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Voorwoord
Onderliggend rapport is het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek bij de sectie Land- en Waterbeheer van de
afstudeerrichting Waterbeheer, Milieu- en Gezondheidstechniek aan de Faculteit der Civiele Techniek en
Geowetenschappen van de TU Delft.
Het afstudeeronderzoek heeft betrekking gehad op de aanleg en het beheer en onderhoud van infiltratie- en
percolatievoorzieningen. Van deze voorzieningen zijn ontwerpalternatieven en de dimensionering reeds
uitgewerkt, maar met betrekking tot de aanleg en het beheer en onderhoud is vrijwel niets bekend.
De bedreigingen voor het functioneren van infiltratie- en percolatievoorzieningen en daaruit volgend de eisen
aan en effecten van aanleg en beheer en onderhoud zijn onderzocht en richtlijnen zijn opgesteld voor de
verschillende typen voorzieningen. Deze richtlijnen worden beschreven in dit rapport. Dit rapport kan worden
gezien als een eerste aanzet tot een meer wetenschappelijk onderbouwde wijze van aanleg en beheer en
onderhoud van infiltratie- en percolatievoorzieningen.
Graag wil ik op deze plaats mijn begeleiders aan de TU Delft. Prof. ir. R. Brouwer en Dr. ir. F.H.M. van de Yen
en mijn begeleider van ingenieursbureau Oranjewoud Ir. C.A. Verhoeven bedanken voor hun begeleiding bij dit
afstudeeronderzoek. Natuurlijk ben ik ook een woord van dank verschuldigd aan alle mensen. bedrijven en
instanties die mij bij dit onderzoek behulpzaam zijn geweest.

Delft, 4 maart 1999

Ronald van der Stelt
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Pag1na 11

;w,
TU Delft

Richtlijnen aanleg en beheer en onderhoud

RichtliJnen aanleg en beheer en onderhoud

Pagma

III

Inhoudsopgave
Voorwoord ................................................................................................................................................ I
Afbeeldingen-, figuren- en tabellenlijst ................................................................................................... V
Samenvatting ........................................ .............................. ........................ ............................... ...... ..... VII
I
Inleiding ............. ............................................................................................................................. 1
1.1 De afvoer van water in het stedelijk gebied ............................................... .. .. .. .......................... I
1.2 Infiltratie- en percolatievoorzieningen ....................................................................................... 2
1.3 Probleemomschrijving ..................... .. .... ...................................... ..................... .......................... 2
1.4 Doelstelling ............... ........ .. .............. .... .. .............. ............ ......................... ............................. ... 3
1.5 Opbouw van rapport ............................................................................ .. ..................................... 3
2
Infiltratie- en percolatievoorzieningen ............................................................................................ 5
2. 1 Doorlatende verharding ....................................................................... .... ........... ........ .... .. .......... 5
2.2 Infiltratieveld .................................................... .......................................................................... 6
2.3 Infiltratiebassin ... ............................................................................ .. ........... ............................... 7
2.4 Infiltratie- of percolatiesleuf.. ..................................................................................................... 8
2.5 Infiltratieput ................ ...... ................ ........ .............. .................. ....................... ............. .... .......... 9
2.6 Wadi ........................................... ...... ................................................ ..... .... .......... .... ................... 9
2. 7 Doorlatende buizen .................................................................................................................. I 0
3
Functies van infiltratie- en percolatievoorzieningen ..................................................................... 13
3. 1 Functies infiltratie- en percolatievoorzieningen .................................................... .... ............... 13
3.1.1
Berging ........................................................................................................................... l 3
3.1.2
Afvoerneerslag ...................................................................... .. ....................................... l 3
3.1.3
Sociaa1 ............................................................................................. .. ............... ........ .. .. ... 13
3.2 Voorwaarden voor het (blijvend) functioneren ..................... .... .. ............................................. 14
3.2.1
Berging .................................................................... ..... ............. ............. ...... .............. .... 14
3.2.2
Afvoer neerslag .......... .................................................... ...... ............. ..................... ......... l4
3.2.3
Sociaal ............................................................................................................................. l5
4
Inpasbaarheid van infiltratie- en percolatievoorzieningen ..................................................... .... ... 17
4.1 Ruimtelijke inpasbaarheid van infiltratie- en percolatievoorzieningen .................................... 17
4.2 Voorzieningen en de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen .............................. ...... 18
4.2. 1 Toelating van chemische bestrijdingsmiddelen .......... .. .................................. .. .............. 18
4.2.2
Toepassing van bestrijdingsmiddelen ........................... .... .............................................. 18
4.2.3
Alternatieven voor bestrijdingsmiddelen ........... .. ........................................................... 20
4.2.4
Informatie over bestrijdingsmiddelen ............................................................................. 20
Gebruik van bestrijdingsmiddelen in de toekomst... ....................................................... 20
4.2.5
4.2.6
Concluderend .................................................................................................................. 2 1
5
De bodem tijdens de bouwfase .................... .......................................................... .... .. .. ............... 23
5.1 Factoren .................................. ........................................ ....... ............................................. ...... 23
5.2 Bouwterreinen .......................................................................................................................... 2-l
5.3 Stevigheid bovengrond .................. .......................................... ................... ..................... .... .. ... 24
6
Infiltratie- en percolatievoorzieningen: tijdstip van aanleg en ingebruikname ............................. 27
6. 1 Voorzieningen in nieuwbouwwij ken ........ ................ .......... .... .................................... .............. 27
6.2 Voorzieningen in bestaande wijken ......................................................................................... 28
6.3 Weersomstandigheden ........................................................ ...................................................... 28
7

Infiltratie- en percolatiesleuven ........................ ........ ......................... ............................................ 29

7. 1 Functies ...... .............................................................................. ................. ............................. .. 29
7.2 Aanleg .... ............................................... ................................................................................... 29
7.3 Beheer en onderhoud ............................................. ............ .. .. ............................................. .. .... 35
8
Infiltratievelden en bassins ......................... ........................ ...... ............. ................... ..................... 37
8. 1 Functies .................. .. ................................................................................................... .... ......... 37
8.2 Aanleg .............. ........................................ ........ .... .................................................................... 37
8.3 Beheer en onderhoud ....................................................................... .........................................38
9
Doorlatende verharding ................................. ........ .......................................... ..................... ......... 41
9.1 Functies ..... ................. ........................ .................. ................................. ........... ................. ....... 41
9.2 Aanleg ......... ....................................................................... ...................................................... 41
9.3 Beheer en onderhoud .......... ..................................................................... ................. ................ 43
I 0 Infiltratieput ......... ......................................................................................................................... 45
10.1
Functies ...................................................................................................................... .......... 45
10.2
Aanleg ......................... ........ .... ........ ...................... ..................... .... ...................................... 45
~

TU Delft

Pagina IV

Rlchtlijnen aanleg en beheer en onderhoud

I 0.3
Beheer en onderhoud ........................................................................................................... 45
Wadi .............................................................................................................................................. -+7
11. 1
Fu ncties ................................................................................................................................ -+7
11.2
Aanleg .......... ........................................................................................................................ -+7
11.3
Beheer e n onderhoud ........................................................................................................... 48
12
Doorla tende buizen ....................................................................................................................... 51
12.1
Functies ....................................................................................................... ......................... 51
12.2
Aan leg .................................................................................................................................. 51
12.3
Beheer en onderhoud ........................................................................................................... 52
13
Verdichten van grond bij percolatievoorzienin gen ....................................................................... 55
13. 1
Belastingen op percolatievoorzieningen .............................................................................. 55
13.2
Draagvermogen bij flexibele en starre constructies ............................................................. 55
13.3
Te bereiken verdichting ...................................................................................... ................. 56
13.3. 1 Aanvullin g met ontgraven materi aal ................................... ............................................ 56
13.3.2 Aanvull ing met zand ....................................................................................................... 56
14
Sediment. ........................................................... ............................................................................ 57
14. 1
Bestandde len in sediment .................................................................................................... 57
14. 1. 1 Afvangen van sediment .................................................................................................. 57
14. 1.2 Berekening sedimentvang ............. .......... ........................................................................ 57
14.2
Verontrei nigi ngen in de bodem ........................................................................................... 58
15
Monitorin g van infiltratie- en percola tievoorzieni ngen ................................................................ 6 1
15. 1
Monitorin g aanleg ............................................ .......................................... ................. ......... 61
15.2
Monitoring beheer en onderhoud ........................................................................................ 61
15.3
Logboek ............................................................................................................................... 62
16
Beheermethodiek voor infi ltratie- en percolatievoorzieni ngen ..................................................... 65
16. 1
Inle iding ...................................................................................... ............... ... ............... ........ 65
16. 1. 1 Identificatie ..................................................................................................................... 66
16. 1.2 In ventarisatie ................................................................................................................... 66
16.1.3 Sta rtpunt van het beheer ................................................................................................. 67
16. 1.4 Functionele e isen ................................................................................... ................... ...... 67
16. 1.5 Maatregelen ................................. ....................... ................. .... ....................................... 67
16.2
Toestandsaspecten bij inspectie ........................................................................................... 68
16.3
Maatstaven .......................... .. ........................................................ ....................................... 69
16.3. 1 Normering van de toestandsaspecten ................................... ................. .......................... 69
16.4
Maatregelen .................................. ....................................................................................... 71
17
Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................................ 77
17. 1
Concl usies ..................................... ............................................................. .. ........................ 77
17.2
Aa nbevelingen ... ................. .. ............................................................................................... 77
Literatuurl ijst ..................................................................... ........... .......................................................... 79
Bij lagen ............................................................................................................................................ ....... 81
Bij lage A
Infi ltratie e n percolatie
Bij lage B
Af te koppe len verharde oppervlakken
Bijlage C
Bodem
Bijlage D
Soorten vullingmateriaal
Bijlage E
Filterdoek
Bij lage F
Vragenlijst voor opzichters bij bouw van voorzieningen in nieuwbouwgebieden
Bijlage G
Opname in bestek
Bijlage H
Leeswijzer
11

;-,

TU Delft

R1chthjnen aanleg en beheer en onderhoud

Pagma V

Afbeeldingen-, figuren- en tabellenlijst
Afbeeldingenlijst
Afbeelding 2-1: Doorlatende verharding (grastegels)
Afbeelding 2-2: Infiltratiebassin met begroeiing
Afbeelding 2-3: lnflltratiesleuf. opgebouwd uit vullingaggregaat. in aanleg
Afbeelding 2-4: Infiltratiesleuf opgebouwd uit kratten, met sedimentvang
Afbeelding 2-5: Waterdoorlatende betonbuis
Afbeelding 2-6: Waterdoorlatende kunststofbuis
Afbeelding 7-1: Percolatiesleuf. opgebouwd uit kratten. in aanleg
Afbeelding 7-2: Filterdoek aangebracht rond kratten
Afbeelding 11-1: Verdicht en verslempt maaiveld
Afbeelding 12-1: Filterzak toegepast als sedimentvang
Figurenlijst
Figuur 1-1:
Figuur 2-1:
Figuur 2-2:
Figuur 2-3:
Figuur 2-4:
Figuur 2-5:
Figuur 2-6:
Figuur 2-7:
Figuur 2-8:
Figuur 5-1:
Figuur 14-1:
Figuur 16-1:
Figuur 16-2:
Figuur 16-3:
Figuur 16-4:

Schematisatie waterafvoer in het stedelijk gebied
Doorlatende verharding
Infiltratieveld
In fl Itratiebassin
Intiltratiesleuf met kratten (links) en aggregaat (rechts )
Percolatiesleuf met vullingaggregaat
Infiltratieput
Wadi
Doorlatende buizen
Weergave druklijnen bij harde en zachte grond en smalle en brede banden
Sedimentvang met filterdoek voor uitstroomopening en verdeelplaat
Beheercyclus
Gedragsmodellen
Traject van identificatie tot planning van maatregelen
Beoordeling van het functioneren

Tabellenlijst
Tabel 1:
Tabel2:
Tabcl3:
Tabel4:
Tabel5:
Tabe16:
Tabel 7:
Tabel 8:
Tabe19:
Tabel 10:
Tabel 11:
Tabel 12:
Tabel 13:
Tabel 14:
Tabel 15:
Tabel 16:
Tabel 17:
Tabel 18:
Tabel 19:
Tabel 20:
Tabel21:

Infiltratiecapaciteiten (mmlhr)
Beschrijving grondsoonen
Stevigheid grond in relatie tot de indringingsweerstand
Relatie ontgravingsdiepte en taludhelling bij verschillende grondsoonen
Relatie dichtheid- toename conusweerstand
Relatie vullingpercentage sedimentvang-aantal reinigingen
Afi:oning per type voorziening
Afkoning per onderdeel
Typen maatregelen en effecten
Indeling toestandsaspecten per voorziening
Categorie A Normering berging en afvoer
Categorie B Normering sociaal
K en k per type grondsoon
Fractiegrootte en benaming
Benaming grondsoon a.h.v. Juturnfractie
Benaming grondsoon a.h.v. leemfractie
Zand ingedeeld naar mediaan korrelgrootte
Eigenschappen van gronden
Uitlevering
Waterabsorptie bij kleikorrels
Vergelijking aggregaten

