteem;
herinrichting vandeopenbare ruimte.
Indien deprincipekeuze isgevallen ophet afkoppelen vanzowel straten alsdaken iseen centrale infiltratievoorziening
de meestgeëigende optie.
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4.3.4

Bestaand woongebied
In subparagraaf 4.3.1, 4.3.2 en 4.3.3, zijn een aantal keuzes gemaakt omtrent het af te
koppelen oppervlak endewijze van infiltratie dat devoorkeur heeft.
Bekend is:
• ofzowelbovengronds alsondergronds infiltreren mogelijk isofalleen bovengronds
• ofcentraal ofdecentraal afgekoppeld gaat worden.
In bestaand stedelijk gebied zal getoetst moeten worden of de ruimtelijke inpassing van
de principe-oplossing in de bestaande situatie wel mogelijk is. Er zijn een tweetal
afwegingen die bepalen of afkoppelen, in bestaand stedelijk gebied, middels infiltreren
haalbaar is:
a) deoverweging omdaken ofookwegen enander verhard oppervlak aftekoppelen;
b) de mogelijkheid om de aanleg infiltratievoorzieningen met andere
renovatiewerkzaamhedente combineren.

Daken afkoppelbaar ?
Geen renovatiewerkzaamheden
Wel renovatiewerkzaamheden

ja
ja

Wegen afkoppelbaar ?
nee
ja

Voor eenkeuze ineenprincipe-oplossing wordt devolgende werkwijze voorgesteld:
1. kies eenprincipe-oplossing diegetoetstkanworden (opbasisvan voorafgaande);
2. check ofrenovatiewerkzaamheden aanweg ofriool inhet gebied voorkomen;
3. maak op basis van bovenstaande tabel een keuze voor afkoppelen van daken of
daken+wegen;
4. kies opbasis van voorafgaande een situatie uit de onderstaande tabel en toets deze op
de aangegeven pagina.
Indienuit detoetsingper situatieblijkt dat het niet haalbaar is,toets indien mogelijk, een
andereprincipe-oplossing ofkies een andere locatie omtegaan infiltreren.

Principe-oplossing
Situatie
Geencombinatiemetanderewerkzaamheden
A. Bovengronds
-Decentraleafkoppeling vandaken
B.
Ondergronds
-Decentraleafkoppeling vandaken
C. Bovengronds
-Centraleafkoppeling vandaken
D. Ondergronds
-Centraleafkoppeling vandaken
Combinatiemetanderewerkzaamheden
E.
Bovengronds
-Centraleafkoppeling vanwegen(endaken)
F.
Ondergronds
-Centraleafkoppeling vanwegen(endaken)

ina
49
51
53
55
57
59
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A.

Toetsing decentrale afkoppeling van daken bovengronds
Debenodigde ruimte voor eenbepaalde infiltratievoorziening inrelatie tot de grootte van
de tuin bepaald of bovengrondse infiltratie op eigen terrein een reële mogelijkheid is.
Daarbij is ervan uitgegaan dat het maatschappelijk niet acceptabel is dat de gehele tuin
wordt ingenomen door een voorziening.
De verhouding tuinoppervlak versus dakoppervlak is maatgevend voor de
toepassingsmogelijkheden van bovengrondse infiltratie. Daarbij is er vanuit gegaan dat
een bovengrondse voorziening qua benodigde ruimte ca. 10-15 % van het aangesloten
dakoppervlak inbeslag neemt. Om nog tuin over te houden is daarom gesteld dat de tuin
(voor en achterzijde) minimaal tweemaal zogroot moet zijn als het dakoppervlak.
Tabel 4-11

Maatlat mogelijkheid van bovengrondse infiltratie

"
Mogelijkheid
Toetswaarde
~
•
_•
Verhouding tuinoppervlak - dakoppervlak

onmogelijk

gering

redelijk

goed

<1

<2

<3

>3

Afbeelding 4-5 Decentraal infiltratieveld
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B.

Toetsingdecentraleafkoppeling vandakenondergronds
Een ondergrondse infiltratievoorziening heeft in principe een beperkt ruimtebeslag. Op
een ondergrondse voorziening kunnen echter geen diep wortelende bomen op struiken
staan. De toepassingsmogelijkheden worden ook beperkt door hoge grondwaterstanden.
De grondwaterstand moet onder de bodem van de voorziening blijven, dus ca. 1 meter
ondermaaiveld.
Tabel4-12

Maatlatmogelijkheid voorondergrondse infiltratie
•
.
Mogelijkheid
onmogelijk
Toetswaarde
Verhouding tuin oppervlak - dakoppervlak
<1
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
<0,7m

gering

redelijk

goed

<1
< lm

<2
< lm

>2
> lm

Een infiltratieput heeft zeer weinig tuinoppervlak nodig, maar kan in principe alleen
wordentoegepastalsdegrondwaterstand lagerisdan 1,5meterondermaaiveld.
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TOELICHTING
Aandachtspunt bijtoetsing centraal bovengronds in openbaar groen:
Kruising oppervlakkige afvoer hemelwater met trottoir in verband met begaanbaarheid minder valide mensen en
ijsvorming in winter.
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Toetsing centrale afkoppeling van dakenbovengronds (in openbaar groen)
Bij de meeste typen daken van woningen (hellend, vlak) is het bovengronds afkoppelen
van het gehele dakoppervlak alleen mogelijk indien aan beide zijden van de woning een
voorziening wordt gerealiseerd. Dit omdat de hemelwaterafVoer zowel aan de voorzijde
als aan de achterzijde van de woning plaatsvindt. Centrale bovengrondse infiltratie zal
veelal in openbaar groen aan de voorzijde van de woning plaats vinden. Voor het
afkoppelen van de achterzijde van de woning zal dan een aparte voorziening getroffen
moeten worden.
Een stuk openbaar groen is bruikbaar voor bovengrondse infiltratie van hemelwater
afkomstig van daken indien:
• dit binnen een afstand van 10-15 meter vanaf de gevel van de woning is, eventueel
gescheiden door een tegelpad. Wanneer vanaf de woning naar de groenstrook een
parkeerplaats of straat gekruist moet worden is oppervlakkige afvoer via molgoot
naar eenbovengrondse voorziening niet mogelijk;
• er niet veel bomen en/of struiken in de groenzone aanwezig zijn, tenzij het mogelijk
is het openbaar groen geheel anders in te richten. Voor bovengrondse infiltratie zal
een deel van de groenstrook verlaagd aangelegd moeten worden en ingezaaid met
gras.
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D.

Toetsing centrale afkoppeling daken ondergronds
Indien op perceelniveau het hemelwater en het afvalwater gemengd worden, en met een
huisaansluiting wordt aangeboden op de perceelgrens, zijn de mogelijkheden voor
centrale infiltratie ondergronds beperkt. In dat geval moet een nieuwe ondergrondse
hemelwater afvoer aangelegd worden in de particuliere tuin waarvoor medewerking
nodig is van de bewoner. Afkoppeling van de achterzijde van de woning zal in dat geval
met een andere voorziening moeten worden gerealiseerd omdat het vrijwel niet mogelijk
is om ondergronds een hemelwaterafvoer van de achterzijde van de woning, onder de
woning door,naardevoorkant te leggen.
Centrale ondergrondse infiltratie van hemelwater, waarbij de werkzaamheden niet
gecombineerd kunnen worden met andere werkzaamheden, kan in principe plaatsvinden
onder het trottoir of in openbaar groen, (centrale infiltratie in het wegcunet wordt
behandeld onder punt F, pagina 59). Bij infiltratie onder het trottoir is er vaak conflict
met de ligging van kabels en leidingen. Derhalve is infiltratie in openbaar groen vaak het
beste alternatief.
Een stuk openbaar groen is bruikbaar voor ondergrondse infiltratie van hemelwater
afkomstig van daken indien:
• er niet veel bomen en/of struiken in de groenzone aanwezig zijn; boven op de
ondergrondse voorziening mogen geen diepwortelende struiken of bomen worden
geplaatst;
• De ondergrondse aanvoer van het hemelwater geen conflicten geeft met de kruising
van kabels en leidingen onder trottoir ofin straat.
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TOELICHTING
Bestaand gebied met rioolrenovatie
Bij rioolvervanging moet worden gewaakt voor grondwateroverlast. Oude riolering vertoont bij de aansluitingen tussen
de buizen wel eens lekkage doordat verzakking is opgetreden. Hierdoor kan de omliggende omgeving gedraineerd
worden Bij vervanging van de oude riolering door een nieuwe waterdichte riolering, vervalt de drainerende functie
waardoor grondwateroverlast kan optreden. Als in een dergelijk geval ook nog eens hemelwater geïnfiltreerd gaat
worden gaat het vrijwel zeker mis. In zo'n geval verdient het aanbeveling een IT-riool aan te leggen waarmee zowel het
overtollige grondwater als het hemelwater kan worden afgevoerd, hetzij naar een dieper gelegen infiltratiebassin, hetzij
naar open water.De meerkosten voorafkoppelen blijven inzo'n geval erg beperkt
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Toetsing centrale afkoppeling wegen (en daken) bovengronds
Bij centrale afkoppeling vanwegen endaken bovengronds zal het water oppervlakkig via
molgoten naar een infiltratiegreppel, -veld of wadi worden geleidt. Derhalve zal het
straatprofiel aangepast moeten worden aan de afwaterende functie. Dit stelt hoge eisen
aan het hoogte ontwerp van de weg (zowel dwars- als langshelling). Daarbij moet er
rekening mee gehouden worden dat water geen hoeken van 90°kan maken.
Het hemelwater afkomstig van dewoningen zal oppervlakkig via molgoot in de tuin naar
straat ofinfiltratievoorziening moeten worden geleid.
Bij hetontwerp moetrekening gehouden worden met devolgende aandachtspunten:
• voor de oppervlakkige afvoer van hemelwater naar de centrale voorziening voldoende
verhangbeschikbaar is(minimaal 3 %o);
• oppervlakkige afvoer van hemelwater van woning naar straat geen conflicten oplevert
met dekruisingvan trottoirs;
• de infiltratievoorziening voldoende laag t.o.v. straatpeil kan worden aangelegd
(diepstepunt ca.30cmondergootlijn straat);
• de afstand waarover het water afgevoerd moet worden naar een centrale voorziening
moetbeperkt blijven tot 300 meter.
Als bovenstaande aandachtspunten niet goed realiseerbaar zijn, zal centrale afkoppeling
bovengronds niet mogelijk zijn.
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F.

