P L ». 7 F( ^ M

Handreikinga/koppelenvoor
gemeenten
IR. E. HARTMAN, DHV
I N G . A. Z U U R M A N MSc. DHV
I N G . M. DROST, G E M E E N T E R H E D E N
IR. M. LAARAKKER, WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Vcclgcmceutcn hebbeu ambities ten aanzien van het afkoppelen van verhard oppervlak. Het concretiseren van dieambities islastig enerbestaat dan ook behoefte aan een leidraad diedaarbij helpt.
Het Bestuurlijk Overleg Riolering Gelderland (BOR-G) heeft daarom recent onderalle Gelderse
gemeenten enwaterschappen een handreiking overafkoppelen verspreid. De handreiking, opgesteld
door advies-en ingenieursbureau DHV, voorziet in debehoefte vangemeenten om in een vroegtijdig
stadium van deplanvorming te kunnen beoordelen o/en zoja hoc.afkoppelen in eenspecifieke situatie mogelijk is. De handreiking heeft betrekking opzowel bestaand stcdclijkgcbied alsop nieuwbouwwijken. Naast detechnisch inhoudelijke kant isook hetafkoppelproces met alle betrokken actoren belangrijk. Ineen begeleidende brochure wordt daaraan ruim aandacht besteed.
In het waterhuishoudingsplan en het
streekplan van Gelderland ishet duurzaam
inrichten van stedelijk gebied een 'speerpunt'
van beleid.DeProvincie Gelderland vindt het
belangrijk dat water een bewuste plaats wordt
gegeven in het brede proces van duurzame stedelijke ontwikkeling. Het omgaan met hemelwater afkomstig van verhard oppervlak is
daarvan een belangrijk onderdeel.

De basis voor het opstellen van de handreiking isgelegd door degemeente Rheden.
Deze heeft grote ambities met betrekking tot
het afkoppelen, maar miste de inhoudelijke
kennis en ervaring om dat ook daadwerkelijk
te realiseren. Degemeente besefte dat het
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Devraag van degemeente Rheden staat
niet opzichzelf Veelmeer gemeenten hebben
ambities op het gebied van afkoppelen maar
missen deinhoudelijke kennis om dat te realiseren.Het gebrek aan kennis wordt enerzijds
veroorzaakt door het feit dat binnen een
gemeente slechts enkele personen betrokken
zijn bij het beleidsveld van waterhuishouding
en riolering. Door hun relatief brede takenpakket ishet voor hen vaak moeilijk om op elk
vlakdetechnisch inhoudelijke diepgang te
hebben. Door het gebrek aan kennis bestaat de
neiging om alles volgens debekende weg aan
te pakken.Soms iseen koudwatervrees te
bespeuren ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen hetgeen veelal veroorzaakt wordt door
onjuiste ofonvolledige informatie.

Schematischeweergavevandewerkingvan dehandreiking.

Naast deduidelijke vootdelen kunnen
door afkoppelen opeen verkeerde manier echter ook nieuwe (milieujproblemen ontstaan.
Potentiële risico's van afkoppelen zijn verontreiniging,grondwateroverlast en slecht ofniet
geregeld beheer. BOR-Gheeft eerder onderzoek laten verrichten naar deeffecten van
infiltratie in de bodem. Op basisvan dat
onderzoek iseen 'beslisboom voor hemelwater' opgesteld. Indien diewordt gevolgd, vermindert het potentiële risico op vervuiling.
In het vervolgdaarop is,aan dehand van
een praktijksituatie in degemeente Rheden,
een 'Stappenplan afkoppelen' opgesteld in de
vorm van een handreiking. Deze handreiking
isbedoeld alsondersteuning voor gemeenten
om de mogelijkheden voor afkoppelen te kunnen traceren.Dehandreiking maakt de keuze
voor cenjuiste afkoppelmethode, waatbij de
risico's zo klein mogelijk worden gehouden,
gemakkelijker.