5
7
8
9
10
11
29
30
47
52

I

6

6
7

8
8
9
9
10
25
58
65
65

66
67

5
23
24
34
56
58

66
67
68
69
69
70
Bijlage A
Bijlage C
Bijlage C
Bijlage C
Bijlage C
Bijlage C
Bijlage C
Bijlage D
Bijlage D

""'TU Delft

Pagina

VI

;,.,

TU Delft

Ric htlijnen aanleg en beheer en onderhoud

Richtlijnen aanleg en beheer en onderhoud

Pagma

VII

Samenvatting
Voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater vanuit het stedelijk gebied zij n een aantal
afvoersystemen beschikbaar. Het afvalwater en het hemelwater kunnen gezamenlijk door een riool worden
afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie middels het zogenaamde gemengde rioolstelsel. Ook kan er
voor het hemelwater en het afvalwater een apart riool zijn aangelegd. zodat er sprake is van een gescheiden
stelsel. Wanneer op dit stelsel een verbetering is aangebracht door een deel van de stroom regenwater af te
voeren via het afvalwaterriool, spreekt men van een verbeterd gescheiden stelsel.
Door een te grote hemelwaterafvoer kan een gemengd rioolstelsel overbelast worden, waarbij er een overstorting
op het open water plaatsvindt. Deze overstorting kan een grote vervu iling van het open water geven.
Om de overbelasting en de vervuiling te verminderen en zelfs te voorkomen kan het hemelwater op een andere
manier worden afgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan lozing op het oppervlaktewater (andere stelselkeuze).
hergebruik van regenwater, b.v. in woningen en het infiltreren van hemelwater in de bodem.
Het infiltreren van hemelwater heeft een aantal voordelen. zoals de verminderde belasting van het rioolstelsel.
maar ook de aanvulling van het grondwater ter bestrijding van de verdroging, het verhogen van het rendement
van de afvalwaterzuivering door een kleinere en constantere afvalwateraanvoer die bovendien meer
geconcentreerd is en een reductie van de aanlegkosten van het riool doordat er kleinere diameters kunnen
worden toegepast. Nadelen zijn echter de verhoogde kans op grondwateroverlast en verontreiniging van bodem
en grondwater.
Voor de infiltratie van hemelwater in de bodem is de wetenschappelijke achtergrond aanwezig;
ontwerpalternatieven en de dimensienering van deze voorzieningen zijn reeds uitgewerkt. Met betrekking tot de
aanleg en het beheer en onderhoud is echter vrijwel niets bekend en ontbreken richtlijnen geheel. De aanleg en
het beheer en onderhoud hebben een sterke invloed op het functioneren van de voorzieningen op korte en lange
termijn.
Bij de aanleg hebben vooral de verdichting van de ondergrond. de afname van de doorlatendheid door
verslemping en de instroom van sediment een sterk effect op het functioneren.
Bij het beheer en onderhoud speelt het beschikbaar houden van de berging. het handhaven van de
infiltratiecapaciteit het voorkomen en herstellen van beschadigingen van de voorziening en het geven van een
goede voorlichting een grote rol.
In
•
•
•
•
•
•

dit rapport zijn de volgende voorzieningen behandeld:
infiltratie- en percolatiesleuven
infiltratieve lden en bassins
doorlatende verharding
infiltratieput
wadi
doorlatende buizen

Van deze voorzieningen is de inpasbaarheid zowel ruimtelijk. als in het gemeentelijk beheer van de groene
ruimte, onderzocht. Hieruit zij n aanbevelingen voor de ruimtelijke inpassing en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen op de voorzieningen en de aangesloten oppervlakken voortgekomen.
Tevens is voor het tijdstip van aanleg en ingebruikname van de voorzieningen in het algemeen onderzocht.
welke maatregelen er genomen moeten worden bij de aanleg in bestaande of uitbreidingswijken en wat het beste
tijdstip van ingebruikname van de voorzien ingen is. in relatie tot de aanleg.
Aan de hand van literatuuronderzoek. een enquête bij gemeenten waar al infiltratie- of percolatievoorzieningen
zijn aangelegd en gesprekken met adviserende en ontwerpende bureaus. zij n de functies van bovengenoemde
voomeningen en de voorwaarden voor een blijvend goed functioneren vastgesteld.
Deze functies zijn onder te verdelen in:
•
berging van neerslag
•
afvoer van neerslag (door infiltratie en/of drain) en beheersing van de grondwaterstand
•
sociale functie
De bergende en de afvoerende functie hangen samen via de ledigingstijd van de voorziening.
Voor het op korte en lange termijn naar wens functioneren, mogen de functies niet bedreigd worden.
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Om te voorkomen dat het functioneren wordt aangetast, moet bij de aanleg en het beheer en onderhoud volgens
bepaalde regels gewerkt worden en moet de aanleg, het gebruikte materiaal en materieel, de uitvoeringsmethode
en tijdsvolgorde van uitvoering en het beheer aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Deze regels en voorwaarden zijn uitgewerkt voor de bovengenoemde voorzieningen en richtlijnen zijn
opgesteld.
Tevens is de controle (monitoring), handhaving en het herstel van het functioneren onderzocht.
Voor het beheer en onderhoud is een methodiek opgesteld, waarbij aan de hand van indicatoren de mate van
functioneren en de (eventueel) te nemen maatregelen kunnen worden vastgesteld.
Deze methodiek is op dezelfde wijze ingericht als de beheermethodiek die wordt toegepast in het rioolbeheer.
zoals deze behandeld wordt in de Leidraad Riolering en de Nederlandse norm NEN3399.
Voor het functioneren is een maatlat opgesteld. Aan de hand van de waarnemingen bij inspectie kan met deze
maatlat worden bepaald of en zo ja welke maatregelen moeten worden genomen.
Met de waargenomen indicatoren en het tijdstip van waarneming t.o.v. deingebruikname kan een gedragsmodel
worden opgesteld. Aan de hand hiervan kan de levensduur worden bepaald en kunnen maatregelen worden
gepland.
Vanuit de praktijk is van diverse zijden belangstelling voor dit onderzoek geuit. hetgeen ook al aangeeft dat er
op dit gebied van het stedelijk waterbeheer weinig informatie en regels beschikbaar zijn. Dit rappon kan dan
ook gezien worden als een eerste aanzet tot een betere uitwerking en onderbouwing van de wijze van aanleg en
beheer en onderhoud van infïltratie- en percolatievoorzieningen. met het doel het functioneren op koneen lange
termijn te waarborgen.
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Inleiding
De afvoer vatr water in Ir et stedelijk gebied.
Neerslag in het stedelijke gebied wordt met behulp van riolen en grachten zo snel mogelijk uit het gebied
afgevoerd. Voor de afvoer van de afstromende neerslag en het huishoudelijk en eventueel industri eel afvalwater
zijn een aantal afvoerstelsels ontwikkeld. In veel gevallen wordt het regenwater afgevoerd via een gemengd
rioolstelsel. wat wil zeggen dat de neerslag te samen met het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar een
afvalwaterzuiveringsinstallatie (A WZI).
Bij een gescheiden stelsel wordt het regenwater naar het open water zoals vijvers en grachten afgevoerd en het
huishoudelijk afvalwater naar de A WZI. Bij een gescheiden stelsel wordt dus de afstromende neerslag direct op
het open water geloosd.
Ook zijn er stelsels ontwikkeld. waarbij een deel van de stroom regenwater naar de afvalwaterzuivering wordt
afgevoerd. dit is het verbeterd gescheiden stelsel.

hu1dige snuatJe

L

~

gemengd stelsel
gesche1den stelsel
verbeterd gesche1den stelsel

met name biJ gemengd stelsel problemen a.g.v.
crote hoeveelheld hemelwater

_ . optreden oversiOn met grote 'ervullmg

maatregel: m1ndcr hemelwater op riolering afvoeren__. hemelwater op andere man1er afvoeren

lozen op oppervlaktewater

hergebru•ken
infïhreren

10

bodem

Figuur 1-1: Schematisatie waterafvoer in het stedelijk gebied
Bij gemengde stelsels treden problemen op als gevolg van een te grote hoe veelheid hemelwater die door het
riool moet worden afgevoerd. Wanneer de hoeveelheid afstromende neerslag de afvoercapaciteit naar de A WZI
en de berging in het stelsel overschrijdt. vindt een overstorting op het open water plaats.
Hierbij treedt een grote vervuiling van het open water in de (directe) omgeving van de overstort op, met vele
nadelige gevolgen voor het milieu. Om de vervuiling van open water terug te dringen zal het aantal
overstortingen uit gemengde rioolstelsels moeten afnemen en zo mogelijk voorkomen moeten worden.
Een bronmaatregel is het verlagen van de hoeveelheid aangesloten hemelwater. waardoor de capaciteit van de
riolering niet overschreden wordt en er geen overstortingen plaatsvinden. Deze methode noemt met het
afkoppelen van verhard oppervlak (van de riolering).
Voor de afvoer van het hemelwater moet dan een andere oplossing gezocht worden. Naast het lozen op
oppervlaktewater door middel van een regenwaterriool en het hergebruik van regenwater, bijvoorbeeld in
woonhuizen. kan het regenwater ook worden geïnfiltreerd in de bodem.
Afkoppelen heeft diverse voordelen:
• de belasting op het rioolstelsel wordt verlaagd, waardoor minder overs tortingen optreden
• het grondwater wordt aangevuld. zodat de verdroging wordt teruggedrongen en watertekorten in droge
perioden worden uitgesteld. Infiltratie kan een structureel onderdeel gaan vormen van de stedelijke
waterbeheersmg en de stedelijke waterkringloop
• er hoeft minder water gezuiverd te worden en het re ndeme nt van de zuivering stijgt, omdat de aanvoer van
~
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afvalwater meer constant en meer geconcentreerd is
• er hoeven minder kosten gemaakt te worden voor de riolering (kleinere diameters toepasbaar)
Hierbij moet aangetekend worden dat infiltratie of percolatie van regenwater niet alleen toegepast kan worden
bij gemengde stelsels, maar ook bij gescheiden stelsels.
Er zijn echter ook nadelen aan afkoppelen:
•
de kan s op grondwateroverlast neemt toe
•
er is kans op verontreiniging van oppervlaktewater, waterbodem. bodem en grondwater
Door een juiste keuze van het af te koppelen oppervlak. een goede plaatsing en een goed beheer en onderhoud
kunnen deze nadelen worden voorkomen [Sieker en Harms. 1987].

Infiltratie van regenwater
Regenwater dat afstroomt van bepaalde oppervlakken. zoals bijvoorbeeld daken in gebieden waar weinig
industrie aanwezig is. straten met weinig verkeer etc .. is relatief schoon.
Deze neerslag kan naar infiltratie- ofpercolatievoorzieningen worden geleid. Door de Werkgroep Riolering
West-Nederland (WRW) zijn richtlijnen opgesteld om te bepalen welke oppervlakken wel en welke niet
afgekoppeld kunnen worden: de Leidraad aan- en afkoppelen verharde oppervlakken. In de bijlagen A en B
worden infiltratie, percolatie en afkoppeling nader beschreven.

1.2

Infiltratie- en percolatievoor:.ieningen
Voor het in de grond brengen van regenwater zijn diverse voorzieningen ontworpen. Een onderverdeling wordt
gemaakt in infiltratie- en percolatievoorzieningen.
Infiltratievoorzieningen zijn voorzieningen waarbij het water vanaf het maaiveld de bodem binnendringt.
Gedacht kan worden aan open verharding, infiltratiesleuven. wadi's en inti Itratievelden en bassins.
Percolatie- of wegzijgingsvoorzieningen zijn voorzieningen waarbij het water ondergronds in een ruimte. al dan
niet met een reservoiraggregaat, wordt gebracht en het dan door de wanden (de bodem van de voorziening wordt
in het ontwerp niet meegerekend, i.v.m. het gevaar van dichtslibbing) in de grond kan binnendringen.
De genoemde voorzieningen kunnen worden uitgerust met een drain op de bodem. zodat zij altijd leeglopen en
ook in gebieden met een hoge grondwaterstand of bodem met slechte doorlatendheid kunnen worden toegepast.
Wanneer een drain wordt toegepast verschuift het accent van het infiltreren van water naar het venragen van de
afvoer van water.
De benodigde afmetingen van voorzieningen met oppervlakte-infiltratie. zoals infiltratiebassins en velden.
kunnen aan de hand van bergings-afvoergrafieken worden bepaald.
Voorinfiltratiesleuven en wadi's met en zonder drain zijn nieuwe ontwerpgrafieken (KL-grafieken) opgesteld.
met de afvoer als een dynamische variabele. Hiermee kunnen voor deze voorzien ingen de benodigde afmetingen
worden bepaald [Monster en Leeflang, 1996], [Van de Yen. Monster en Leeflang. H~O. 1997].