Toetsing centrale afkoppeling wegen (endaken) ondergronds
Bij het traceren van de mogelijkheden voor ondergrondse centrale infiltratie (met behulp
van infiltratiekratten of lekke riolen) dient rekening gehouden teworden met:
• mogelijke conflicten bij dekruising vankabelsen leidingen;
• voldoende gronddekking (> 60cm) op de voorziening (zeker indien voorziening onder
straatverharding komt);
• voldoende lagegrondwaterstanden (GHGaltijd onder debodem vandevoorziening);
• indien de overloop van de voorziening wordt aangesloten op het oude gemengde of
verbeterd gescheiden stelsel moet een terugslagklep worden toegepast om te
voorkomen dat vervuild (afval)water vanuit de riolering in de infiltratievoorziening
kankomenals het rioolstelsel overbelast raakt;
• risicovan bodemvervuiling.
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TOELICHTING
Combinaties vanbovengronds enondergronds infiltreren
In sommige gevallen is het mogelijk om in een nieuwe situatie zelfs bovengrondse- en ondergrondse
infiltratievoorzieningen te combineren. Dit is mogelijk indien van nature zeer sterke maaiveldverhangen (> 1%)
aanwezig zijn of als deze gecreëerd kunnen worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om eerst op het hoogstgelegen deel
ondergronds te gaan infiltreren en vervolgens het surplus aan water dat evt. niet infiltreert in het laagstgelegen deel
boven degrond telatenkomen waarin het uitstroomt in eenbovengrondse infiltratievoorziening.
Stadsvernieuwing
Bij inbreidingslocaties of stadsvernieuwingsprojecten hebje temaken met een aantal specifieke omstandigheden. Indien
de bestaande riolering blijft liggen en alleen de woningen worden gesloopt en herbouwd kan de toepassing van
ondergrondse infiltratievoorzieningen centraal in openbaar terrein conflicten opleveren met de ondergrondse
infrastructuur als kabels en leidingen, daken kunnen dan het best opperceel niveau afgekoppeld worden. Nieuw aan te
leggen parkeerplaatsen kunnen voorzien worden van doorlatende verharding. Straten kunnen eenvoudig worden
afgekoppeld vanhet bestaande riool door toepassing van infiltratiekolken.

Doordat bijstadsvernieuwing zoveel specifieke omstandigheden mogelijk zijn, ishet meestal nodig hier apart studie naar
te verrichten.Een volgendeglobale aanpak zou mogelijk zijn:
Bovengronds
a) Inventariseer mogelijkheden voor bovengrondse infiltratie (hoeveel oppervlak iswaar beschikbaar);
b) Inventariseer de hoeveelheid oppervlak die wordt afgekoppeld;
c) Controleer ofde transportafstanden naar de voorzieningen beperkt blijven;
d) Bereken of voldoende berging aanwezig is(ca. 10-15%van aangesloten verhard oppervlak);
e) Inventariseer mogelijke conflicten bijrealisatie van debovengrondse infiltratievoorziening.
Ondergronds
a) Inventariseer waar kabels en leidingen inhetgebied zijn gesitueerd;
b) Bekijk of en waar, erondergrondse berging aanwezig is;
c) Controleer met berekeningen of voldoende berging aanwezig is;
d) Kijk of erkortsluitmogelijkheden/noodoverlaten mogelijk zijn naar aanwezig oppervlaktewater;
e) Overlegmetdiversepartijen/actoren over mogelijke conflicten bijaanleg infiltratievoorziening.

Toepassing vandoorlatende verharding voor rustige woonstraten en parkeerplaatsen.
Bij doorlatende verharding moet rekening gehouden worden met een afname van de infiltratiecapaciteit in de loop der
jaren. Daarom verdient het aanbeveling om te voorzien in een noodafvoermogelijkheid voor het geval de
infiltratiecapaciteit vande verharding tekort schiet.
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4.3.5

Nieuw woongebied
Indien de grondwaterstanden en doorlatendheden van de ondergrond voldoende zijn,
kunnen in een nieuwbouw situatie vrijwel alle infiltratietechnieken worden toegepast
mits daar, bij het ontwerp van de nieuwbouwwijk of inbreidingslocatie, in een vroeg
stadium rekening mee wordt gehouden. De ruimtelijke beperkingen kunnen opgelost
worden binnen het stedenbouwkundig plan.
Bij de keuze tussen de principe-oplossing "bovengronds infiltreren" en "ondergronds
infiltreren" gaat devoorkeur uitnaarbovengronds vanwege:
a) de groterebetrokkenheid van debewoners bij hetwaterbeheer (zichtbare afvoer);
b) verminderde kans op foute aansluitingen (vuilwaterafvoer op infïltratievoorziening)
endaarmee dekans op milieuverontreiniging.
De afvoer naar debovengrondse voorzieningen dient ook zoveel mogelijk middels goten
worden gerealiseerd. Verder verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk doorlatende
verharding toe te passen zodat het ruimtegebruik voor de bovengrondse
infiltratievoorzieningen beperkt kan blijven. Normaliter is voor bovengrondse
infiltratievoorzieningen ca. 10-15 % van het aangesloten verhard oppervlak benodigd.
Indien de wegen uit doorlatend verharding bestaan, kan het areaal bovengrondse
infiltratievoorziening, afhankelijk van het percentage open verhard oppervlak, met 10 40 % afnemen.
Indien uit afstemming met de stedenbouwkundige blijkt dat de ruimtelijke beperkingen
niet opgelost kunnen worden, kanworden overgegaan opondergronds infiltreren.
Op basis van een principe oplossing en de keuze van de locatie van infiltreren - op
particulier terrein ofopopenbaar terrein -zijn een viertal situaties gedefinieerd, deze zijn
in onderstaande tabel weergegeven. Decentraal afkoppelen opparticulier terrein is alleen
mogelijk voor daken.
Voor een keuzevoor eenprincipe-oplossing wordt devolgende werkwijze voorgesteld:
1. kies eenprincipe-oplossing diegetoetstkan worden (opbasisvan voorafgaande);
2. kies opbasis van voorafgaande een situatie uit de onderstaande tabel en toets deze op
deaangegeven pagina.
Principe-oplossing
A.
Bovengronds
B.
Ondergronds
C.
Bovengronds
D.
Ondergronds

Situatie
-Decentrale afkoppeling vandaken
-Decentrale afkoppeling vandaken
-Centrale afkoppeling van daken (enwegen)
-Centrale afkoppeling van daken (en wegen)