belangrijk isdat in een zovroeg mogelijk stadium van de planvorming, voor bijvoorbeeld
een mbreidingsplan, afkoppelen wordt meegenomen. Vanwege de velemanieren waarop
met hemelwater kan worden omgegaan en de
veleaspecten die daarbij een rol spelen is het
echter vaak moeilijk om snel inzicht te hebben
wat tot de reële mogelijkheden behoort. Daarnaast wilde degemeente niet voor elke mogelijkheid diezich voordoet een adviesbureau
inhuren om hen te helpen bij het in kaart
brengen van deafkoppelkansen. De gemeente
Rheden heeft toen DHVgevraagd een leidraad
op testellen op basis waarvan degemeente de
keuze voor een goed toepasbare afkoppelmethode zelfkan maken. Waterschap Rijn enIJssel wasdaarbij betrokken als waterkwaliteitsbeheerder en heeft financieel bijgedragen aan
het project.
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Daaromis,opverzoekvandeProvincie
Gelderland,beslotendeleidraadvoorde
gemeenteRhedenverderteontwikkelen tot
eenalgemeentoepasbarehandreikingwaar
alleGeldersegemeentenhunvoordeelmee
kunnen doen.
Beslisboom afkoppelen
De'Handreikingafkoppelen' sluitaanbij
hetbeleidvandeProvincieGelderland tenaanzienvanafkoppelen. Zowordtdetechnische
enmilieukundige toetsingvoorinfiltratievan
hemelwatergedaanopbasisvande'beslisboomafkoppelen', diedoordeprovinciewordt
gehanteerd.Debeslisboom ishetresultaatvan
eenstudiewaarininzichtisverkregeninde
effecten vaninfiltratie vanhemelwater inde
bodem.Hiervoor isliteratuuronderzoekverrichteniseenmeetcampagneuitgevoerd.Het
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rapport'Effecten vaninfiltratie indebodem'
maaktduidelijk dathemelwater afstromend
vanbepaaldetypenverhardoppervlakeen
mogelijkeverontreinigingveroorzaaktvande
bodem.Degrotelijnvandebeslisboomiseerst
teproberen hethemelwateraftevoerenviade
bodem.Debodempassagevangtlichteverontreinigingafenvoorkomtvervuilingvan
grond-enoppervlaktewater.Alshetregenwatereerstindebodemwordtopgevangen,
heeft datookalsvoordeeldaterminderpieken
zijn indewaterafvoer vaneengebied.Alsinfiltrerenindebodemnietkan,magalleen
schoonregenwaterdirectworden afgevoerd
naar oppervlaktewater.
De 'Handreiking afkoppelen'
Dehandreikingwerktvolgenseenstappenplan.Delezerwordrvangrofnaarfijn naar

De'watertrap''bron:ProvincieGelderland).

DEWATERTRAP

Opvangenen inzamelenin oppervlaktewater,
bergenen(vertraagd) afvoeren
Opvangen inzamelen(riolering),transporteren enzuiveren
vanvervuild regenwater

Tabel1:

Onderverdelingvandebasisoplossing'infiltratie vanhemelwater'inprincipe-oplossingenenvervolgensc
verschillendeajkoppelmethoden.

basisoplossing

principe-oplossing

afkoppelmethode

hemelwaterinfiltratie

xbovengrondsedecentrale
afkoppeling vandaken

- infilratieveld
- infilratiegreppel
-wadi
- infiltratieput
- infiltratiekoffer
- infiltratiekrat
- halfverharding
- elementenverharding
-ZOAB
- infilratiegreppel
- infiltratiebassin
-wadi
- infiltratiekoffer
-infiltratiekrat
-infiltratieriool

xondergrondsedecentrale
afkoppeling vandaken
xbovengrondsecentrale
afkoppeling vandaken
(enwegen)

xondergrondsecentrale
afkoppeling vandaken
(enwegen)