1.3

Probleemomschrijving
De wetenschappelijke achtergrond van infiltratie- en percolatievoorzieningen is aanwezig; ontwerpalternatieven
en de dimensienering van deze voorzieningen zijn reeds uitgewerkt.
Met betrekking tot de aanleg en het beheer en onderhoud is vrijwel niets bekend. richtlijnen ontbreken geheel.
Er wordt gewerkt vanuit de empirie en het gezonde verstand. Er is geen structurele uitvoeringsmethodiek
opgesteld. terwijl toch de uitvoering bij deze voorzieningen een zeer bepalende facto r is voor het functioneren
op korte en lange termijn.
De uitvoeringswijze kan bijvoorbeeld de infiltratiecapaciteit sterk beïnvloeden.
Hetzelfde geldt voor het onderhoud. Wat het onderhoud inhoudt en hoe dit moet worden uitgevoerd is
onduidelijk. Wederom lijkt men hier meestal te werken vanuit het gezonde verstand.
Met betrekking tot het beheer worden er in diverse artikelen aanbevelingen gegeven. maar een samenhangend
pakket van beheersregels bestaat niet.
Beheer en onderhoud kan hierbij samengenomen worden. omdat deze zeer nauw samenhangen. Beheer wordt
omschreven als de zorg en verantwoording van een goed, onderhoud als het in goede staat houden van een goed.
Onderhoud valt dus binnen het beheer.
Ook voor ontwerpers is het van belang te weten met welke aspecten rekening moet worden gehouden bij de
aanleg en het beheer en onderhoud. Door hier kennis van te hebben, kan al bij het ontwerp rekening worden
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gehouden met deze richtlijnen, waardoor de uitvoering ervan middels inrichtingsmaalregelen vereenvoudigd kan
worden.
In Nederland is het gebruik van infiltratie- en percolatievoorzieningen in opkomst. In de ons omringende landen.
met name Duitsland en de Scandinavische landen, worden deze voorzieningen al langer toegepast. De relatief
korte toepassing in Nederland is wellicht de oorzaak van het wel beschikbaar zijn van ontwerpregels. maar het
ontbreken van richtlijnen voor de aanleg en het beheer en onderhoud.

Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van richtlijnen voor de aanleg en het beheer en onderhoud van
(verschillende typen ) infiltratie- en percolatievoorzieningen. Deze richtlijnen kunnen door gemeenten en
aannemerij worden gebruikt bij de aanleg en het beheer en onderhoud van infiltratie- en percolatievoorzieningen
en door ontwerpers worden meegenomen/meegewogen bij het ontwerp.

Opbouw van rapport

De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschrijving gegeven van de
verschillende typen infiltratie- en percolatievoorzieningen, om een beeld te krijgen van de toegepaste typen. de
opbouw en de eigenschappen. In hoofdstuk 3 worden de functies van deze voorzieningen bepaald en de
voorwaarden voor een blijvend functioneren, waarop de richtlijnen voor de aanleg en het beheer en onderhoud
worden gebaseerd, zoals die in de volgende hoofdstukken worden opgesteld.
De volgende drie hoofdstukken gelden voor alle voorzieningen: hoofdstuk 4 behandelt de inpasbaarheidin
zowel de openbare ruimte als de inpassing in het beheer van de openbare ruimte. met name in het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.
De invloeden op de bodem. die bij de bouw van infiltratie- en percolatievoorzieningen kunnen optreden. worden
behandeld in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 handelt over het tijdstip van aanleg en ingebruikname van de
voorzieningen.
In de hoofdstukken 7 tlm 12 worden achtereenvolgens infiltratie- en percolatiesleuven. infiltratievelden en
bassins, doorlatende verharding. infiltratieput wadi en doorlatende buizen behandeld. waarbij voor elke
voorziening richtlijnen voor de aanleg en het beheer en onderhoud worden opgesteld. Een aantal richtlijnen
gelden voor meerdere voorzieningen, waarbij om herhalingen te voorkomen dan verwezen wordt naar de
uitwerking bij een bepaalde voorziening.
In hoofdstuk 13 wordt de verdichting van grond naast waterdoorlatende buizen en kratten besproken. waarbij
het gaat om de belastingafdracht naar de ondergrond en het voorkomen van vervormingen en beZ\\ ijken \ an
voorzieningen.
Hoofdstuk l..f behandelt sediment en het voorkómen van instroom in de voorziening door het toepassen \'an een
sedimentvang.
De monitoring van de aanleg en het beheer en onderhoud van infiltratie- en percolatievoorzieningen wordt
beschreven in hoofdstuk 15. De monitoring. de waargenomen indicatoren en alle werkzaamheden die op of aan
een voorziening gebeuren worden vermeld in een logboek. Dit logboek wordt tevens in hoofdstuk 15 behandeld.
Deze monitoring is de start voor de beheermethodiek, die behandeld wordt in hoofdstuk 16. Bij de monitoring
wordt gekeken naar indicatoren die een aanduiding van het functioneren geven. Bij de beheermethodiek in
hoofdstuk 16 kan aan de hand van de waargenomen indicatoren een passende maatregel worden gekozen om het
functioneren te herstellen en kunnen aan de hand van een gedragsmodel de levensduur en de te nemen
maatregelen worden bepaald.
In hoofdstuk 17 volgen de conclusies en aanbevelingen van dit afstudeeronderzoek.
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Infiltratie- en percolatievoorzieningen
Doorlatende verharding
Een doorlatende verharding is een wegverharding met een zodanig open structuur dat het regenwater door de
voegen of de poriën van het wegdek kan stromen en zo in de ondergrond kan infiltreren. De afvoer van verharde
oppervlakken wordt hierdoor beperkt.

Elementenverharding
Elementenverhardingen kunnen bestaan uit tegels. klinkers (gebakken of beton). graskeien/tegels en dergelijke.
Elementenverhardingen hebben vaak een aanzienlijke doorlatendheid en deze wordt veelal onderschat of
verwaarloosd.
Onderzoeken volgens van Bebelaar en
Bakker en Van Dam en Schotkamp
gaven de volgende
infiltratiecapaciteiten voor
verschillend typen
elementenverhardingen.

Afbeelding 2-1: Doorlatende verharding (grastegels)
Tabel I: Infiltratiecapaciteiten (mm/hr)

Zoals uit de tabel is af te lezen kunnen deze infiltratiecapaciteiten zeker niet verwaarloosd worden, zeker niet in
relatie tot de afvoercapaciteit van een regenwaterriool die ca. 20 mmlh bedraagt [Van de Ven, 1995].
Wanneer klinkers of tegels worden gebruikt, die speciaal voor het doorlaten van water gefabriceerd zijn, kan de
infiltratiecapaciteit een veelvoud hiervan bedragen.
Voor infiltratiedoeleinden zijn speciale betonklinkers (BKK) verkrijgbaar die een zodanige korrelopbouw
hebben dat ze water doorlaten. De deklaag van de klinkers heeft een open structuur. doordat geen fijne
toeslagmaterialen worden toegepast. maar grover materiaal op basis van basalt en grind. Ook het cementmengsel
en het verdichtingsproces zijn anders dan bij gewone klinkers. De onderlaag heeft een nog grovere
korrelstructuur.
Proeven met waterdoorlatende betonklinkers hebben uitgewezen dat 50 tot 60 Vm~/min door de steen kan
stromen. De sterkte van de klinkers en de vorstbestendigheid worden op dit moment onderzocht door TNO.
Graskeien/tegels zij n elementen van beton met een raatstructuur. De elementen worden gelegd. waarna de open
ruimten met grond gevuld worden. Hier kan gras op groeien. Deze elementen kunnen worden toegepast onder
parkeerplaatsen. die dan een groen aanzien krijgen. Het lijkt een grasveld, maar door de elementen is de
draagkracht zodanig dat erop geparkeerd kan worden. Het regenwater kan door de open ruimten in de
ondergrond infiltreren.
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Het regenwater komt direct in de ondergrond. De elementen worden op een laag goed doorlatend materiaal
aangebracht. De funderingslaag onder de elementenverharding en het wegcunet (zand) dienen als berging- en
in til tratieplaats.
doorlatende elementen
laag dramagezand
laag lava of drainagezand

goed doorlatende onderbaan. bij voorkeur
zand
I

Figuur 1-1: Doorlatende verharding
Waar het infiltratievermogen van de ondergrond beperkt is, kan ook gebruik worden gemaakt van een
infiltratiebuffer. Hierbij wordt een infiltratiesleuf naast de weg aangebracht. Indien het water niet snel genoeg
door de verharding weg kan zijgen in de ondergrond kan het afstromen naar de buffer en daar tijdelijk worden
geborgen.
Sinds enige tijd zijn er trottoirbanden met een geïntegreerde drainage verkrijgbaar.
Dit zijn betonnen banden met een polymeer-betonnen drainagelaag. De open structuur van het materiaal is
bereikt door een bepaalde opbouw van gebroken grindkorrels met kunststof te verbinden. Hierdoor is een
opbouw met tenminste 35% open ruimte ontstaan. Het is mogelijk met deze drainerende banden het afstromende
water op te vangen en naar een punt in de bebouwde omgeving te sturen waar het water kan worden
geïnfiltreerd in de bodem.
Toepassingsmogelijkheden zijn er voor parkeerplaatsen. trottoirs. wegen met lage verkeers intensitei t. fietspaden
en dergelijke.
Open-asfaltbeton
Ook met open-asfaltbeton kan een doorlatende verharding gemaakt worden. Een bekend voorbeeld is ZOAB.
Zeer Open Asfalt Beton. dat voor snelwegen wordt gebruikt om bij neerslag het zicht te verbeteren en
aquaplaning te voorkomen. Open asfaltbeton kan als deklaag, maar ook als verhardingsmateriaal gebruikt
worden. De laag krijgt dan echter een dikte van 0.15 tot 0.18 m.
Wordt ZOAB gebruikt voor de gehele laag asfalt. dan kan regenwater infiltreren.
Bij aanbrengen bedraagt het poriëngehalte 25%. maar onder invloed van het verkeer loopt dit terug naar 8- 16%.
waarop het zich stabiliseert. De bergingscapaciteit bedraagt 3-5 mm [Van de Yen. 1995].
Volgens metingen gedaan aan ZOAB ligt de doorlatendheid tussen de 0.34 e n 15 mrnlh.
Na 1.5 - 3 jaar loopt het functioneren terug doordat de doorlatendheid afneemt. Dit gebeurt vooral op weinig
bereden oppervlakken. omdat daar de zuigende werking van de banden de poriën niet schoon houdt. Uit
onderzoek is gebleken dat in het algemeen het functioneren na 4 jaar nog voldoende is [Van de Yen, 1995).

2.2

Infiltratieveld
Neerslag kan naar velden geleid worden waar het water kan infiltreren. Deze velden worden 0.05 tot 0.15 m
verlaagd ten opzichte van het maaiveld aangelegd. op minimaal drie meter afstand van gebouwen in verband met
het optreden van vochtoverlast.
Om het veld tegen erosie door regendruppels en over de oppervlakte stromend water te beschermen moet het
veld begroeid zijn met gras. Door de wortelgangen wordt het veld doorlatend gehouden.
~

Figuur 1-1: Infiltratieveld
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Indien het veld een afvoer krijgt naar oppervlaktewater (of riool) moet deze afvoer minimaal 5 1/s/ha bedragen
[Van de Ven, 1995]. Indien er geen afvoer mogelijk is moet de berging met 25% worden vergroot t veilighetd).
Infiltratievelden kunnen worden aangelegd in bermen. tuinen en plantsoenen.
In Duitsland worden infiltratievelden ook aangelegd als parkeerplaats met doorlatende verharding . In verband
met verdichting door berijding past men een extra reductie van 25% toe op de doorlaatcoëfficiënt k [Geiger.
1995].

Door een infiltratieveld te vcrdiepen kan ook berging gecreëerd worden. Het \Cid moet hierbij zo groot zijn dal
niet langer dan één tot twee dagen water blijft staan.
De Duitse benaming voor vcrdiept aangelegde infiltratievelden is ·:vtuldcn·: ·:vtulden· betekent ·verlaging van
het terrein·.

I njiltratiebassin

Infiltratiebassins worden toegepast om neerslag van grotere stroomgebieden te laten infiltreren. Gedacht kan
worden aan gebieden van 2 tot 20 ha. bijvoorbeeld autosnelwegen en vliegvelden. Bassins kunnen bijvoorbeeld
in overhoeken worden aangebracht. Het water wordt mtddels goten of ondergrondse leidingen naar het bassm
gevoerd.
=:::>
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Figuur 2-3: Infiltratiebassin

Een nadeel van infiltratiebassins is het grote ruimtebeslag. een voordeel is dat het bassin niet binnen korte tijd
leeg moet zijn [ATV. 1997] [Jenkins en Maskell. 1990].
In een infiltratiebassin wordt altijd een gebied aangelegd voor bezinking. Door de bezinking van materiaal in
een gebied te concentreren wordt voorkomen dat het gehele infiltrerende oppervlak dichtslibt. Het "'ordt echter
aanbevolen om vóór de toevoer al een slibvang in de vorm van een vegetatiefilter aan te leggen [Van de Ven.
1995].