Pagina
63
63
65
67
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Toetsing decentrale afkoppeling van daken bovengronds
Debenodigde ruimte voor eenbepaalde infiltratievoorziening inrelatie tot de grootte van
de tuin bepaald of bovengrondse infiltratie op eigen terrein een reële mogelijkheid is.
Daarbij is ervan uitgegaan dat het maatschappelijk niet acceptabel is dat de gehele tuin
wordt ingenomen door een voorziening.
De verhouding tuinoppervlak versus dakoppervlak is maatgevend voor de
toepassingsmogelijkheden van bovengrondse infiltratie. Daarbij is er vanuit gegaan dat
een bovengrondse voorziening qua benodigde ruimte ca. 10-15 % van het aangesloten
dakoppervlak inbeslag neemt. Om nog tuin over te houden is daarom gesteld dat de tuin
(voor enachterzijde) minimaal tweemaal zogroot moet zijn als het dakoppervlak.
Tabel4-13 Maatlat mogelijkheid van bovengrondse infiltratie
onmogelijk
™"
•
_
Mogelijkheid
Toetswaarde
—-—<1
Verhouding tuinoppervlak - dakoppervlak

gering

redelijk

goed

<2

<3

>3

Bij nieuw woongebied zal, indien gekozen wordt voor decentrale afkoppeling van daken
bovengronds, rekening gehouden moeten worden met de aangegeven maatlat. Deze kan
als ontwerpuitgangspunt dienen. Indien in verband met te hoge exploitatielasten
dergelijke grotetuinenniet haalbaar zijn, dan isdeze wijze van infiltreren niet haalbaar.
Eventueel kan worden nagegaan of ondergronds infiltreren op particulier terrein of
bovengronds infiltreren opopenbaar terrein een mogelijkheid is.
B.

Toetsing decentrale afkoppeling van daken ondergronds
Een ondergrondse infiltratievoorziening heeft in principe een beperkt ruimte beslag. Op
een ondergrondse voorziening kunnen echter geen diep wortelende bomen of struiken
staan. De toepassingsmogelijkheden worden ook beperkt door hoge grondwaterstanden.
De grondwaterstand moet onder de bodem van de voorziening blijven, dus ca. 1 meter
onder maaiveld.
Tabel4-14

Maatlat mogelijkheid voorondergrond
—Mogelijkheid
Toetswaarde
~" "
Verhouding tuin oppervlak -dakoppervlak
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand

se infiltratie
onmogelijk
<1
<0,7m

gering

redelijk

goed

<1
< lm

<2
< lm

>2
>lm

Een infiltratieput heeft zeer weinig tuinoppervlak nodig, maar kan in principe alleen
worden toegepast alsdegrondwaterstand lager isdan 1,5meter onder maaiveld.
Indien gekozen wordt voor ondergrondse infiltratie op particulier terrein, kan de
bovenstaande maatlat als ontwerp uitgangspunt dienen. Indien in verband met de
exploitatielasten debenodigde tuingrootteniet gehaald kan worden, ishet verstandiger te
kijken of eventueel geïnfiltreerd kan worden op openbaar terrein.
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Toetsing centrale afkoppeling wegen (endaken) bovengronds
Het ontwerpproces van nieuw woongebied is een cyclisch proces waarbij gemeente,
waterschap, stedenbouwkundige en het ingenieursbureau betrokken zijn. Vaak maakt een
stedenbouwkundig bureau eerst een voorlopig plan ontwerp. In overleg met de gemeente
en het ingenieursbureau wordt dit besproken. Daarna toetst het ingenieursbureau of de
beschikbare ruimte voor bovengronds infiltreren voldoende is. Als gevolg hiervan of
door andere oorzaken kan eenplanontwerp meerdere malen wijzigen.
Bij centrale afkoppeling van wegen endaken bovengronds zal het water oppervlakkig via
tuin- enmolgoten naar een bovengrondse infïltratievoorziening worden geleidt. Derhalve
zal het straatprofiel aangepast moeten worden aan de afwaterende functie. Dit stelt hoge
eisen aan het hoogte ontwerp van de weg (zowel dwars- als langshelling). Daarbij moet
errekeningmeegehouden worden dat water geenhoeken van 90°kan maken.
Verder moet de stedenbouwkundige bij het planontwerp rekening houden met de
volgende aandachtspunten:
• voor de oppervlakkige afvoer van hemelwater naar de centrale voorziening moet
voldoende verhangbeschikbaar zijn (minimaal 3%o);
• oppervlakkige afvoer van hemelwater van woning naar straat moet geen conflicten
opleveren metdekruising vantrottoirs;
• de infiltratievoorziening moet voldoende laag t.o.v. straatpeil aangelegd kunnen
worden (diepstepunt ca. 30cmonder gootlijn straat);
• de afstand waarover het water afgevoerd moet worden naar een centrale voorziening
moetbeperkt blijven tot 300 meter;
• zoveel mogelijk gebruikmaken van natuurlijk verhang inhet terrein;
• oriëntatie van dedaken (dakgoten) zoveel mogelijk loodrecht op de wegen.
Het ingenieursbureau toetst de benodigde ruimte aan de hand van de gestelde normen
door degemeente.Hierbij moet rekeningworden gehouden met:
• debodemdoorlatendheid (groterdan0,5m/d);
• degrondwaterstand (min. 1 m-m.v.);
• dedieptevanbovengrondse infïltratievoorziening (0,3 tot ca. 1 m);
• de ledigingstijd (max.48uur i.v.m.hetgras);
• dehoeveelheid afgekoppeld verhard oppervlak;
• deafstromingsverliezen (10tot40 %);
• delandelijke afvoernorm van het gebied (zie waterkwantiteitsbeheerder).
Vaak wordt aangehouden dat de bui met een herhalingstijd van lx per jaar volledig
geborgen moet kunnen worden. Dit geldt niet voor de bui met een herhalingstijd van lx
per 10jaar. Indien geen oppervlaktewater aanwezig is of ruimte waar oppervlaktewater
gecreëerd kan worden, waarop geloosd kan worden, dan zal de volledige bui van lx per
10 jaar geborgen moeten worden. Als bovenstaande aandachtspunten niet goed
realiseerbaar zijn zal centrale afkoppeling bovengronds waarschijnlijk niet goed mogelijk
zijn. De uiteindelijke haalbaarheid blijkt uit het proces dat met de verschillende partijen
inwerkingwordt gezet.
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D.

Toetsing centrale afkoppeling wegen (endaken) ondergronds

Het ontwerpproces van nieuw woongebied is een proces waarbij gemeente, waterschap,
stedenbouwkundige en het ingenieursbureau betrokken zijn. Vaak maakt een
stedenbouwkundig bureau eerst een voorlopig plan ontwerp. In overleg met de gemeente
en het ingenieursbureau wordt dit besproken. Op basis van het planontwerp, bekijkt het
ingenieursbureau waar hemelwater ondergronds geïnfiltreerd kan worden. In aanmerking
hiervoor komen locaties met openbaar groen en onder de wegen. Vaak wordt dan eerst
een globaleberekening gemaakt. Opbasisvanhetplanontwerp en de eerste berekeningen
kan de gemeente dan kiezen waar ze gaat infiltreren. Indien het planontwerp niet
ingrijpend wijzigt, kunnen de definitieve berekeningen worden gemaakt met behulp van
eenmodel.
Bij het traceren van de mogelijkheden voor ondergrondse centrale infiltratie (met behulp
van infiltratiekratten of lekkeriolen) dient rekening gehouden te worden met:
• mogelijke conflicten bij dekruisingvankabels en leidingen;
• voldoende gronddekking (> 60cm)op devoorziening (zeker indien voorziening onder
straatverharding komt);
• voldoende lage grondwaterstanden (GHG altijd onder debodem vandevoorziening);
• risico van bodemvervuiling.
Het ingenieursbureau toetst benodigde ruimte aan de hand van de gestelde normen door
degemeente.Hierbij moetrekening worden gehouden met:
• debodemdoorlatendheid (groter dan 0,5 m/d);
• degrondwaterstand (min. 1 m-m.v.);
• de ledigingstijd (max.48uur i.v.m.hetgras);
• de hoeveelheid afgekoppeld verhard oppervlak;
• de afstromingsverliezen (10tot40 %);
• de landelijke afvoernorm vanhet gebied (vastgesteld door de
waterkwantiteitsbeheerder);
• ondergronds stelsel heeft eenberging vanminimaal 4mm.
Vaak wordt aangehouden dat de bui met een herhalingstijd van lx per jaar volledig
geborgen moet kunnen worden. Dit geldt niet voor de bui met een herhalingstijd van lx
per 10jaar. Indien geen oppervlaktewater aanwezig is of ruimte waar oppervlaktewater
gecreëerd kan worden, waarop geloosd kan worden, dan zal de volledige bui van lx per
10jaar geborgen moeten worden.
Als bovenstaande aandachtspunten niet goed realiseerbaar zijn zal centrale afkoppeling
ondergronds niet mogelijk zijn. Het is niet mogelijk keihard te zeggen of het wel of niet
kan, hetblijkt uit hetverloop van hetproces.