eenkeuzevooreenbepaalde afkoppelmethode
geleid(zieafbeelding 1).Aangeziendekansen
enmogelijkheden persituatiesterkverschillen,zijnvieruitgangssituaties gedefinieerd:
bestaandbedrijventerrein, tebouwenbedrijventerrein,bestaandwoongebiedennieuw
woongebied.
Indeeerstestapwordtopbasisvande
ambitievandegemeentemetbetrekkingtot
duurzaamheideenbasisoplossinggekozen.De
vieronderscheidenbasisoplossingen voorde
omgangmethemelwater,involgordevan
duurzaam naarminderduurzaam (zieookde
'watertrap',afbeelding 2),zijn:
• voorkomenvanafvoer, datwilzeggen
minimalisatie vanhetverhardoppervlak
enhemelwater vasthoudenopdeplek
waarhetvalt;
• benuttenvanhemelwatertenbehoevevan
drinkwaterbesparing;
• infiltreren vanhemelwatertenbehoeve
vangrondwateraanvulling;
• vertraagdeafvoer naarenbergingin
oppervlaktewater.
Indetweedestapwordt,voordespecifieke
situatiewaarinmenwilgaanafkoppelen,de
gemaaktebasisoplossingtechnisch enmilieukundiggetoetst.Indiendebasisoplossingtoepasbaariswordteenkeuzegemaaktvooreen
principe-oplossing.Totslotkanindederde
stap,middelseenmulticriteria-analyse,een
inzichtelijke keuzewordengemaaktvooreen
specifiekeafkoppelmethode. Intotaalkaneen
keuzewordengemaaktuitcirca30verschillendeafkoppelmethoden. Intabel1 ishetonderscheid tussenbasisoplossing,principe-oplossingenafkoppelmethode weergegevenvoor
eennieuwbouwwijk metalsbasisoplossing
infiltreren vanhemelwater.
Dehandreikingwerktalseenzoeksysteem,waarbij alleenessentiële informatie
wordtaangereikt.Indiengewenst kanin
kadersadditioneleinformatie wordenopgezocht.Gedetailleerdeachtergrondinformatie is
opgenomen ineenapartdocument.
Het afkoppelproces
Dehandreikingafkoppelen iseendocumentdatbijhetbeginvandeontwikkeling
vaneennieuwewijkof(grootsdchalige)stadsvernieuwingtoegepastkanworden.Hethelpt
indebeginfase vanhetafkoppelproces de
mogelijkheden voorafkoppelen indespecifiekesituaties teconcretiseren.
Nadeinitiatief-en haalbaarheidsfase
komtdevolgendestapinhet afkoppelproces,
deontwerpfase.Inmetnamedeontwerpfase
zalmetdiversepartijen overlegdmoeten
wordenoverdespecifieke randvoorwaarden
H 2 0 i 4-2001
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PLATFORM

Basisoplossing

Voorkomen
van afvoer

Benutting

Infiltratie

Berging/
afvoer

X

X

X

X

Polderdistrict/Waterschap

X

X

X

x

Zuiveringschap

X

X

X

X

Provincie

X

Bewoners/Bedrijven

X

X

X

X

Woningbouwstichting

X

X

X

X
X

Partijen
Gemeente

*

Rijkswaterstaat

X

X

Waterleidingbedrijf
Stedenbouwkundige

X

X

X

Architect

X

X

X

Tabel z:
Aft), y.

De betrokken actoren bij a/koppelen met elk hun eigen invalshoek.

vanuit deverschillende invalshoeken. Afhankelijk van het type oplossing,die met behulp
van de handreiking gekozen isom het afgekoppelde hemelwater tebehandelen, zijn verschillende partijen betrokken.