Infiltratiebassins hebben een diep1e
die. afhankelijk van de benodtgde
berging en de grondwaterstand ter
plaatse. l tot -+ m bedraagt.
De bassins worden voorzien van
een overstort. zodat het bassin bij
zeer veel neerslag niet overstroomt.
Bassins worden beplant en er wordt
gras ingezaaid. Beplanting en gras
moeten bestand zijn tegen het voor
langere tijd onder water staan.
Voordeel van de begroeiing is dat
de toplaag van het bassin door de
wortelgangen doorlatend gehouden
wordt.
Afbeelding 2-2: Infiltratiebassin met begroeiing
Bij toepassing in nieuwbouwwijken moeten de bassins zodanig gesitueerd en ingericht worden dat er bij vulling
geen verdrinkingsgevaar voor spelende kinderen is.
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Infiltratie- ofpercolatiesleuf
Infiltratiesleuf
Infiltratiesleuven (ook wel koffers genoemd) zijn sleuven van 0.9 tot 4 meter diep. die opgevuld worden met een
grof aggregaat of met kunststof kratten. Het aggregaat of het krat vormt het reservoir. De oppervlakte van de
sleuf wordt afgedekt met grind, zand of gras.

Figuur 2-4: Infiltratiesleuf met kratten (links) en aggregaat (rechts)
Neerslag wordt naar de infiltratiesleuf geleid. Daar zakt het water door de toplaag het reservoir in. Het water
infiltreert dan in de bodem. Er wordt van uitgegaan dat infiltratie alleen door de zijwanden van de voorziening
plaatsvindt. doordat de bodem in de loop van de tijd dichtslibt en ondoorlatend wordt. Er wordt ook een
overstort naar het oppervlaktewater of riool aangebracht.
Om het inspoelen van grond tegen te gaan wordt in de sleuf eerst een filtermat ge legd. meestal een geotextiel.
waarop het aggregaat wordt aangebracht. In Nederland wordt de filtermat geheel rondom het aggregaat
aangebracht.
De benodigde afmetingen van een infiltratiesleuf kunnen met K-L
grafieken worden bepaald. Er zijn K-L grafieken opgesteld met de
dynamische afvoer als basis. Uit deze grafieken kan voor
verschillende waarden voor de breedte en de diepte de benodigde
constructielengte van de voorziening worden afgelezen [Monster en
Leetlang. !996].
De afdeklaag van het reservoir heeft een minimale dikte van 0.3 m.
Door de toestromende neerslag over een grasstrook te leiden worden
meegespoelde bodemmaterialen, olie en ander vuil tegengehouden
(Van de Ven. 1995].
Infiltratiesleuven vergen door de compactheid een gering
ruimtebeslag. Vanwege gevaar voor vochtoverlast kunnen ze niet te
dicht bij gebouwen worden aangelegd. Aanbevolen wordt om tot
bebouwing een minimum afstand van 3 m aan te houden.

Afbeelding 2-3: Infiltratiesleuf,
opgebouwd uit vullingaggregaat,
in aanleg
Bij hoge grondwaterstanden moet een drain onder in de sleuf worden aangebracht. De sleuf kan dan zowel
infiltrerend als drainerend werken.
De Duitse benaming voor infiltratiesleuf is 'Rigole', hetgeen eigenlijk 'afvoergreppel' betekent.
Percolatiesleuven
Deze voorzieningen zijn ontwikkeld uit de infiltratiesleuven. Ze worden ook wel wegzijgingssleuf of
wegzijgingskoffer genoemd.

Figuur 2-5: percolatiesleuf met
vullingaggregaat
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Bij wegzijging, ofwel percolatie. wordt het water niet door
infiltratie door een toplaag in de sleuf gebracht. maar treedt het
water binnen door middel van een buis of een drain.

~
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Doordat het water ondergronds de voorziening in wordt
gebracht is het ruimtebeslag meer beperkt dan bij
infiltratiesleu ven.
Daar er geen afvang meer plaatsvindt van opgeloste stoffen.
wordt als randvoorwaarde gesteld dat het zwevende stofgehalte
van het toegevoerde water gemiddeld onder de 50 mgll moet
liggen [Van de Ven. 1995).
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Het wordt aanbevolen om altijd een overloop aan te brengen. om
overvulling en eventuele schade te voorkomen .

Afbeelding 2-4: Infiltratiesleuf
opgebouwd uit kratten, met zandvang
Als overloop kan een drain door de bovenzijde van het aggregaat of de kratten worden aangebracht.
Om het vullingaggregaat of de kratten wordt een filterdoek aangebracht. Hierop wordt aarde aangebracht. In
Nederland wordt de filtermat geheel rondom het aggregaat of de kratten aangebracht.

Infiltratieput
Een infiltratieput kan worden opgebouwd uit prefab betonnen ringen. De bodem van de put is doorlatend
(opgebouwd uit doorlatend materiaal). Om ook infiltratie van water door de wanden mogelijk te maken worden
de ringen niet strak op elkaar gelegd. maar met enige tussenruimte. of zij n de nngen geperforeerd.
In de put kan water worden geborgen. Extra berging kan worden
verkregen door rondom de put een grof aggregaat aan te brengen.
~·
zoals grind.
Een infiltratieput neemt een geringe ruimte in. Om het dichtslibben
van de bodem te voorkomen mag er zich geen sedi ment in het
aangevoerde water bevinden. Hierdoor is het aanleggen van een
sedimentvang noodzakelijk. Er zijn zakken gemaakt van filterdoek
op de markt. die als zand- en vuilvang in de put geplaatst kunnen
worden.
Op de bodem van de put wordt een laag zand aangebracht. die dienst
doet als filter voor het afvangen van verontreinigingen.

Figuur 2-6: Infiltratieput
6

Wadi
Het woord 'wadï komt uit de arabische landen. Het is een benaming voor een droge rivierbedding in de
woestijn. Bij neerslag vullen wadi's zich en wordt er water door deze rivieren afgevoerd.
De wadi is een infiltratievoorziening die bestaat uit een verlaagd aangelegde infiltratiesleuf met op de bodem
een drain. Neerslag wordt naar de greppelvormige infiltratiesleuf geleid. Dit gebeurt door goten. De diepte van
de greppel ligt tussen de 0.2 en 0.4 m.
~

Figuur 2-7: Wadi

De greppel vult zich met water en het water zakt door de bodem van de greppel naar de eigenlijke
infiltratiesleuf. Vanuit de infiltratiesleuf kan het water in de bodem infiltreren.
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Bij hevige neerslag is het mogelijk dat de gehele greppel gevuld raakt en dreigt over te stromen. Om dit te
voorkomen worden rechtstreekse verbindingen gemaakt tussen de greppel en de infiltratiesleuf door middel van
buisjes. de zogenaamde "slokops''. Via deze buisjes kan het water snel in de infiltratiesleuf stromen (n iet
venraagde afvoer). De hoogte van deze buisjes boven maaiveld is zodanig dat de greppel nooit kan overstromen.
Onder in de infiltratiesleuf ligt een drain om water te kunnen afvoeren bij hoge grondwaterstanden en hevige
neerslag.
Een wadi is dus een infiltratie- en een afvoermiddeL De greppel bergt neerslag en de infiltratiesleuf vertraagt de
afvoer.
Door met een hiervoor ingerichte constructie de afvoer van de drain naar het oppervlaktewater te regelen, kan er
voor gezorgd worden dat zoveel mogelijk water infiltreert en pas bij hoge waterstanden in de sleuf op het
oppervlaktewater wordt geloosd.
Doordat de neerslag door de bodem van de greppe l infiltreert wordt het slib afgevangen. De bodem bestaat uit
zand vermengd met compost. waardoor gras goed kan groeien. De bodem van het veld blijft open door de
wortelgroei van het gras en eventueel andere begroeiing.
Door het afvangen van sediment en de biochemische processen in de grond vindt reiniging van het
neerslagwater plaats.

Verdrinkingsgevaar spelende kinderen.
Het gevaar van verdri nking voor kinderen is relatief beperkt: wadï s worden alleen gevu ld bij neerslag en een
goed werkende wadi is na enige uren weer leeg. Tevens is door het flauwe talud de wadi gemakkelijk te
verlaten.
De Duitse benaming voor onze wadi is ·Mulden-Rigole' systeem. 'Muiden· betekent terreinverlaging, "Rigole"
afvoergreppeL

2. 7

Doorlatende bui:.en
Indien in het stedelijk gebied een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel wordt toegepast voor de afvoer van het
huishoudelijk- en industrieelafvalwater en het regenwater. kunnen doorlatende buizen in het stelse l worden
toegepast. indien de ondergrond infiltratie toelaat.
In het RW A-rioolstelsel worden doorlatende buizen aangebracht.
waardoor het mogelijk wordt water in de bodem te laten infiltreren
en niet direct af te voeren naar oppervlaktewater.
Ook worden drainagebuizen toegepast die naast drainage\\ater ook
regenwater afvoeren.

Figuur 2-8: Doorlatende buizen

Doorlatende buizen zijn er in kunststof (pvc), keramiek
(gresbuizen) en beton.

Beton
Bij de betonnen buizen zorgen een afwijkend
mortelmengsel, een ander trilproces en een afwijkende
maJ voor de doorlatendheid.
Indien in de loop der tijd de doorlatendheid daalt door
dichtslibbing kunnen de buizen met hogedrukapparatuur van binnenuit worden gereinigd. De
speciaal voor het doorlaten van water gefabriceerde
buizen zijn leverbaar in de maten 400. 600 en 800 mm
(inwendige diameter).

Afbeelding 2-5: Waterdoorlatende betonbuis
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Kunststof
De kunststof buizen hebben een geribbelde buitenzijde.
omhult met filterdoek. en een gladde binnenzijde. In de buis
zijn sleufjes aangebracht met een breedte van 2 mm.
De gladde binnenwand maakt het inspecteren en reinigen van
de buizen eenvoudiger.
Drainagebuizen
Drainagestelsels voeren grondwater vertraagd af naar het
oppervlaktewater of het riool.
De hemelwaterafvoeren kunnen worden aangesloten op de
ring- of blokdrains en via een drain naar het hoofdriool geleid
worden. Er is dus geen huisaansluiting voor het
regenwaterriool nodig.
Wanneer in de drain een overdruk optreedt zal water gaan
infiltreren. Een nooduitlaat bij de hemelwaterafvoer voorkomt
dat de druk te hoog oploopt en water via de dakgoten kan
overstorten.
Integratie van een drain kan alleen bij een (verbeterd)
Afbeelding 2-6: Waterdoorlatende
gescheiden stelsel plaatsvinden. Aan toepassing bij een
kunststof buis
gemengd rioolstelsel kleven de volgende bezwaren:
• De drainafvoer (bij droog weer) is te groot om op het riool te lozen en vormt een onnodige en onwenselijke
belasting van de rioolwaterzuivering
• rioolwater kan bij overbelasting van het stelsel de drain binnendringen en de perforaties verstoppen.
• reductie in aanlegkosten valt weg doordat er bij een gemengd stelsel toch maar één huisaansluiting
noodzakelijk is.
Het moet worden voorkomen dat takjes en bladafval de drain in stromen. Door de ribbels van de drainbuizen is
het risico van verstopping groter dan bij gladde buizen. Door middel van roosters/bladvangers bij de
inlaatpunten en de toepassing van een grote minimum diameter van de drainbuizen wordt de kans op
verstopping verkleind.
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Functies van infiltratie- en percolatievoorzieningen
In dit hoofdstuk worden de functies van infiltratie- en percolatievoorzieningen en de voorwaarden voor een
blijvend functioneren vastgesteld.
functi es infiltratie- en percolatievoorz ieningen

n
n
u

eigenschappen systeem

voorwaarden voor (blijvend) functioneren

.md'teatoren voor het f unctloneren
.

verloop4ndicatoren + max ./min. waarde waarop ingegrepe n moet worden

u

maatregelen

Functies infiltratie- en perco/atievoor:ieningen
Infiltratie- en percolatievoorzieningen hebben een aantal functies. die voortvloeien uit het doel e n de toepassmg
van de voorzieningen. de inpassing in het stedelijk gebied en de integratie van voorzieningen voor het infiltreren
van regenwater in de stedelijke samenleving.
De volgende functies kunnen worden onderscheiden:
• berging van neerslag
• afvoer van neerslag (door infiltratie en/of
drainbuis) e n beheersing van de grondwaterstand
sociale
functie
•

tussen berging en afvoer is een nauwe
samenhang via de ledigingstijd

. 1 Berging
Bij neerslag wordt het water van afgekoppelde gebieden naar de infiltratie- of percolatievoorziening gevoerd.
De neerslag overschrijdt in de meeste gevallen de afvoercapaciteit (door infiltratie). zodat berging nodig is om
de piek in de aanvoer op te vangen.
De berging bij infiltratiebassins en velden is de ruimte tussen de bodem en de maximaal toelaatbare
waterhoogle. bij sleuven wordt de berging gevormd door de porieruimte in het toegepaste aggregaat en bij de
toepassing van kratten door de open ruimte in het krat. Bij de wadi vindt de berging voorname lijk in de greppel
plaats .
.. 2 Afvoer neerslag
Neerslag wordt geïnfiltreerd in de bodem. De infiltratiecapaciteit is bepalend voor de snelheid van afvoer. dus
de tijd van lediging van de voorziening en hiermee samenhangend de bergingscapaciteit. Indien de
infiltratiecapaciteit te klein is. dan is de voorziening nog niet leeg wanneer een volgende bui optreedt. zodat de
volgende bui problemen kan veroorzaken.
Bij hoge grondwaterstanden of een te kleine afvoer door infiltratie moet bij infiltratie- en percolatiesleu ven en
wadï s een drain worden toegepast.
Naast afvoe r van neerslag wordt dan ook de grondwaterstand beheerst. De drain kan bij hoge
grondwaterstanden. bijvoorbeeld in de winterperiode. water afvoeren. terwijl bij lage grondwaterstanden water
door de wanden van de voorziening geïnfiltreerd kan worden. Het is dan noodzakelijk de afvoer via de drain te
voorkomen. zodat de drain afgesloten moet worden.
l.3 Sociaal
De sociale functie heeft betrekking op de belevingswaarde. Belevingswaarde kan gedefinieerd worden als de
waarde die mensen toekennen aan het geheel van bewuste ervaringen. dus aan de zaken die men ziet of
meemaakt.
jti,
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Bij infiltratie- en percolatievoorzieningen heeft de belevingswaarde betrekking op de toestand van de
voorziening, hoe ziet deze eruit, functioneert de voorziening naar wens. is er geen overlast van vocht of vuil.
kortom hoe wordt de voorziening ervaren. Ook de mogelijkheden voor recreatief gebruik spelen hierbij een rol.
Tevens bestaat de mogelijkheid de bewoners meer milieubewust te maken via voorlichtin g over de toegepaste
systemen en de redenen hiervoor.