16juli2001, versie 10

-67-

\H7
/

'69W

\
Stap 2
TOELICHTING
Categorie indeling bedrijventerreinen
Bedrijfsterreinen zijn ingedeeld in verschillende types. In het kader van de ontwikkeling van duurzame bedrijfsterreinen
heeft het ministerie van Economische Zaken een typologie opgesteld op basis van de specifieke junctie, de
hindercategorie enhet bereikbaarheidsprofiel.
Tabel 4-1S Typologie bedrijventerreinen
Type
I.

Specifieke

functie

Binnenstedelijke

multifunctioneel karakter.

kantorenlocatie

nabij binnenstedelijke voorzieningen

2. Stadsrand
kantorenlocatie
3. Gemengd

monofunctioneel karakter,

Hinder-

Bereikbaar-

categorie

heidsprofiel

Ien2

A

Wellicht

1 tot 3

B

Ja (daken, parkeer-

profilering van eigen identiteit

Afkoppelbaar

terreinen evt. wegen)

reguliere bedrijvigheid, niet specifiek

1tot4

B

Wellicht

hoogwaardige productie activiteiten.

2tot4

B

Wellicht

bedrijfsterrein
4. Hoogwaardig
bedrijfspark

research/development

5. Distributiepark

transport, distributie

3 tot5

C

Wellicht

6. Zware industrie

grootschalige industriële bedrijvigheid

5 en6

C

Nee

Bron:MinisterievoorEconomischZaken
De mogelijkheden voor het infiltreren van hemelwater zijn het hoogst voor de stadsrand kantorenlocatie.
Binnenstedelijke locaties zijn namelijk veelal compacter gebouwd. Een bedrijfsterrein waar zware industrie aanwezig is
komt niet inaanmerking voor infiltratie van hemelwater.
Vanbedrijven waarbij veel op en overslag van goederen plaatsvindt mag alleen het dakoppervlak worden afgekoppeld.
Vanwege de kans op ongelukken waarbij verontreinigende stoffen vrijkomen en kunnen afstromen van het verhard
oppervlak mag het omliggende verharde terrein (op- en overslagplatform) niet afgekoppeld worden. Veelalzullen zulke
bedrijven zelfs het regenwaterriool pas op de gemeentelijke riolering mogen aansluiten als een olie- en vetafscheider
wordt aangebracht.
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4.3.6

Bestaand bedrijventerrein
Het afkoppelen van verhard oppervlak op bestaande bedrijventerrein verdient extra
aandacht. Strikte richtlijnen welke oppervlakken wel en welke niet afgekoppeld mogen
worden is moeilijk te geven. De kans op calamiteiten waarbij het afstromend hemelwater
verontreinigd kan raken is op een bedrijventerrein groter dan in een woonwijk. Een en
anderhangt sterkafvande aardvan debedrijvigheid die plaatsvindt.
Er moet terughoudend worden omgegaan met het afkoppelen van op- en overslag
terreinen. Bij het afkoppelen van daken moet men er zeker van zijn dat er geen
uitlogende bouwmaterialen zijn toegepast (Zie ook checklist bij paragraaf 4.4.1, de
milieutechnische toets).
Een probleem dat zichbij bestaande bedrijfspanden voordoet is dat de hemelwaterafvoer
van grote dakoppervlakken nog al eens inpandig plaatsvindt. Daardoor is het lastig om
alle hemelwaterafvoeren van de bestaande riolering af te koppelen en aan te sluiten op
een infiltratievoorziening. Indien het hemelwater inpandig wordt vermengd met
afvalwater of proceswater is het niet mogelijk het (gehele) dakoppervlak af te koppelen.
De mogelijkheden zullen in dat geval beperkt blijven tot de hemelwaterafvoeren aan de
buitenzijde van hetbedrijfsgebouw of bedrijfshal.
Bij de keuze tussen de principe-oplossing "bovengronds infiltreren" en "ondergronds
infiltreren" gaat de voorkeur uit naar bovengronds vanwege de kleinere kans op foute
aansluitingen (vuilwaterafvoer of infïltratievoorziening) en daarmee de kans op
milieuverontreiniging.
Verder zijn bij het afkoppelen op bestaande bedrijventerreinen de volgende zaken van
belang:
• afkoppelmaatregelen behoeven medewerking van grondeigenaren;
• alleen bij bedrijfsuitbreidingen kunnen dwingende maatregelen (via bouwvergunning)
worden opgenomen, bijvoorbeeld het gescheiden aanleveren van afval- en
hemelwater.

*.- iff

„ - - * i —~—

Afbeelding 4-6Bovengrondseinfiltratie vanparkeerterreinen
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4.3.7

Nieuw bedrijventerrein
Indien de grondwaterstanden en doorlatendheden van de ondergrond voldoende zijn, kan
in een nieuwbouw situatie het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak worden
geïnfiltreerd mits daar, bij het ontwerp van het bedrijventerrein, in een vroeg stadium
rekening meewordt gehouden.
Een bedrijventerrein kenmerkt zich door de hoge graad van verharding. Ruimtelijke
beperkingen voor de inpassing van infïltratievoorzieningen moeten opgelost worden
binnen inhet stedenbouwkundig plan.
Infiltratie van hemelwater afkomstig van wegen moet altijd middels een filter
(bodempassage) ofeenandere voor vanvoorbehandeling plaatsvinden vanwege:
• de mate van verontreiniging van de verharding bij bedrijventerreinen is over het
algemeen groter danvan woongebieden;
• de grotere kans op het vrijkomen van veel verontreinigd bluswater bij agressief
uitslaande grote branden. Bij toepassing van ondergrondse infiltratievoorzieningen
zou het vervuilde bluswater kunnen infiltreren onder de infiltratievoorziening wat kan
leiden tot een ongewenste vervuiling van de ondergrond. Bovendien kan als de
verontreiniging mobiel is, deze percoleren naar het diepere grondwater indien de
ondergrond voldoende doorlaten is. Bij een bovengrondse voorziening zal in zo'n
geval ook de bodem verontreinigen maar kan dit beter worden gesaneerd door de
bovenste vervuilde grondlaagvan devoorziening te vervangen;
• het feit dat indeontwerp fase van eenbedrijventerrein veelal nogniet exactbekend is
welk type bedrijven er gevestigd zullen worden. Daarom zal het ontwerp veilig
ingestoken moeten worden;
• betere controle op mogelijke foutaansluitingen of calamiteiten waarbij vervuild water
isafgestroomd naar de infiltratievoorziening.
Bovengrondse infiltratie vanhemelwater kanworden vormgegeven metbehulp van:
• infiltratiegreppels ofwadi's langsdewegen enrondom de bedrijfspanden;
• centrale infiltratiebassins waarhet hemelwater:
a)oppervlakkig naar toewordt afgevoerd of;
b) middels een schoon RWA riool wordt ingezameld en afgevoerd naar het open
infiltratiebassin alwaar hetkan infiltreren.
Het verharde terrein rondom een bedrijf, met laad- en losplatforms, waarbij gevaarlijke
stoffen worden op- en overgeslagen, moet altijd op een verbeterd gescheiden stelsel
worden aangesloten. Dit vanwege de kans op calamiteiten waarbij verontreinigingen van
het oppervlak kunnen afstromen. In sommige gevallen zal zelfs worden verlangt dat een
olie-envetafscheider wordt geplaatst indeafvoer naarhetgemeentelijk riool.
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Bergen in oppervlaktewater
In stap 1iseen keuze gemaakt voor debasisoplossing afvoeren naar oppervlaktewater. In
deze stap 2 zal een keuze gemaakt moeten worden hoe de afvoer naar oppervlaktewater
gerealiseerd gaat worden.
Bij hetbergen vanhemelwater inoppervlaktewater spelen een aantal factoren eenrol:
• milieutechnisch: dekwaliteit vanhet afstromende hemelwater;
• beschikbare berging:
- detoegestanepeilstijging voor eenbepaalde maatgevende neerslagsituatie;
- de toegestane afvoer vanuit stedelijk gebied naar het ommeland die met een
bepaalde frequentie mag optreden;
• beschikbare drooglegging (waterstand t.o.v. maaiveldhoogte).
- maaiveldhoogten (verhang);
- afstand vanhet afgekoppelde oppervlak tot het oppervlaktewater (stratenplan);
De mogelijkheden voor afkoppelen naar oppervlaktewater zijn verschillend per situatie.
De onderscheiden situaties zijn in onderstaande tabel weergegeven waarbij wordt
aangegeven inwelkeparagraaf debetreffende situatie wordt behandeld.