Betrokken partijen
Vanwegedeeffecten van afkoppelen op
onder andere het afvalwater-, grondwateren/ofoppervlaktewatersysteem ende openbareruimte zijn veelactoren bij afkoppelprojecten betrokken.Tijdens de planontwikkeling,
van initiatief tot uitvoering en monitoring, is
het belangrijk dat allebetrokken actoren daarin op tijd participeren. Opdiemanier kunnen
alleeffecren, zowel positiefals(mogelijk) negatief,worden onderkend en worden meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van het
waterhuishoudkundigsysteem.
Elkeactor in het krachtenveld van het
waterbeheer heeft zozijn eigen invalshoek. De
overwegingen om te komen tot een keuzevoor
een bepaalde omgang met hemelwater kan
worden benaderd vanuit de invalshoeken:
water, techniek, economie en ruimre &leefomgeving (zieafbeelding 3).
Water
Deeerste invalshoek isafkomstig vanuit
de publieke partijen waarbij voornamelijk
gekeken wordt naar de verdelingvan water in
het gebied en naar de kwaliteit van het grondenoppervlaktewater. Hoevoorkomje
(grond)wateroverlast en hoezorgje ervoor dat
de(grond)watcrkwaliteitgehandhaafd blijft of
verbeterd wordt.
Met betrekking tot het grondwater zijn
met name het waterschap en de provincie
belangrijke actoren.Dezeinstanties hebben
inzicht in de regionale ontwikkelingen en
kunnen aangeven ofde huidige grondwaterstanden in de toekomst kunnen veranderen.
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Overzicht van welke actor bij welke wijze van omgang met hemelwatei
betrokken is.

Een situatie waarbij degrondwaterstand nu
laaggenoegstaat om infiltratie mogelijk te
maken zou zodanig kunnen wijzigen dat infiltratie straks toch tot moeilijkheden kan leiden.
Techniek
Detweede invalshoek betreft de technischeaspecten. Hoegroot worden de te treffen
voorzieningen en hoezien dezeeruit. Hoe
worden dergelijke sysremen onderhouden?
Economie
Dederde invalshoek betreft de financiën.
Watzijn demeer- en minderkosten van afkoppelen ten aanzien van traditionele systemen?
Wat ishet effect opde kosten en baten gezien
vanuit depublieke sector? Bijprivate pattijen
spelen de kosten alsonderdeel van de exploitatieeen belangrijke rol.Financiële stimuleringsmaatregelen hebben veelal een positief
effect opde tebereiken doelstellingen.

Uitvoering
Ophet tettein van afkoppelen zijn veel
partijen betrokken. Gemeenten zijn vaak de
initiatiefnemers voot het toepassen van duurzameontwikkelingen in stedelijk gebied.
Daarbij ishet van belangdat in een vroegtijdig
stadium van de planvorming duidelijk iswelkekant men met het waterbeheer op wil. Om
snel duidelijkheid te krijgen in dereële kansen
en mogelijkheden van bepaalde duurzame
technieken in een specifieke situatie heeft de
Provincie Gelderland de handreiking laten
opstellen. Daarmee kan eengemeenrezelfsnel
een keuzemaken vooreenbepaalde afkoppelmethode ofoplossingsrichting. In samenhang
met deeerder verschenen beslisboom ten aanzien van het afkoppelen zijn de nodige instrumenten aangereikt om het afkoppelen in de
praktijk verder uit te voeren
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Ruimte & leefomgeving
Devierde invalshoek komt vanuit de
gebruiker, dearchitect en de stedenbouwkundige waarbij de belevingswaarde cenrraal staat.
Afkoppelen biedt kansen voor bewoners en
voor stedenbouwkundigen. Zichtbaar water,
ingepast ingroenzones,wordt in het algemeen
hooggewaardeerd. Daarnaast houdt een architect rekening met het toepassen van milieuvriendelijke bouwmaterialen en eventuele
vootzieningen voor de benutting van hemelwater op woningniveau.
Eenstedenbouwkundige wilgraag weten
watdebenodigde ruimre voor collectieve
(infiltratie)voorzieningcn isen hoe hij deze
ruimtelijk kan inpassen.
Niet alleactoren binnen het waterbeheer
zijn betrokken bij deverschillende manieren
van omgang met hemelwater. In tabel 2 is
weergegeven welkeactor bij welkebasisoplossing betrokkenheid heeft.
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