3.2

Voorwaarden voor het (blijvend) functioneren
De voorwaarden die gelden voor het blijvend functioneren van infiltratie- en percolatievoorzieningen zullen
worden uitgewerkt voor de genoemde functies.

3.2.1 Berging
De berging in de voorzieningen moet worden behouden. Een onderscheid kan worden gemaakt in bovengrondse
en ondergrondse systemen.

Bovengrondse systemen
Bij bovengrondse systemen vindt berging plaats door stijging van de waterstand in de voorziening.
De berging wordt bedreigd door het dichtgroeien met bomen. struiken en gras. Tevens vormt ook het
dichtslibben met sedi ment een bedreiging.
Voorwaarde voor het behoud van de berging is het onderhouden van de begroeiing en het voorkomen van de
instroom van sediment. Wanneer deze zaken zich hebben voorgedaan zu lle n maatregelen moeten worden
genomen om de berging te herstellen. Het is ook niet ondenkbaar dat omwonenden de groenstrook zullen
gebruiken als stortplaats van grond uit tuinen e n dergelijke. Gemeentelijke groenstroken zij n vaak gemakkelijke
stortplaatsen voor tuinafval. Door goede voorlichting moet het storten van afval door omwonenden worden
voorkomen.
Voorkomen moet worden dat:
•
de berging dichtgroeit met gewas of gevuld raakt met gewasresten
•
de berging dichtslibt
•
omwonenden de groenstroken gebruiken voor het deponeren van tuinafval

Ondergrondse systemen
Bij ondergrondse systemen wordt de berging gevormd door de open ruimte in het kunststof krat of in het
vullingaggregaat Voor het behouden van de berging moet de beschikbare porieruimte behouden blijven.
De porieruimte kan afnemen door de instroom van sediment en door vervorming van de sleuf.
Bij instroom van sediment worden de holle ruimten gevuld met zand en slib.
Bij vervorming worden de kratten samengedrukt door een te grote bovenbelasting of worden de korrels
verdrukt, waarbij verdichting van het aggregaat optreedt. De holle ruimte neemt hierdoor af.
Vervorming kan optreden door een te hoge druk van de omringende grond en een te hoge bovenbelasting. Ook
kan de voorziening in verval raken (chemische afbraak), waardoor de holle ruimte afneemt (b.v. degradatie van
de kunststof bij kratten).
De ingroei van plantenwonels bedreigt eveneens de berging. Het is onbekend of er algengroei in het aggregaat
plaats vindt.
Voorkomen moet worden dat:
•
sediment. meegevoerd met het regenwater, de poriën van het vullingaggregaat of de ruimte in het krat vult
•
de voorziening vervormt door te hoge gronddruk en bovenbelasting
•
de voorziening in verval raakt door geen of slecht onderhoud
•
wonels kunnen ingroeien
•
groei van biomassa in de voorziening optreedt
•
een ongeschikt filterdoek wordt toegepast of beschadiging van het filterdoek optreedt, waardoor zand vanuit
de omgeving de voorziening in kan spoelen
•
het toegepaste vullingaggregaat vervuild is

3.2.2 Afvoer neerslag
Voor bovengrondse- en ondergrondse voorzieningen geldt voor de afvoer van neerslag dat de doorlatendheid
van de ondergrond groot genoeg moet zijn om aan de ontwerpafvoer te voldoen. Hierbij moet worden gekeken
naar de doorlatendheid op de plaats waar de voorziening wordt aangelegd, maar ook naar de doorlatendheid van
de omgeving. Indien de doorlatendheid in de loop der tijd afneemt komt de afvoer van water in gevaar en kan
overlast optreden. Wanneer ook een drain wordt toegepast moet voorkomen worden dat deze dichtslibt.
;..,
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De afvoer kan door de volgende mechanismen afnemen:
•
wanneer het filterdoek dichtslibt met sediment
•
wanneer er algen- of bacteriegroei op het filterdoek plaatsvindt. met de vorming van een (niet of nauwelijks
doorlatend) slijmlaagje
•
door chemische processen, waarbij een afbraak van de kratten. het aggregaat of het filterdoek plaatsvindt.
waardoor de afvoercapaciteit afneemt.
•
door chemische processen in de grond of het grondwater, waardoor de doorlatendheid afneemt.
•
door verdichting van de grond
•
door dichtslibben van de drainagebuis

:.3

Sociaal
Bovengrondse systemen
De belevingswaarde wordt bepaald door de aankleding. het onderhoud en het functioneren van de voorziening.
Bij een lage belevingswaarde is de betrokkenheid en de maatsc happelijke acceptatie van de omwonenden laag.
Met de aankleding kan de belevingswaarde worden verhoogd. Het inzaaien van gras en de aanplant van
groenblijvende en bloeiende planten dragen hiertoe bij. Door goede verzorging van de groe nstrook blijft de
belevingswaarde behouden.
Wanneer de voorziening niet goed functioneert kan wateroverlast optreden. Dit zal zichtbaar zijn doordat het
water lan ge tijd in de voorziening blijft staan. Het water kan vuil en ongedierte aantrekken en een verwaarloosde
aanblik bieden.

Ondergrondse systemen
Bij o ndergrondse systemen heeft de belevingswaarde alleen betrekking op het functioneren van de voorziening.
Wanneer een voorziening slecht functioneert zal wateroverlast op kunnen treden. indien geen overstort·
mogelijkheid aanwezig is. Problemen met vocht bij kruipruimten en kelders kunnen optreden.
Wanneer de constructie bezwijkt zu llen vervormi ngen aan het maaiveld optreden. Vooral onder wegen kan
overlast optreden .
Voorwaarden:
•
de aankleding van de voorzieni ngen moet de belevingswaarde verhogen
•
voorzieningen moeten goed worden onderhouden
•
wateroverlast mag niet optreden: het schaadt de betrokkenheid van de burgers met het infiltratiesysteem
•
de constructie mag niet bezwijken
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Inpasbaarheid van infiltratie- en percolatievoorzieningen
In dit hoofdstuk wordt de inpasbaarheid van infiltratie- en percolatievoorzieningen beschreven. Het gaat hierbij
om zowel de ruimtelijke inpasbaarheid als de inpasbaarheid in de beheersstrategie voor de openbare ruimte.
waar het het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen betreft.

Ruimtelijke inpasbaarlreid van infiltratie- en percolatievoor:ieningen
De ruimtelijke inpasbaarheid hangt af van het type, de vorm en de eigenschappen van de voorziening. Deze
bepalen de benodigde dimensies voor berging en afvoer. Infiltratiebassins of velden en wadi's kunnen worden
ingericht als groenstrook en in een stedelijk plan worden opgenomen. Ondergrondse voorzieningen kunnen
worden toegepast onder parkeerterreinen en wegen.
De ruimtelijke inpasbaarheid is geen functie van infiltratie- en percolatievoorzieningen, maar een
randvoorwaarde bij de toepassing van deze voorzieningen. Wederom wordt een onderscheid gemaakt in
bovengrondse- en ondergrondse systemen:

Bovengrondse s_vstemen
Deze voorzieningen kunnen als groenstrook worden geïntegreerd in het stedelijk gebied. De benodigde
omvang kan echter zodanig zijn dat er niet vo ldoende ruimte in het gebied aanwezig is. zodat voor een
ondergrondse oplossing gekozen moet worden. Vanaf de start van de planvorming moeten de
voorzieningen in het ontwerp worden meegenomen.
Ondergrondse systemen
Een ondergronds systeem kan worden toegepast onder wegen. parkeerterreinen etc. Met betrekking tot
inpasbaarheid speelt hier de sterkte van een voorziening een rol. Indien een voorziening onder een
verharding wordt toegepast moet de voorziening voldoende sterk zijn. zodat het de bovenbelasting kan
dragen. Indien een voorziening de bovenbelasting niet kan dragen zal deze vervormen. Een vervorming
van de constructie zet zich door naar het oppervlak. waar een vervorming van de verharding op zal
treden. In hoofdstuk 13 worden eisen aan de verdichting van grond bij percolatievoorzieningen
besproken.
Infiltratie- en percolatiesleuven
Infiltratie- en percolatiesleuven kunnen gemakkelijk worden toegepast in het stedelijk gebied. Toepassing onder
of naast wegen en parkeerplaatsen is mogelijk. Infiltratie- en percolatiesleuven kunnen op het eigen grondgebied
van de bewoner worden toegepast. Bij de voorlichting over de toegepaste voorziening kan erop worden gewezen
dat wanneer de bewoner zich niet aan de regels houdt de eigen grond vervuild wordt.
Het ruimtebeslag is klein.
Infiltratievelden en bassins
lntïltratievelden en bassins hebben een groot ruimtebeslag. Hierdoor zijn zij moeilijk in het stedelijk gebied in te
passen. Ze kunnen als groenstrook en met bepaalde inrichtingsmaalregelen ook als recreatieveld ingericht
worden.
Doorlatende \'erharding
De eigenschappen van een doorlatende verharding verschillen, buiten de grotere doorlatendheid, niet van een
normale verharding. Door de zeer grote doorlatendheid kunnen verontreinigingen. die bij het wassen van auto's
afspoelen. gemakkelijk in de grond infiltreren. Daarom moeten speciale autowasplaatsen aangelegd worden.
Deze speciale autowasplaatsen vragen een extra ruimtebeslag in de stedelijke omgeving.
lnfiltrat ieputten
Infiltratieputten kunnen op het eigen grondgebied van de bewoner worden toegepast. Bij de voorlichting over de
toegepaste voorziening kan erop worden gewezen dat wanneer de bewoner zich niet aan de regels houdt de
eigen grond vervuild wordt.
Aan het maaiveld kan van de voorziening het deksel te zien zijn. Het deksel mag niet bezwijken.
Het ruimtebeslag is klein.
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Wadi
Doordat er vee l water geborgen kan worden in de greppel en de neerslag re latief snel naar de sleuf wordt
afgevoerd (legen berging voor opvang volgende bui), van waaruit de neerslag kan wegzij gen in de ondergrond.
is het ruimtebeslag van wadi's relatief gering.
Wadi's moeten zodanig ingericht worden dat het vee lvuldig betreden door mensen niet mogelijk is. Beplanting
rond de voorzien ing vormt een natuurlijke barrière.

Doorlatende buizen
Doorlatende buizen zijn gemakkelijk in te passen. Indien echter een verbindin g niet goed is aangebrac ht. kan
zand de buis inlopen . Bij toepassing van doorlatende buizen onder wegen. parkeerplaatsen en dergelijke kunnen
vervorm in gen van de verhardin g optreden wanneer de buis bezwijkt of als er o nde r de verharding zand de
buizen inloopt, doordat de verbindingen niet goed z ijn uitgevoerd. Een grote vervorming aan het maaiveld kan
optreden en er kan geen belasting meer opgenomen worden .
Doorlatende rioolbui zen zijn nieuwe producten waar nog weinig ervanng mee opgedaan is. Contro le is zeker in
de eerste jaren van gebruik gewenst.

4.2

Voor:.ieningen en de toepassing van clremisclre bestrijdingsmiddelen
In deze paragraaf wordt het ge bruik van bestrijdingsmiddelen op en in de o mgevi ng van infiltratie- en
percolatievoorzieningen behandeld.