Aanpak
De aanpak om te komen tot een keuze hoe de afvoer naar oppervlaktewater zal worden
gerealiseerd bestaat ten eerste uit een milieutechnische toets waarin wordt nagegaan of
directe afvoer van hemelwater, afkomstig van een bepaald type verhard oppervlak, naar
oppervlaktewater acceptabel is. Vervolgens wordt per situatie gekeken hoe afvoer naar
oppervlaktewater gerealiseerd kan worden. Daarbij wordt devolgende aanpak gevolgd:
A.
B.
C.
D.

Voorselectie /principe keuze;
Toets ofervoldoende drooglegging aanwezig isomondergronds tekunnen afvoeren;
Toets ofervoldoende openwateroppervlak aanwezig is;
Kijk ofhet toepassen van eenvooroever mogelijk is.

Basisoplossing
Bergeninoppervlaktewater

Situatie
Bestaandwoongebied
Nieuwwoongebied
Bestaand bedrijventerrein
Nieuwbedrijventerrein

Paragraaf
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
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Omde verontreiniging vanafstromende hemelwater zo veelmogelijk te voorkomen dienen bij voorkeur bronmaatregelen
genomen teworden.Inonderstaande checklist zijn een aantalpotentiële bronnen van vervuiling onderscheiden, zowel
voordaken als wegen. Indien opéén vande vragen metja kan wordengeantwoord moet er van uitwordengegaan dat
het afstromende hemelwater verontreinigd is(kanzijn) waardoor een reinigingsfilter of een voorbehandeling
noodzakelijk is. Uitdechecklist zijn tevens eenaantal bronmaatregelen afte leiden enrichtlijnen met betrekking tothet
(toekomstig) beheerenonderhoud vandeopenbare ruimte.

Checklist verontreinigingsbronnen / verontreinigende activiteiten [21]
Checklist verontreinigingsbronnen afstromend hemelwater van dakoppervlakken
1. Is erdakoppervlak van uitloogbaar materiaal (teerhoudend bitumen, zink, koper)?
2. Is er in de nabije omgeving een bron van depositie? (snelwegen, spoorwegen, industriële emissies bv.
vuilverbranding, E-centrale)
Checklist verontreinigingsbronnen afstromend hemelwater van straatoppervlakken
3. Iser veelgemotoriseerd verkeer ophet verhard oppervlak? (doorgaande weg)
4. Ligt erop het verhardoppervlak veelzwerfvuil, hondenpoep of vogelpoep?
5. Wordteronkruid bestreden met chemische middelen?
6. Wordener auto'sgewassen ophet verhard oppervlak?
7. Is er indeopenbare ruimte uitloogbaar materiaal gebruikt? (asfalt, verduurzaamd hout)
8. Wordtdeopenbare ruimte extensief beheerd/onderhouden? (bv. lage veegfrequentie)
9. Wordtwegenzoutgebruikt voor gladheidbestrijding?
Aanvullende checklist voor bedrijventerreinen:
9. Vindterop-enoverslagplaats ophet bedrijventerrein?
10. Kan erdoor eencalamiteit verhardoppervlak verontreinigd raken?
11. Staat er op het verhard oppervlak van de bedrijven apparatuur of goederen opgesteld waaruit stoffen kunnen
lekken, ofwaarbij morsingen kunnen optreden door bijvoorbeeld bijvullen?
12. Wordterop het bedrijventerrein apparatuur gereinigd of gespoeld?

Realisatie reinigingsfilter cq. bodempassage
Een reinigingsfilter of bodempassage kan worden vormgegeven als vooroever (met riet) of als infiltratieberm langs de
watergang. De verontreinigingen worden deels gebonden aan het organische materiaal in de bodem en anderzijds
worden opgenomen door de netplanten. De wortels van het rietzorgen voor een open structuur van de bodem, zodat het
water vanuit de vooroever door de bodem naar het oppervlaktewater kan stromen. Daarmee worden tevens de
piekafvoeren al een stuk vertraagd waardoor de peilftuctuaties in het oppervlaktewatersysteem worden beperkt. Een
vooroever heeft ook het voordeel dat bij een eventuele calamiteit de vervuiling zich niet in het gehele watersysteem
verspreid maar beheersbaar blijft. Na verloop van tijd (10- 15jaar) zal de reinigingslaag vervangen moeten worden om
doorslag vanverontreinigingen te voorkomen.
Indien de afvoer van hemelwater niet bovengronds mogelijk iszal het hemelwater middels een separaat regenwaterriool
ingezameld moeten worden. In dat geval is het ook mogelijk om het water eerst in een retentie- en bezinkingsbassin te
laten stromen voordat het hemelwater in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt. In het bezinkbassin zal hetfijne slib
met de daaraan verbonden verontreinigingen kunnen bezinken. Viaeen externe verbinding stroomt het water vervolgens
naar het oppervlaktewater.
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4.4.1

Milieutechnische toetsing
De afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater kan bijdragen aandeverspreidingvan
verontreinigingen afkomstig van diffuse bronnen waardoor de waterbodem met zware
metalen en PAK wordt opgeladen. Om verspreiding van vervuiling in het open
watersysteem tevoorkomen verdient hetaanbeveling om deafvoer van hemelwater naar
oppervlaktewater telaten plaatsvinden viaeen filter.Inafbeelding 4-8 isaangegevenin
welke situaties eenfilter (bodempassàge/vooroever) ofeen alternatieve voorbehandeling
noodzakelijk is.

Aftekoppelen oppervlak

dakoppervlak

ja

Daken
^^ fonder verontreinigende^
naterialen/activiteitej)
n

nee

<
ja

ja

Afvoer naar oppervlaktewater
Zondermeertoegestaan

5

Afvoer naar oppervlaktewater
mitsvoorzien vaneenfilter

yf Afvoer naaroppervlaktewater }
mitsvoorzienvaneen filter J

Afbeelding 4-8 Toetsing opwaterkwaliteit voor afvoer naar oppervlaktewater [28]

Uit afbeelding 4-8 blijkt datvoor wegen enparkeerplaatsen inprincipe altijd een filter
zoalsbijvoorbeeld bodempassage ofvooroever moetworden toegepast.
Om de accumulatie van verontreinigingen in het filter te beperken verdient het de
voorkeur omtevoorkomen dat hetafstromende hemelwater verontreinigd raakt, door het
nemen vanbronmaatregelen. Inde checklist (zietoelichting) wordt richting gevenaan
het typebronmaatregelen waaraan menkan denken.
Bij busbanen en drukke doorgaande routes moet terughoudend worden omgegaan
afkoppelen viaeenfilternaar oppervlaktewater. Dekans opcalamiteiten (bijv. ernstige
verkeersongevallen) waarbij verontreinigingen vrij kunnen komen (olie, remvloeistof) is
daar groter. Tevens vindt opdeze routes indewinter periode gladheidbestrijding plaats
waardoor het afstromende smeltwater een hoog zoutgehalte heeft.
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Aanpassing vaneen verbeterdgescheiden stelsel
Indien inde bestaande situatie een verbeterdgescheiden stelsel aanwezig ismet een overstort naar oppervlaktewater kan
hetprincipe van directe afvoer naar open water eenvoudig worden toegepast. In een traditioneel VGSwordt veelal het
grootste deel (ca. 70%) van het hemelwater nog afgevoerd naar de zuivering. Aanpassing van het verbeterd gescheiden
stelsel kan dit worden terug gebracht naar 30%. In verband met mogelijke foutaansluitingen is het niet verstandig het
VGSstelsel volledig om tebouwen naar eengescheiden stelsel.
De aanpassing kan plaatsvinden door aanpassingen aan het gemaal (zowel pompcapaciteit, als pomptijden). Zo kan
middels sturing depomp eenhalfuur na aanvang van de buiworden uitgezet zodat meer waterzal overstorten. Na afloop
van de bui kan dan het stelsel weer worden geledigd door depomp weer in teschakelen. Opdie manier wordt de eerste
vuilwater golf nog afgevoerd naar dezuivering enstort het meerschone hemelwater over.
Traditioneel VGS:
bergende inhoud:

4mm

pompovercapaciteit:

0,3mm/h (continuepompen tijdens neerslaggebeurtenis)

Inloop:

600mm/jaar

Overstortend volume:

160mmper jaar

Afgevoerd naar awzi:

440mmper jaar

Geoptimaliseerd VGS:
bergende inhoud:

4mm

pompovercapaciteit:

0,15 mm/h (gemiddeld, tijdens bui wordtpompen met cap. 0,3mm/h gestopt)

Overstortend volume :

220mmper jaar

Afgevoerd naar awzi:

380mmper jaar

Verbetering:

14% minder afvoer naar awzi
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4.4.2

Bestaand woongebied

4.4.2.1 Grootschalige afkoppeling
Vanwege de vastliggende verkaveling en maaiveldhoogten zal het in bestaand stedelijk
gebied moeilijk zijn om de afvoer van hemelwater geheel bovengronds te laten
plaatsvinden. Daarom wordt er hier van uitgegaan dat in bestaand stedelijk gebied de
afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater inprincipe middels een apart ondergronds
afvoerstelsel zal moeten plaatsvinden. Grootschalig afkoppelen van verhard oppervlak
(meer dan alleen de woningen die direct langs een watergang liggen), door middel van
directe afvoer naar open water in bestaand stedelijk gebied, is derhalve alleen haalbaar
als:
1. de aanleg van een apart regenwaterriool gecombineerd kan worden met riool- en/of
wegrenovaties;
2. combinatie met de aanleg van drainage mogelijk is (toepassing van het zogenaamde
Infiltratie-Transport riool);
3. aanpassing van het verbeterd gescheiden stelsel mogelijk is (door verhoging
overstortfrequentie vanhet regenwaterriool, zie toelichting linkerpagina).
Indien één van deze drie mogelijkheden zich voordoet kan verder worden gekeken naar
de mogelijkheden van afkoppelen. Daarbij wordt de aanpak aangehouden volgens
onderstaand schema.

Combinatiemet rioolen/of wegrenovatie?
• »

Combinatiemetdrainage?

c

B

A

—'

D

Toets drooglegging
'r>

Toetswaterberging

Keuze reinigingsfilter

;
AanpassenVGS?

B. Toetsing drooglegging
Er moet voldoende hydraulisch verhang beschikbaar zijn om het water te kunnen
afvoeren. Uitgaande van een minimale dekking op het leidingstelsel van 80 cm en een
hydraulisch verhang van 2 promille betekent dat, dat de drooglegging van het
oppervlaktewater (streefpeil to.v. maaiveld) minimaal 1 meter moet zijn. Indien het
oppervlaktewater hoger staat zal ondergrondse afvoer naar het oppervlaktewater niet
goed haalbaar zijn.
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C.Toetsing waterberging
Het ontvangend oppervlaktewater moet voldoende waterberging hebben om het snel
afstromende hemelwater tijdelijk te kunnen bergen zonder dat daarbij te grote
peilfluctuaties optreden en waarbij de afvoer naar het landelijk gebied binnen de normen
blijft.
Ter voorkoming van inundaties en andere knelpunten in het oppervlaktewatersysteem
stelt hetwaterschap veelal eisen aan de toegestane waterpeilstijging ende afvoer naarhet
ommeland. Een richtlijn die kan worden gehanteerd is dat een bui met een theoretische
herhalingstijd van 1 keer in de 10 jaar (T=10) geborgen moet kunnen worden.
Aanbevolen wordt de toetsing of het ontvangend oppervlaktewater voldoende berging en
afvoercapaciteit bezit, over te laten aanhetbevoegde waterschap. Reden daarvan isdat:
het waterschap een eigen specifiek beleid kan hebben ten aanzien van de eisen aan
metbetrekking totpeilstijgingen enmaximale afvoeren;
het waterschap het watersysteem goed kent en weet waar eventueel
benedenstrooms knelpunten kunnen optreden;
hetwaterschap vaakeeneigenmethodiek heeft omdetoetsinguit tevoeren.

D.Keuze reinigingsfilter
Indien er ruimte is om bij de uitmonding van het regenwaterstelsel een vooroever (cq.
reinigingsfilter) aan te leggen verdient dat de voorkeur. Indien er geen mogelijkheden
zijn voor de aanleg van een vooroever zal meer aandacht moeten worden besteed aan
bronbestrijding van vervuilende stoffen (lood, zink, koper uitloging, autowassen op
straat, vervuiling vanverkeer,mogelijke calamiteiten).
Bij de aanleg van een apart gescheiden schoon hemelwaterstelsel verdient het tevens de
voorkeur om te werken met afwijkende kleur of materialen voor de buizen. Daarmee
wordt dekans opfoutaansluitingen verkleind.
4.4.2.2 Kleinschalige afkoppeling
Het afkoppelen van enkele woningen is alleen mogelijk als de woning in de nabijheid
van oppervlaktewater is gelegen (binnen een straal van 50 meter). De beste
mogelijkheden doen zich voor als de woning met de tuin aan het water grenst zodat
alleen regenpijp of bovengrondse afvoergoot richting oppervlaktewater aangelegd
behoeft teworden.
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4.4.3

Nieuw woongebied
Indien in een nieuwbouwplan gekozen is voor het direct afvoeren van het hemelwater
naar oppervlaktewater zijn ernog een aantal detail keuzes temaken,teweten:
• boven-of ondergrondse afvoer;
• toepassing infiltratieberm ofvooroever (zieook toetsing waterkwaliteit).
Bovengrondse afvoer vanhemelwater heeft hetvoordeel dat:
het water zichtbaar blijft zodat de bewoners meer betrokken blijven bij het water
(menziet het water afstromen enzienwaar het naar toegaat);
mogelijke verontreiniging van het afstromende hemelwater eerder waarneembaar
is;
het hemelwater is eenvoudig via een infiltratieberm af te voeren naar het
oppervlaktewater.
Denadelen zijn echter:
hetmogelijk ontstaanvangladheid opstraat bij vorst inde winter;
verontreinigingen van straat kunnen makkelijker mee afstromen.
Combinatiehemelwater afvoer met drainage
Afvoer en berging in oppervlaktewater kan ook goed gecombineerd worden met
drainage. Indien in een gebied grondwateroverlast aanwezig is waarvoor een drainage
aangelegd moet worden kan het verharde oppervlak daarbij meteen worden afgekoppeld.
Daartoe dient het drainagesysteem wat ruimer gedimensioneerd te worden. In een
dergelijk geval wordt dan een Infiltratie-drainage riool aangelegd (het zogenaamde ITriool). Op het IT-riool wordt het afkoppelbaar oppervlak aangesloten. Doordat het riool
doorlatend iskan daarmee tevens het grondwater worden beheerst. Nevenvoordeel is dat
door de afvoer van hemelwater via een IT-riool de afvoerpiek nog enigszins wordt
afgevlakt door eenstukdynamische berging indebodem rondom de voorziening.
Waterberging
Het ontvangend oppervlaktewater moet voldoende waterberging hebben om het snel
afstromende hemelwater tijdelijk te kunnen bergen zonder dat daarbij te grote
peilfluctuaties optreden enwaarbij de afvoer naar het landelijk gebied binnen de normen
blijft.
Ter voorkoming van inundaties en andere knelpunten in het oppervlaktewatersysteem
stelt hetwaterschap veelal eisen aan detoegestane waterpeilstijging endeafvoer naar het
ommeland. Een richtlijn die kan worden gehanteerd, is dat een bui met een theoretische
herhalingstijd van 1 keer inde 10jaar (T=10) geborgen moet kunnen worden.
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Aanbevolen wordt de toetsing of het ontvangend oppervlaktewater voldoende berging en
afvoercapaciteit bezit over te laten aan hetbevoegde waterschap.Reden daarvan isdat:
het waterschap een eigen specifiek beleid kan hebben ten aanzien van de eisen aan
metbetrekking totpeilstijgingen enmaximale afvoeren;
het waterschap het watersysteem goed kent en weet waar eventueel
benedenstrooms knelpunten kunnen optreden;
hetwaterschap vaak een eigen methodiek heeft omdetoetsinguit te voeren.
Reinigingsfilter
Indien er ruimte is om bij de uitmonding van het regenwaterstelsel een vooroever (cq.
reinigingsfilter) aan te leggen verdient dat de voorkeur. Indien er geen mogelijkheden
zijn voor de aanleg van een vooroever zal meer aandacht moeten worden besteed aan
bronbestrijding van vervuilende stoffen (lood, zink, koper uitloging, autowassen op
straat, vervuiling vanverkeer, mogelijke calamiteiten).
Bij de aanleg van een apart gescheiden schoon hemelwaterstelsel verdient het tevens de
voorkeur om te werken met afwijkende kleur of materialen voor de buizen. Daarmee
wordt dekans opfoute aansluitingen verkleind.