4.2. 1 Toelating van chemische bestrijdingsmiddelen
Alle bestrijdingsmiddelen die in Nederland gebruikt. verhandeld of in voorraad worden gehouden. dienen eerst
te zijn toege laten op grond van de Bestrijdingsmidde lenwet 1962. Bestrijdingsmiddelen worde n getoetst door
het College voor de T oelatin g van Bestrijdin gsmiddelen (CTB ) te Wageningen.
Per I feb ruari 1995 zijn de milieueisen verscherpt door he t in werking treden van het Bes luit
milieutoe latingseisen bestrijdingsmiddelen ( Bmb). Alle stoffen worden nu en in de toekomst ge toetst aan het
Bmb. Hie rin is de juridische invulling van de criteria persistentie in de bodem, uitspoeling naar het grondwater
e n risico voor wate rorgan ismen vastgelegd . Een nadere uitwerking van dit besluit is gegeven in de regel ing
' uitvoeri ng milieutoe latingseisen bestrijdingsmiddelen ·.
Door deze aanscherping moeten alle stoffen voldoen aan de normen die eerder golden voor toepassing van
bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden. Met andere woorden: Nederland wordt nu, waar he t
bestrijdingsmiddelen betreft. gezien als één groo t waterwingebied. Alle middelen moeten voldoen aan de
uitspoe lnorm van maximaal 0, I Jlg/1 (berekende concentratie) in de bovenste meter van het grondwater. mits er
geen verdere beperkingen gelden (Bestrijdingsmiddelenwet).
~.2.2

Toepassing van bestrijdingsmiddelen
Er is nu nog een zwarte lijst met stoffen die niet toegepast mogen worde n in waterwingebieden, omdat zij niet
getoetst zijn aan het Bmb. Deze stoffen zijn we l doorgere kend met behulp van m odellen en daaruit is gebleken
dat deze s toffe n het uitspoe lingscrite rium overschrijden.
Deze lijst wordt niet meer bijgewerkt (uitgebreid), omdat nieuwe stoffen direct aan het Bmb worden getoetst. Er
staan nu nog± 40 stoffen op de lijst. Verwacht wordt dat het merendeel hiervan voor het jaar 2000 is getoetst. 8
à 14 stoffen (afhankelijk van de beoordelingscriteria) blijven op de zwarte lijst staan. omdat de effecten op het
milieu onduidel ijk zijn. Deze 8 à 14 s toffen worden gebruikt in ca. 60 middelen (CfBNEWIN).
Op de volgende bladzijde staat de zwarte lijst vermeld.
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Zwarte lijst stoffen in bestrijdingsmiddelen
(niet of beperkt toegestaan in g rondwaterbeschermingsgebieden)
2.4-D (I)
aclonifen ( I )
aldicarb
asulam
a trazi n
benazolin-ethyl
bcntazon
boraat
carbeetamide ( I )
c hloorthalon iI
dicamba
cis-dichloorpropeen
dalapon ( I )
di chloran (2)
DNOC ( I )
fenamifos
fluroxypyr
furalaxyl (3)

glufosinaat-ammonium
lenacil
macozeb (5)
rnaneb (5)
mecoprop-p ( I)
metalaxyl
metamitro n (2)
metazachloor
metiram (5)
metribuzi n (2)
metolachloor
oxamyl (4)
propachloOT
propoxur
pyridaat (2)
sethoxydim ( I )
sirnazin
triclopyr
zineb (5)

( I) niet toegestaan gedurende peri ode I oktober- I april
(2) niet toegestaan op gronden met o.s.< 2% en minder dan 10% afslibbaar
(3) niet toegestaan in vo llegrondsteelte n van krokus. iris en bloemisterijgewassen
(4) niettoegestaan in glasteelten
(5) nie t in teelt bloembollen en knollen op zandgrond
Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen door gemeentelijke die nste n gaat het vooral o m de toepassing van
onkruidbestrijdingsmiddelen. de zgn. herbiciden.
Hierbij worden drie in diverse middelen voorkomende stoffen veel gebruikt. namelijk glyfosaat. diuron en
quarternaire ammoniumverbindingen. Diuron is een preventieve stof. glyfosaat en ammoniumverbindin gen zijn
c uratieve stoffen.
Per I juni 1999 wordt de vergunning voor diuron ingetrokken. Ook het opgebruiken van restanten is dan
verboden.
Middelen met glyfosaat worden nu nog vee l toegepast. De afbraaktijd van glyfosaat in de grond is langer dan in
open water en het afbraakproduct AMPA wordt gevormd. Dit afbraakproduct is meer schadel ijk voor de
volksgezondheid dan glyfosaat zelf (informatie VEWIN).
Het gebruik van een bestrijdingsmiddel bij of op een infiltratie- of percolatievoorziening wordt ge lijk gesteld
aan het gebruik van een middel in een waterwingebied (alle stoffen moeten per 1-2-1995 vo ldoen aan de
uitspoelingsnormen die eerder golden voor toepassing van bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden) .
Werkzame stoffen in op deze voorzieningen toegepaste bestrijdingsmiddelen mogen dus niet op de zwarte lijst
voor komen.
In de Milieuwegwijzer 1998 van de provincie Noord-Brabant zijn de bestrijdingsmiddelen ingedeeld naar
milieuschadelijkheid. volgens de indeling minst. minder. matig, tamelijk en zeer milieuschadelijk. De indeling is
gemaakt aan de hand van de scores van een middel op de criteria effect op bodernleven, effect op waterleven.
effect op fauna. uitspoelin g grondwate r. afbraak in water en effect o p mens.
Bij de productnaam is ook de werkzame stof vermeld.
W anneer de zwarte lijst en de Milieu-wegw ij zer worden gecombineerd. kunnen voor de toepassin g van
bestrijdingsmiddelen op afgekoppelde o ppervlakken en op de voorzieningen de minst schadelijke
bestrijdingsmiddelen voor bovengenoemde categorieën aangegeven worden.
Bij toepassing in het groen. waarbij vooral milieubelasting van de bodem optreedt, wordt aanbevolen het middel
Rokade. met de werkzame stof propy=amide, of een van de middelen Amitrol-VL, Weedazol, Widol of
Trolate. alle met de werkzame stof amirrol. te gebruiken .
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Bij gebruik in groen aan water of binnen een afstand van 5 meter van water. zoals ook infiltratievelden. bassins
en wadi's, kunnen naast bodembelasting ook effecten op oppervlaktewater optreden. Aanbevolen wordt dan het
middel Rokade te gebruiken.
Voor elementen verharding, waarbij bestrijdingsmiddelen kunnen afspoelen naar de voorzieni ng , wordt
aanbevolen te kiezen voor het middel Topgun, met verzadigde vetzuren als werkzame stoffen.
Er zijn drie redenen waarom andere middelen niet in aanmerking komen:
•
andere beschikbare middelen zijn tamelijk of zeer milieuschadelijk
•
andere middelen bevatten diuron, welke per I juni 1999 wordt verboden
•
andere middelen bevatten glyfosaat, waarvan bekend is dat in de grond het schadelijke afbraakproduct
AMPA gevormd wordt.
Aangetekend moet worden dat over het effect op het bodemleven van Topgun gegevens ontbreken en dat
andere stoffen ook worden omgezet. soms met niet of nauwelijks bekende omzettingsprodukten.
Voor halfverhardingen wordt aanbevolen wederom te kiezen voor het middel Rokade. Bij halfverhardingen
treedt vooral bodembelasting op. In dit onderzoek worden doorlatende klinkers en zgn. "grastegels'', naast
grind- en sc helpenpaden, tot de halfverhardingen gerekend.
De normen voor toelating. de soorten bestrijdingsmiddelen en de hierin gebruikte stoffen zijn aan verandenngen
onderhevig. In dit onderzoek is de bepaling van de te gebruiken bestrijdingsmiddelen verricht aan de hand van
de Milieu-wegwijzer 1998 en de Zwarte lijst stoffen in bestrijdingsmiddelen. De gegevens over
bestrijdingsmiddelen. de werkzame stoffen en de toepassingsgebieden moeten door de gebruiker van het middel
up-to-date worden gehouden, om steeds de ''minst schadelijke" keuze te kunnen maken.

4.2.3 Alternatieven voor bestrijdingsmiddelen
Door het toepassen van onkruidwerende bestratingselementen kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen op
verharde oppervlakken worden teruggedrongen. Juist op verharde oppervlakken wordt nog veel gewerkt met
bestrijdingsmiddelen, zoals in paragraaf 4.2.5 beschreven wordt. CROW heeft een publicatie uitgebracht over
onkruidwerende bestratingsmiddelen, getiteld: 'Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende verhardingen. ideeënboek
voor constructies van elementenverhardingen die weinig kruidengroei toelaten'. CROW -publicatie 119.
Hierin wordt beschreven op welke wijze onderhoudsextensieve verhardingen kunnen worden ontworpen.
Als alternatief voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan het onkruid op infiltratie- en
percolatievoorzieningen en op het aangesloten oppervlak bestreden worden door het weg te borstelen met
staalborstels. te verbranden met gasbranders of te wieden .
In het boek 'Gif van de straat. reductieprogramma chemische onkruidbestrijding op verhardingen' (IBN-DLO I
VEWIN. Wageningen 1997) wordt beschreven hoe zonder de inzet van milieuschadelijke bestrijdingsmiddelen
onkruid bestreden kan worden.

4.2.4 Informatie over bestrijdingsmiddelen
Het Centrum voor Landbouw en Milieu te Utrecht heeft een zgn. Milieumeetlat opgesteld. Dit dient als
voorlichtingsinstrument en wordt steeds bijgewerkt. Hierin wordt van alle merken de milieubelasting op grond
van persistentie. uitspoeling en watertoxiciteit beschreven.
De provincie Noord Brabant heeft de hiervoor genoemde Milieuwegwijzer uitgebracht. Dit is een brochure over
de te gebruiken bestrijdingsmiddelen op verharde oppervlakken, halfverharde oppervlakken en in de groene
ruimte. die volgens dezelfde systematiek is opgesteld als de Milieumeetlat De bestrijdingsmiddelen zijn hierbij
ingedeeld naar de mate van milieubelasting.
Door de Plantenziektenkundige dienst (Ministerie van Landbouw. Natuur en Visserij) wordt de
Gewasbeschermingsgids 1999 uitgegeven. waarin de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen in de landen tuinbouw en het openbare groen beschreven staat. In deze gids handelt hoofdstuk 3 over het openbaar en
particulier groen. De toepassingsgebieden van diverse stoffen. evenals de te gebruiken minimale en maximale
hoeveelheden worden hierin aangegeven.
Ook bij het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen is informatie te verkrijgen:
www.bib.wau.nl/ctb/ voor nadere en up-to-date informatie.

4.2.5 Gebruik van bestrijdingsmiddelen in de toekomst
Tussen het Ministerie van LNV en 8 andere partijen, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op
verhardingen en in het openbare groen.

,;..,

TU Delft

Rtchthjnen aanleg en beheer en onderhoud

Pagtna 21

Deze afspraken bestaan uit 4 onderdelen:
I.
vermindering van de atnankelijkheid van bestrijdingsmiddelen door alternatieve beplanting.
materiaalgebruik en toepassing van ander materieel.
2.
vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
norm: in het jaar 2000 moet een vermindering in het gebruik bereikt zijn van -+5% t.o.v. het gemiddelde
van de periode 1984-1988.
3.
de emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater moet in 2000 met 90% gereduceerd zijn
4.
verbetering van de ARBO-omstandigheden bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verharde oppervlakken is de laatste 15 jaar maar met I 0% gedaald. De
beperking van de toepassing li gt hier moeilijker dan in het openbaar groen. omdat met name uit
kostenoverwegingen met bestrijdingsmiddelen gewerkt wordt.
In het openbaar groen hoeft de beplanting niet meer zo strak onderhouden te zijn als vroeger en er wordt ook
meer gebruikt gemaakt van bodembedekkende beplanting. aangepaste beplanting en houtsnippers. Dit heeft te
maken met een verandering in de belevingswaarde van de burgers.
De reductienorm geldt echter voor groen en verharding tezamen. dus de kleine daling in het gebruik van
bestrijdingsmiddelen op verhard oppervlak valt weg tegen de daling van het gebruik in de groenvoorziening.
Door communicatie met de burgers kan uitgelegd worden waarom de gemeente de groene ruimte g ifvrij wil
beheren en dat onkruid niet als een probleem gezien hoeft te worden. Een goede en snelle atnandeling van
klachten moet voorkomen dat burgers zelf met bestrijdingsmiddelen gaan werken.
De gemeente Breda beheert de groene ruimte gifvrij. Een goed communicatieplan en het ontw ikkelen van kennis
van natuurvriendelijk beheer hebben dit mogelijk gemaakt.