lójuli 2001, versie 10

-83-

\

^Z7
/

^W

\
Stap2

16juli 2001,versie 10

-84-

e

m

\

< m/

/

/

\
Stap 2

4.4.4

Bestaand bedrijventerrein
Het afkoppelen van verhard oppervlak op bestaande bedrijventerrein verdient extra
aandacht. Strikte richtlijnen welke oppervlakken wel en welke niet afgekoppeld mogen
worden ismoeilijk te geven. De kans op calamiteiten waarbij het afstromend hemelwater
verontreinigd kanraken isop eenbedrijventerrein groter dan ineen woonwijk.
Een en ander hangt sterk af van de aard van de bedrijvigheid die plaatsvindt. Er moet
terughoudend worden omgegaan met het afkoppelen van op- en overslag terreinen. (Zie
ook checklistbij paragraaf 4.4.1, demilieutechnische toets).
B.Toetsing drooglegging
Er moet voldoende hydraulisch verhang beschikbaar zijn om het water te kunnen
afvoeren. Uitgaande van een minimale dekking op het leidingstelsel van 80 cm en een
hydraulisch verhang van 2 promille betekent dat, dat de drooglegging van het
oppervlaktewater (streefpeil t.o.v. maaiveld) minimaal 1 meter moet zijn. Indien het
oppervlaktewater hoger staat zal ondergrondse afvoer naar het oppervlaktewater niet
goed haalbaar zijn.
C.Toetsing waterberging
Het ontvangend oppervlaktewater moet voldoende waterberging hebben om het snel
afstromende hemelwater tijdelijk te bergen zonder dat daarbij te grote peilfluctuaties
optreden enwaarbij deafvoer naar het landelijk gebiedbinnen denormen blijft.
Ter voorkoming van inundaties en andere knelpunten in het oppervlaktewatersysteem
stelt hetwaterschap veelal eisen aan de toegestane waterpeilstijging ende afvoer naar het
ommeland. Een richtlijn die kan worden gehanteerd is dat een bui met een theoretische
herhalingstijd van 1 keer in de 10 jaar (T=10) geborgen moet kunnen worden.
Aanbevolen wordt de toetsing of het ontvangend oppervlaktewater voldoende berging en
afvoercapaciteit bezit over telaten aanhetbevoegde waterschap. Reden daarvan isdat:
het waterschap een eigen specifiek beleid kan hebben ten aanzien van de eisen aan
metbetrekking totpeilstijgingen enmaximale afvoeren;
het waterschap het watersysteem goed kent en weet waar eventueel
benedenstrooms knelpunten kunnen optreden;
het waterschap vaak een eigen methodiek heeft omdetoetsinguit tevoeren.
D. Reinigingsfilter
Indien er ruimte is om bij de uitmonding van het regenwaterstelsel een vooroever (cq.
reinigingsfilter) aan te leggen verdient dat de voorkeur. Indien er geen mogelijkheden
zijn voor de aanleg van een vooroever zal meer aandacht moeten worden besteed aan
bronbestrijding van vervuilende stoffen (uitloging dakbedekking, mogelijke
calamiteiten).
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Combinaties vanfuncties is win-win-situatie
Bij directe afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater moet het ontvangend oppervlaktewater voldoende oppervlak
hebben zodat depeilfluctuaties beperkt blijven. Nadeel van veel oppervlak aan oppervlaktewater isdat, dat terrein niet
uitgegeven kan worden engebruikt kan worden voor andere doeleinden.
Er bestaat eenmogelijkheid omwaterberging tecombineren met bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Daartoe wordt ter hoogte
van het streefpeil van het oppervlaktewater onder deparkeerplaatsen een ondergrondse berging gecreëerd die in open
verbinding staat met het oppervlaktewater. Infeite ontstaat op die manier eenstuk overkluist oppervlaktewater.
Bij de uitvoering van de ondergrondse berging moet worden voorkomen dat drijvend vuil vanuit het oppervlaktewater in
de ondergrondse berging kunnen komen. Een duikschol kan hiervoor worden toegepast.

Afbeelding 4-10 Win-winsituatiedoor gecombineerd ruimtegebruik
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Bij het afkoppelen van daken vanbedrijven naar oppervlaktewater ishet noodzakelijk dat
er een controleerbaar lozingspunt per bedrijf wordt gemaakt. Bij calamiteiten of
ongewenste vervuiling van het oppervlaktewater kan op die manier altijd worden
nagegaan van welk bedrijf de vervuiling afkomstig is. In verband daarmee verdient het
ookaanbeveling omdeuitmonding van debuisboven streefpeil te laten plaatsvinden.
Indien dewerkzaamheden inbestaand stedelijk gebied kunnen worden gecombineerd met
riool- en/of wegrenovaties is het mogelijk om een apart schoon hemelwaterstelsel aan te
leggen voor de dakvlakken. Indien meeliften niet mogelijk is zal het afkoppelen alleen
beperkt blijven tot bedrijfspanden die reeds langs een watergang of vijverpartij gelegen
zijn.
Bij de aanleg van een apart gescheiden schoon hemelwaterstelsel verdient het tevens de
voorkeur om te werken met afwijkende kleur of materialen voor de buizen. Daarmee
wordt dekansop foute aansluitingen verkleind.
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4.4.5

Nieuw bedrijventerrein
Bij een nieuw aan te leggen bedrijventerrein zijn een aantal richtingen aan te geven qua
ontwikkeling:
• daken afkoppelen middels gescheiden stelsel naar open water, waarbij per bedrijf een
controle put aanwezig is. Indien mogelijk daken direct laten lozen op watergang
waarbij per bedrijf 1lozingspunt aanwezig is.Voor het schoon hemelwater stelsel bij
voorkeur een afwijkende kleur, materiaal en/of diameter gebruiken om
foutaansluitingen te voorkomen;
• ontsluitingswegen van eenVerbeterd Gescheiden Stelsel (VGS) voorzien;
• op- en overslag terrein rondom bedrijven aansluiten op VGS met tussenschakeling
van olie-en vetafscheider.
Waterberging
Het ontvangend oppervlaktewater moet voldoende waterberging hebben om het snel
afstromende hemelwater tijdelijk te kunnen bergen zonder dat daarbij te grote
peilfluctuaties optreden en waarbij de afvoer naar het landelijk gebied binnen de normen
blijft.
Ter voorkoming van inundaties en andere knelpunten in het oppervlaktewatersysteem
stelt het waterschapveelal eisen aan detoegestane waterpeilstijging ende afvoer naar het
ommeland. Een richtlijn die kan worden gehanteerd is dat een bui met een theoretische
herhalingstijd van 1 keer in de 10 jaar (T=10) geborgen moet kunnen worden.
Aanbevolen wordt de toetsing of het ontvangend oppervlaktewater voldoende berging en
afvoercapaciteit bezit over telatenaanhetbevoegde waterschap.Reden daarvan isdat:
het waterschap een eigen specifiek beleid kan hebben ten aanzien van de eisen met
betrekking totpeilstijgingen enmaximale afvoeren;
het waterschap het watersysteem goed kent en weet waar eventueel
benedenstrooms knelpunten kunnen optreden;
hetwaterschap vaak een eigenmethodiek heeft omdetoetsing uit tevoeren.

Reinigingsfilter
Indien er ruimte is om bij de uitmonding van het regenwaterstelsel een vooroever (cq.
reinigingsfilter) aan te leggen verdient dat de voorkeur. Indien er geen mogelijkheden
zijn voor de aanleg van een vooroever zal meer aandacht moeten worden besteed aan
bronbestrijding van vervuilende stoffen (lood, zink, koper uitloging, autowassen op
straat, vervuiling vanverkeer, mogelijke calamiteiten).
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Stap 3

STAP 3:KEUZE AFKOPPELMETHODE
Deze stap heeft als doel te komen tot een selectie van demeest gedragen oplossing zodat
deze nader uitgewerkt kan worden. Hiertoe wordt in de onderstaande paragrafen eerst
kort de methodiek beschreven hoe de selectie tot stand komt en vervolgens worden de
criteria beschreven waaraan de afkoppelmethoden op worden beoordeeld. De criteria
worden kort toegelicht, meer achtergrondinformatie istoegevoegd inbijlage 1.
Het daadwerkelijk uitvoeren van de MCA is iets waarvoor rekentechnisch hulpmiddel
gewenst is.Inhet stappenplan blijft stap 3beperkt tot een beschrijving van de methodiek
en de criteria waarop per basisoplossing gescoord zou kunnen worden. Het toekennen
van gewichten aan de criteria zal de gebruiker van het stappenplan zelf verder moeten
uitwerken. De onderscheidende criteria waarop de afkoppelmethoden zijn gescoord, zijn
maar eenvoorzet, indien gewenst kunnen meerdere criteria worden toegevoegd.