.6 Concluderend
Indien neerslag geïnfiltreerd gaat worden. moet de ruimtelijke inrichting zodanig zijn dat er geen gebruik van
bestrijdingsmiddelen nodig is. Naast het door inrichtingsmaalregelen voorkomen van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. kan onkruid ook verwijderd worden door het te borstelen. te verbranden. of te wieden.
Indien toch met bestrijdingsmiddelen gewerkt moet worden. wordt aanbevolen de middelen vermeld in
paragraaf 4.2.2 te gebruiken, waarbij het gebru ik van het middel tot een minimum beperkt moet worden.
Een nieuwe techniek is het aanraken van het onkruid met een "'deken"'. die met een bestrijdingsmiddel
bevochtigd is. Hierbij wordt een minimale hoeveelheid van het bestrijdingsmiddel gebruikt. doordat het middel
niet gespoten wordt. maar tegen het plantje wordt gestreken.
In de Milieu-wegwijzer 1998 van de Provincie Noord-Brabant worden ook nog andere tips genoemd om bij
gebruik van bestrijdingsmiddelen de milieubelasting zo klein mogelijk te houden.
Het beste standpunt is wellicht: il!flltreren? Dan ::onder bestrijdingsmiddelen beheren'
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De bodem tijdens de bouwfase
Factoren
Bij het aanleggen van infiltratie- en percolatievoorzieningen spelen met betrekking tot de bodem de volgende
factoren een rol:

Begaanbaarheid:

het vermogen om een terrein te berijden of te betreden.

Draagkracht:

het vermogen om weerstand te bieden tegen statische belasting. Wanneer grond met
water verzadigd raakt, neemt de draagkracht snel af. Het water neemt de dragende
functie van de gronddeeltjes over.

Vers/emping:

verslemping van grond is de neiging tot dichtslibben onder invloed van water. Het
geeft aan in hoeverre de bodemaggregaten bestand zijn tegen het uiteenval len in
micro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onder invloed van de neerslag. of tegen
vervloeiing bij hoge vochtgehalten [Cultuurtechnische vereniging. 1988).
De mate van verslemping hangt af van de gehalten aan lutum. organische stof en
kalk.
Het doordringen van lucht in de bodem wordt bemoeilijkt. Indien op een
slempgevoelige grond veel gereden wordt onder natte omstandigheden, wordt deze
grond dichtgereden. De infiltratiecapaciteit en het bergend vermogen van de grond
nemen af.
Bij verslemping aan de oppervlakte wordt bij opdrogen een slechtdoorlatende
slempkorst gevormd.

Versmering:

onder versmeri ng wordt verstaan de vorming van een dicht kleilaagje op het
oppervlak. het laagje lijkt uitgesmeerd te worden. Dit effect kan optreden wanneer in
kleiige grond wordt gegraven en het wordt door natte omstandigheden versterkt.

Voor de grondsoorten zand. fijn zand en zavel, klei en veen worden deze factoren nader beschreven,
hetgeen in onderstaande tabel wordt samengevat.
Zavel en kleigronden zijn bij droge weersomstandigheden goed begaanbaar. maar bij neerslag neemt de
begaanbaarheid sterk af. Als het lutum- en humusgehalte van grond hoger wordt. wordt de begaanbaarheid bij
verhoging van het vochtgehalte sneller slechter.
Door berijden verdicht de grond en neemt de doorlatendheid af. Bij neerslag ontstaat hierdoor plasvorming.
waardoor de begaanbaarheid verder afneemt en kuilen ontstaan . Fijnzandige gronden hebben ook een kleine
doorlatendheid en hierbij doen zich dus dezelfde effecten voor.
Lemig zand en leem zijn slempgevoelig: bij berijden in natte omstandigheden wordt de grond dichtgereden en
ontstaan plassen. Ook is er bij deze gronden een grote kans op vorstschade. Zie voor een onderverdeling van
gronden bijlage C.
De doorlatendheid en het vochthoudend vermogen zijn afhankelijk van de textuur van de grond.

Tabel 2: Beschrijving grondsoorten

draagkracht en begaanbaarheid
samendrukbaarheid
vochthoudend vermogen
doorlatendheid
verslemping
versmenng

J

groot

klein

I groot

matig

I gering

I gering tot matig

' klein

1

klein tot matig

groot
klein tot groot
, gering tot matig
, groot

groot
klein

I n.v.t.
matig

I
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Bouwterreinen
Bouwterreinen moeten goed begaanbaar zijn en voldoende draagkracht hebben. Goed ontwaterde zandgronden
of met zand opgehoogde terreinen voldoen aan deze eisen. [Segeren en Hengeveld, 1984].
Wanneer een terrein moet worden opgehoogd, wordt het zand vaak opgespoten. Bij kleine projecten wordt het
zand per vrachtauto aangevoerd.
Onder met zand opgespoten terreinen kan tijdens het opspuiten een ondoorlatende laag gevormd worden door
slibafzetting of door vers lemping en dichtslibbing van het oude maaiveld.
Bij het opspuiten bezinken de zwaardere dee ltjes direct, maar wordt slib door het water meegenomen. Wanneer
de stroomsnelheid van het water afneemt, op grotere afstand van de spuitkop. zullen de slibdeeltjes bezinken.
Sliblagen kunnen over grote delen van het oude maaiveld tot afzetting komen en daarmee een ondoorlatende
laag vormen. In Se geren en Hengeveld [ 1984I worden maatregelen tegen dergelijke slibafzetting aangegeven.
Indien het oorspronkelijke maaiveld zich op een diepte van maximaal 0.75 m onder de aan te leggen infiltratieof percolatievoorziening bevindt. wordt aanbevolen om bij de aanleg de grond tot in het oude maaiveld door te
spitten. Ook direct naast de voorziening moet de bodem doorgespit worden. Op deze wijze wordt de
slechtdoorlatende laag doorbroken.
Indien een infiltratie- of percolatievoorziening het oude maaiveld doorsnijdt. moet de directe omgeving van de
voorziening doorgespit worden.
•
•

5.3

indien het oude maaiveld minder dan 0,75 m onder de voorziening ligt, moet de grond onder en in de
directe omgeving van de voorziening tot in het oude maaiveld doorgespit worden
bij doorsnijding van het oude maaiveld de omgeving van de voorziening doorspitten

Stevigheid bovengrond
De stevigheid geeft een aanduiding van het weerstandsvermogen van een met gras begroeide bovengrond tegen
het betreden door vee en het berijden met landbouwwerktuigen.
In het Cultuurtechnisch Vademecum wordt de volgende classificatie aangehouden [Cultuurtechnische
verenigi ng. 1988 ):

Tabel 3: Stevigheid gr o nd in relatie tot de ind r ingingsweerstan d

~~itl~?tfflt0?ftj;ffi-fl)
groot
matig
gering
0, I Mpa =ca. I kgf·cm·~

> 0.6
0.3 - 0.6
< 0.3

I

I

Deze waarden gelden voor grasland. In het algemeen is bij een I > 0,7 MPa de draagkracht goed. Voor een
goede berijdbaarheid is een draagkracht van mjnimaal 0,5 Mpa (5 kg/cm 2) benodigd.
De indringingsweerstand wordt gemeten met een penetrometer, waarvan de conus een oppervlakte heeft van 5
cm~ en de tophoek 60° is.
Een geringe indringingsweerstand betekent dat bij berijden sterke spoorvormjog op zal treden, waardoor de
grond verdicht en versmeerd wordt. Bij de aanleg van voorzieningen op dergelijke gronden moet hiermee
rekening worden gehouden.

Bodemverdichting
Bodemverdichting is een afname van het poriëngehalte en een toename van de volumedichtheid onder invloed
van belasting. De mogelijkheid van verdichting van grond door machines is afhankelijk van de dichtheid van de
grond vóór de werkzaamheden en het vochtgehalte resp. de vochtspanning. Hoe droger de grond, hoe mjnder
verdichting. omdat de wrijvingsweerstand van droge korrels groter is.
De breedte van de banden speelt een rol. Hoe breder de band is, hoe groter het contactvlak band-grond is,
waardoor de gronddruk per cm~ daalt. De bandbelasting heeft een mjnder sterke invloed op de gronddruk. Een
luchtband (met constante spanning) plat bij toenemende belasting steeds sterker af, waardoor het
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contactoppervlak bijna evenredig toeneemt. De gemiddelde gronddruk blijft hierdoor vrijwel constant. mits de
ondergrond hard is.
Machines:
gronddruk P grnnd (bar) is op het contactvlak band-grond sterk afhankelijk van de
bandenspanning Pband (bar).
Vuistregel: P grond is 1,2 à 1.3 maal Pband·
Vuistregel: de gronddruk is op een diepte gelijk aan de spoorbreedte gehalveerd ten opzichte van de druk op het
contactvlak band - grond.
De druk plant zich cirkel- of ellipsvormig in de grond voort.
Hoe droger en steviger de grond, hoe breder en minder diep de druklijnen zich zullen voortplanten. de
verdichting zet zich minder diep voort. Wanneer de grond vochtiger en zachter is. is het verloop van de
druklijnen smaller en dieper. de grond zal tot grotere diepte verdichten.
Bij zandgronden treden de effecten van verdichting
sneller en sterker op door trillingen dan onder invloed
van belastin g.
Voorkomen moet worden dat bij het onderhoud van
intïltratie- en percolatievoorzieningen rijsporen
ontstaan. De voorzieningen mogen alleen bij droog
weer en na een droge periode bereden worden. omdat
bij een droge en stevige ondergrond het effect van
verdichting kleiner is.
De draagkracht van de grond is groter bij een periode
van (lichte) vorst. De bovenste laag van de grond is
bevroren. waardoor de belasting beter kan worden
opgenomen. Indien de grond nog niet tot op een
grotere diepte dan 0.15 à 0.20 m bevroren is. kan deze
zonder problemen worden ontgraven.
Er mogen alleen machines met brede banden gebru1"t
worden.
0

In de praktijk blijkt dat bij het gebruik van een
mobiele graafmachine met een gewicht van 13 tot 15

Figuur 5-l: Weergave druklijnen bij harde en
zachte grond en smalle en brede banden
ton. verdichting tot op 0...+ m onder maaiveld kan optreden. Onder natte omstandigheden met diepe rijsporen kan
de grond tot op grotere diepte verdicht worden.
Voor de aanleg van infiltratie- en percolatievoorzieningen kunnen diverse typen graafmachines worden
gebruikt. Een onderscheid kan gemaakt worden in mobiele graafmachines. dit zijn graafmachines op banden. en
graafmachines op rupsen.
Graafmachines op banden hebben veelal een gewicht van 13 tot 15 ton. De machines in deze klasse zijn in
Nederland de meest ingezette machines. Voor de aanleg van de voorzieningen zijn in principe geen grotere
machines nodig.
Op rupsen zij n graafmachines met gewichten variërend van 3.5 tot 22 ton inzetbaar. Door het grote
rupsoppervlak is de belasting van de ondergrond en het gevaar voor verdichting van de ondergrond gering.
Bij het afvoeren van grond en het aanvoeren van het vullingaggregaat moet met de verdichting van de
ondergrond rekening worden gehouden. Voor aan- en afvoer kunnen vrachtwagens en tractoren met grondkar
worden mgezet. De eigengewichten en laadvermogens van deze bouwvoertuigen variëren sterk. evenals het
aantal assen. Getracht moet echter worden zodanig te werken. dat het gebied van de infiltratie- of
percolatievoorziening niet door machines bereden wordt.
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droge grond is stevig en de druklijnen planten zich minder diep voort; geringe verdichting. Indien
mogelijk de voorziening onder droge omstandigheden en na een droge periode aanleggen.
voor onderhoud voorziening alleen bij droog weer en na een droge periode berijden
bij een periode van (lichte) vorst is de draagkracht van de grond groter; bij een tot op een diepte van 0,15
à 0,20 m bevroren bodem kan deze nog zonder problemen ontgraven worden
trachten het gebied van de infiltratie- of percolatievoorziening niet met machines te bereiden
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Infiltratie- en percolatievoorzieningen: tijdstip van aanleg en ingebruikname
Voor:.ieningen in nieuwbouwwijken
Bij de bouw van nieuwbouwwijken is het gebruik van infiltratievoorzieningen voor het afvoeren van neerslag
vanaf de start in de planvorming meegenomen. De voorzie nin gen vormen een integraal onderdeel van het
waterbeheer in het stedelijke gebied.
Het fu nctioneren t:n de levensduur van infi ltratie- of percolatievoorzieningen wordt voor het grootste deel
bepaald door de hoeveelhe id sediment, met name de fijne fractie. die instroomt. Om de instroom van sediment.
en dus de aantasting van het functioneren en de levensduur. zo veel mogelijk te beperken, zijn er m.b.t. het
tijdstip van aanleg en ingebruikname een aantal punten waarop de aandacht gevestigd moet worden.