5.1

Multi-Criteria-Analyse (MCA)
Hetmakenvan eenoptimale keuze uit eenaantal varianten voor mogelijke oplossingen is
niet altijd eenvoudig. Vaak gelden er verschillende randvoorwaarden en zijn er meerdere
criteria die toegepast kunnen worden en hebben actoren vaak ook nog een verschillende
voorkeur. Een middel om toch enige overeenstemming te krijgen en de varianten op een
eerlijke en inzichtelijke manier te vergelijken en te waarderen is de Multi-CriteriaAnalyse (MCA).
Het meeste werk bij een MCA is het ontwarren van alle belangen en criteria en het
scoren vanelkevariant opal die criteria.
Dewerkwijze vandemethode isinhetkort als volgt:
1. vaststellen varianten;
2. vaststellen criteria waarmee varianten vergeleken worden.
3. score varianten opcriteria op schaal vanzeerpositief tot zeer negatief;
4. vaststellen van gewichten vandecriteria inoverleg met de actoren.
Door sommering van de scores en vermenigvuldiging met de gewichten zal de
voorkeursoplossing naar voren komen. Deze oplossing moet worden getoetst aan het
draagvlak vandebetrokkenen.
Tabel 5-1

Scoretabel voor criteria

^Scorï: Waardering RekeVscore
-H-

+
0
-

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

5
4
3
2
1
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Tabel 5-2 Scoretabel typen vegetatiedaken
Dakbelasting

Kruidendak
++

Grasdak
+

Tuindak
—

— - groot

++=klein

Kostenaanleg

+

+

-

— = hoog

++=laag

Beheerenonderhoud

+

-

—

— = veel

++=weinig

+

-

-

- = hoog

++= laag

Criterium

1Kostenbeheerenonderhoud
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5.2

Voorkomen van afvoer
Deprincipeoplossingsrichtingen "Beperken vanverhard oppervlak" en "Vegetatiedaken"
vinden inprincipe parallel plaats.Met andere woorden, erhoeft geenkeuzetussen beiden
gemaakt teworden. Binnen deprincipeoplossing "Vegetatiedaken" zijn ereen
drietal typendaken teonderscheiden dieop een aantal onderscheidende criteria gescoord
kunnen worden.
In Tabel 5-2 zijn de verschillende vegetatiedaktypen beoordeeld op bovenstaande
criteria. Hierin isdealgemene betekenis:
— =zeer negatief
- = negatief
0 = neutraal
+ = positief
++ =zeer positief
Per criterium isnogeen toelichting verstrekt.
Eenkortetoelichting opTabel 5-2.Naarmate debegroeiing groter wordt, neemt ookde
dakbelasting toe,doordat een dikkere onderlaag geplaatst moet worden.
Eengrotere dakbelasting betekent eenmeer robuuste constructie endaarmee hogere
aanlegkosten.
Verder zalnaarmate dehoogte vandebegroeiing toeneemt, zal ookmeer specialistische
zorg door hoveniersbedrijvenvoor het instandhouden nodigzijn. Extra werkzaamheden
zijn bemesting,besproeiing, maaien ensnoeien etc.
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Tabel 5-3

Vergelijking hemelv watersystemen

Waterkwaliteit

Zwaartekracht
systeem
—

Pompsysteem
++

Pompsysteem
+ open put
+

Inpasbaarheid

—

Complexiteit

+

0
-

0
+

Criterium

Onderhoud
Dekkingsgraad
Energieverbruik
Kosten per
aansluiting

Pompsysteem
+tussenvat
+/—

Huishoud-

Regenton

watersysteem
++

-

0
—

+

+

0

-

-

+

0
++

-

+/++

+

-H-

0
-

—

—

-

—

++

+

-

0

—

++

+

I
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5.3

Hemelwater benutting
Het vraag- en aanbodsverhaal bepaalt in grote mate of benutting van hemelwater een
haalbare zaak is.Indien gekozen moet worden tussen een aantal methoden dan wordt bij
benuttingssystemen vaakuitgegaan van decriteria:
• behoud van een goede waterkwaliteit van het hemelwater tijdens opslag
(voorwaarden: koel endonker);
• inpasbaarheid indewoningvan het systeem;
• complexiteit vanhet systeem quabenodigde pompen, leidingen, suppletieunits etc;
• onderhoud diehet systeem vergt omhet in stand te houden;
• dekkingsgraad ofwel welk deel van het gebruikte water uit het hemelwatersysteem
afkomstig van hemelwater in verhouding tot het aandeel drinkwater dat gesuppleerd
moet worden;
• energieverbruik benodigd voor depompen;
• kosten van de installatie.
In Tabel 5-3 zijn de verschillende hemelwatersystemen beoordeeld op bovenstaande
criteria, waarin:
— =zeer negatief
- = negatief
0 = neutraal
+ = positief
++ =zeer positief
meer toelichting opdeze vergelijking istoegevoegd alsbijlage 1.

16juli 2001,versie 10

-95-

\z^

^y//r

Stap3
Tabel 5-4 Vergelijking infiltratiesystemen
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5.4

Hemelwater infiltratie
In de basisoplossing infiltratie bestaat de grootste hoeveelheid mogelijke methoden in
vergelijking met de andere basisoplossingen. Afhankelijk van het principe bovengronds
enondergronds zijn verschillende criteria mogelijk. Deonderscheiden criteria zijn:
• ruimtebeslag van deinfiltratievoorziening aan maaiveld;
• toepasbaarheid bij hoge grondwaterstand;
• kansopuitvoeringsfouten bij aanlegvande voorziening;
• de noodzakelijkheid voor het toepassen van een zandvang of bladscheider als
voorzuivering;
• inspectiemogelijkheid van de voorziening op vervuiling en monitoring
infiltratiecapaciteit;
• de mogelijkheid om te controleren of er foutieve aansluitingen zijn aangebracht (dus
huishoudelijk afvalwater op infiltratievoorziening);
• de mate waarin verontreinigingen in het hemelwater worden afgevangen in de
voorziening zodat omringende bodem niet snelkan vervuilen;
• de aanwezigheid van een bodempassage waardoor het infiltrerende hemelwater
gereinigd wordt van meegevoerde verontreinigingen;
• de gevoeligheid van de voorziening voor dichtslibben waardoor infiltratiecapaciteit
zal afnemen inde loopvande tijd;
• de reinigbaarheid van de voorziening waarmee de infiltratiecapaciteit herstelt kan
worden;
• debenodigde onderhoudsinspanning omvoorziening goed telaten functioneren;
• dekans op eenconflict met dekruising kabels en leidingen door de diepte ligging van
de infiltratievoorziening en de diepteligging van de hemelwaterafvoer aansluitingen
vanaf dewoningnaar de voorziening;
• de mogelijkheid de voorziening te gebruiken als transportriool/afvoermedium
waarmee overtollig waterkanworden afgevoerd naar oppervlaktewater.
InTabel 5-4zijn deinfiltratiemethoden beoordeeld opbovenstaande criteria, waarin:
— =zeer negatief
- = negatief
0 = neutraal
+ = positief
++ =zeer positief
x =ja/benodigd
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5.5

Bergen in oppervlaktewater
Voor het bergen van afgekoppeld hemelwater in oppervlaktewater zijn er eigenlijk maar
twee mogelijkheden. Of het wordt geborgen in bestaand oppervlaktewater of nieuw te
creëren oppervlaktewater. Verder zijn ook combinaties denkbaar. De afweging tussen
dezeoplossingen isgrotendeels technisch (kan het water geborgen wordenbinnen het
gebied met een maximale peilstijging). Verder zijn de gebruikelijke criteria niet
onderscheidend genoeg. Het enige criterium dat wel onderscheidend is zijn de kosten.
Voor nieuw te creëren oppervlaktewater zijn de kosten hoger dan als men de
bergingscapaciteit inbestaand oppervlaktewater benut.
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