Aanleg
Wanneer de infiltratie- of percolatievoorzie nin g tijdens de bouw van de woningen aangelegd wordt en gebruikt
gaat worden voor de bergin g en afvoer van neerslag is de kans zeer groot dat sedi ment inspoe lt. Dit gebruik
heeft dus met de voorkeur.
Bij het tijdens de bouw van de nie uwbouwwijk in gebru ik nemen van infiltratie- of percolatiesleuven en
putten is een regelmatige controle en schoonmaak van de sedimentvangen/of de filterconstructie noodzakelijk
om te voorkomen dat sediment in het aggregaat komt. Aanbevolen wordt om tijdens de bouwwerkzaamheden
elke 4 weken de sedimentvang en het filter te controleren e n zonodig schoon te maken. Bij extreme neerslagen
moet dit direct na de neerslaggebeurtenis gedaan worden.
Vooral wanneer de bouwstraten worden herbestraat zal er veel grond en zand verzet worden. Tevens wordt op
een nieuwe straat zand gestrooid om de aanwezige ruimtes tussen de elemen ten op te vullen. De kans dat bij
neerslag sediment de voorziening in zal stromen is groot. Het wordt aanbevolen om de vierwekelij kse con trole
twee maanden na de oplevering van het woonrijp make n van het gebied door te zette n. :"Ja twee maanden zal het
grootste deel van het sediment in- en weggespoeld en weggeveegd zijn. Ook zijn de tuinen en plantsoenen dan
voldoe nde begroeid en vindt hiervan niet of nauwelijks afspoeling meer plaats.
Bij een infiltratieveld, -bassin en wadi is e r minder gevaar voor ve rstopping van de bodem door
sedi me ntinloop wanneer de voorziening gebruikt wordt tijdens de bouw.
De voorz iening wordt niet direct op de ontwerpdiepte uitgegraven. maar tot op 0.15 mboven de uiteindelijk
gewe nste die pte. Gedurende de realisatie van de uitbreiding I nieuwbouw kan de neerslag naar de voorzienin g
worden afgevoerd. Hierbij zal een hoeveelheid sediment inspoe Jen. Wanneer de bouw woonrijp opgeleverd
wordt. wordt het ve ld. bassin of de wadi afgemaakt: het wordt tot de ontwerpdiepte uitgegraven en afgewerl-..t.
Hierbij wordt de toplaag. met het ingespoelde sedi ment verwijderd. De bodem is dan weer schoon.
Ook kan een tijdelijke sloot gemaakt worden voor de opvang van sediment tijdens de aan leg.
Op een infiltratieveld. bassin of wadi wordt gras gezaaid, of een lichte bossage aangeplan t. Voordat het gras of
de bossage ver genoeg gegroeid is om de grond voldoende vast te houden, bestaat de kans dat grond van de
voorzieni ng wordt afgespoe ld.
•

•
•
•

bij infiltratie- of percolatiesleuven en putten in nieuwbouw en uitbreidingswijken e lke 4 weken de
sedi me ntvang en het filter controleren en zonodig schoonmaken, deze controle tot twee maande n na
oplevering van het woonrijp maken (incl. bestrating en inrichting van plantsoenen ) doorzetten
controleren op afspoel in g van grond tijdens de groei van het ingezaaide gras of de aangeplante bossage is
noodzakelijk
bij extreme neerslagen controle en eventue le schoonmaak noodzakelijk
infiltratieveld. -bassin en wadi tijde ns bouw niet geheel op ontwerpdiepte brengen maar na oplevering van
de bouw van de wij k (woonrijp) volgens ontwerp afmaken, waarbij het (eventueel) ingestroomde
sediment wordt verwijderd.

Plaats materiaal en materieel
De plaats waar een voorziening gepland is mag niet gebruikt worden voor materiaal of grondopslag, standplaats
voor bouwke ten. machines etc. De bodem wordt door de bovenbelasting en door trillingen sterk verdicht. De
gebieden waar infiltratie- en percolatievoorzieningen gepland zijn moeten daarom op het bouwterrein duidelijk
aangegeven e n afgeschermd worden. In het bestek moeten regels hieromtrent worden vastgelegd.
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plaats voorziening op het bouwterrein tijdens nieuwbouw of uitbreiding duidelijk aangeven en
afschermen
opslag van materiaal, materieel of grond op de geplande locatie van de voorziening is verboden. Ook mag
de locatie niet worden bereden
regels m.b.t. het afschermen van de bouwplaats van de voorzieningen en de plaatsing van materieel,
materiaal of grond moeten in het bestek worden vastgelegd

Ingebruikname
Het wordt aanbevolen de voorziening pas in gebruik te nemen wanneer de wijk woonrijp opgeleverd is en de
terreinafwerking verder heeft plaatsgevonden. Tijdens de bouwfase van een wijk zijn er vele transporten van
materiaal en materieel waardoor allerlei stoffen op de wegen terechtkomen. Bij de bouw komen veel stOf en
andere deeltjes vrij. Tot de oplevering moet neerslag worden afgevoerd naar de aangelegde (bouw)drainage. het
oppervlaktewater of naar de riolering. die dan nog niet gebruikt wordt voor de afvoer van huishoudelijk
afvalwater. Het vooraf aanleggen van (bouw)drainage kan problemen met wateroverlast tijdens de bouw
voorkomen.
Zoals hierboven beschreven kan een inliltratiebassin. -veld of wadi tijdens de bouw van de wijk gebruikt
worden. mits na de oplevering van het woonrijp maken het bassin tot op de ontwerpdiepte uitgegraven wordt.
waarbij de toplaag met het sediment verwijderd wordt.
•
•

6.2

aanbeveling: voorziening na oplevering van wijk (woonrijp) in gebruik nemen. Neerslag tot die tijd
afvoeren naar (bouw)drainage, oppervlaktewater of riolering.
terrein vooraf voorzien van voldoende (bouw)drainage om problemen met wateroverlast tijdens de bouwen inrichtingsfase te voorkomen

Voor:ieningen in bestaande wijken
In bestaande wijken start het gebruik van de voorzieningen wanneer de bouw van de voorziening voltooid is. In
bestaande wijken is de sedimentlast veel lager als in nieuwbouw- of uitbreidingswijken. tenzij de wijk totaal
heringericht wordt. Wanneer een wijk gerenoveerd wordt, waarbij grondverzet en herbestratingwerkzaamheden
plaatsvinden. moet het beheer en onderhoud aangescherpt worden. Het wordt aanbevolen om in deze gevallen
de sedimentvangen/of de lilterconstructie elke 4 weken te controleren en zonodig schoon te maken. Bij extreme
neerslagen moet dit direct na de neerslaggebeurtenis gedaan worden.
•
•
•
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bij grondverzet en herbestratingwerkzaamheden in bestaande wijken zandvang/filterconstructie elke 4
weken controleren, tot 4 weken na oplevering werkzaamheden
na extreme neerslag direct controle van zandvang/filterconstructie
inliltratieveld-, bassin of wadi moet elke 4 weken gecontroleerd worden op afspoelingen van grond
tijdens de groei van het ingezaaide gras of de aangeplante bossage

Weersomstandigheden
De effecten op en in de grond. die bij de aanleg optreden, hangen nauw samen met de vochttoestand. De
vochttoestand van de grond wordt bepaald door de grondwaterstand en voor de bovenste lagen direct door de
weersomstandigheden.
Indien ontgraving plaatsvindt bij regen wordt de grond direct bevochtigd. Door het berijden. betreden en
bewerken van de grond is de kans op verslemping. versmering en verdichting groter dan bij het werken onder
droge omstandigheden. Ook is er een groter gevaar voor de instroom van sediment.
Hoe droger en steviger de grond. hoe breder en minder diep de druklijnen zich zullen voortplanten. Wanneer de
grond voc htiger en zachter is. is het verloop van de druklijnen smaller en dieper, verdichting treedt dus over een
grotere diepte op.
Wanneer ontgraving van grond plaatsvindt bij goede weersomstandigheden (droog, zon) en de sleuf enige tijd
open gehouden wordt. droogt de grond in. Indroging van de grond heeft tot gevolg dat de poriën open gaan
staan en het smeerlaagje barst. Het slecht doorlatende kleilaagje wordt doorbroken.
•
•

wanneer het langer dan een half uur regent met een intensiteit van 15 mm/uur moet het werken aan de
voorziening worden gestopt (aanname onwerkbaar weer)
wanneer de grond door slechte weersomstandigheden verzadigd is met water moet met de bouw worden
gewacht tot het water afgestroomd is
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Infiltratie- en percolatiesleuven
In dit hoofdstuk wordt de aanleg. het beheer en het onderhoud van infiltratie- en percolatiesleuven behandeld.
ingedeeld naar de functies zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Functies
Berging
De berging wordt bij toepassing van een vullingaggregaat gevormd door de poriën en bij toepassing van
kunststof kratten door de open ruimte in de kratten. De berging wordt bedreigd door de inloop van grond vanaf
de zijden van de sleuf en de instroom van sediment. ingroei van wortels. groei van biomassa in de voorziening
en vervorming van de voorziening. Ook kan het vullingaggregaat bij de toepassing al vervuild zijn.
Om instroom van sediment te voorkomen moet voor de toevoerbuis een sedimentvang worden aangelegd.
Afvoer
De afvoer uit infiltratie- en percolatiesleuven vindt
plaats door het infiltreren van water door de wand van
de voorziening in de ondergrond. Indien een drain in
de voorziening is aangebracht kan hierdoor ook afvoer
van water plaatsvinden.
De afvoer wordt belemmerd wanneer de wand van de
voorzieningen verstopt raakt en wanneer de drain met
sediment verv uild raakt. Door het toepassen van een
overstort naar riolering of oppervlaktewater wordt
wateroverlast voor de omwonenden bij een overvol
systeem voorko men. Het grondwater moet minimaal
0.5 m onder de bodem van de sleuf liggen en de
doorlatendheid van de bodem moet groter zijn dan
2· 10·5 mis. Wanneer aan een van de beide eisen niet
voldaan wordt moet altijd een overloop aangebracht
worden [Van de Ven, 1995].
Sociaal
Omdat de voorzieningen niet zichtbaar zijn, hebben zij
geen directe invloed op de belevingswaarde. Indien de
afvoer te klein is kan echter wateroverlast optreden.
Het waswater van auto's wordt liever niet naar de
voorziening afgevoerd in verband met de hoeveelheid
verontreiniging die vrij kan komen. Er vindt geen
afvanging van verontreinigingen plaats door infiltratie
door een laag grond, maar het water infiltreert direct in
de bodem. waardoor het gevaar bestaat dat het
Afbeelding 7-1: Percolatiesleuf, opgebouwd uit
kratten, in aanle~

grondwater direct met de verontreinigingen in contact komt. Er zullen speciale wasplaatsen moeten worden
aangelegd. waarvan het waswater wordt afgevoerd naar de riolering of professionele wasinstallaties worden
gebruikt. die het waswater hergebruiken.

Aanleg
Berging
Toepassing vullingaggregaat
Het vullingaggregaat heeft de volgende functies:
•
vormen van een reservoir voor de berging van water
•
transporteren van water
• draagfunctie bovengrond

~
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volgende materialen kunnen gebruikt worden:
grind
geëxpandeerde kleikorrels
lava
gebroken natuursteen
gebroken puin
(schoon puin, volgens Bouwstoffenbesluit)

Bij het toepassen van deze materialen geldt dat de deeltjesgrootte in een nauwe range moet liggen. zodat poriën
niet opgevuld worden door kleinere deeltjes.
Deze materialen worden nader beschreven in Bijlage D.
Voor grind. geëxpandeerde kleikorrels en gebroken puin gelden de volgende beperkingen:

Grind
Indien zeegrind gebruikt wordt, moet dit worden ontzilt. Eisen aan het maximum gehalte aan chloride bij
drainagetoepassingen zijn nog niet opgesteld.
Met het oog op de dichtslibbing van bodem en wanden van de sleuf mag alleen gewassen grind gebruikt
worden.
Geëxpandeerde kleikorrels
Er is een verdichting te bereiken van 3 à 5%. Met zwaar materieel kan 8-10% bereikt worden. maar hierbij zal
verbrijzeling van de korrels optreden. Het materiaal mag daarom alleen maar aangedrukt worden. Het verdichten
met tri lplaten is niet toegestaan.
Gebroken puin
Het is bekend dat het gebroken puin een hydraulisch bindend vermogen heeft. Dit kan het doorlaten van water
belemmeren. Het bindend vermogen verschilt per soort puin-samenstelling. Resultaten uit de praktijk over een
daling in het doorlaatvermogen zijn echter niet beschikbaar. Indien gebroken puin toegepast wordt moet dit één
keer verdicht worden.
•
•
•

alleen gewassen grind toepasbaar, zeegrind dient onzilt te worden
geëxpandeerde kleikorrels bij vullen sleuf alleen aandrukken, geen trilplaat toepassen i.v.m. verbrijzeling
gebroken puin één keer verdichten met trilplaat

Toepassing van kratten
Kunststof kratten worden door diverse fabrikanten geleverd. De kratten worden aan elkaar gekoppeld en omhuld
met filterdoek. Het bouwen van een koffer met rechte wanden is gemakkelijk door het bouwsteenprincipe.
Plaatsing van het filterdoek
Tijdens het uitgraven moeten scherpe voorwerpen zoals brokken steen, beton en dergelijke (puin) en stukken
ijzer en boomwortels worden verwijderd. Bij het ontgraven zal het meeste puin uit de wanden vallen of worden
getrokken. De wanden dienen nagelopen te worden op scherpe voorwerpen. De grond zal iets dieper dan de
ontwerpdiepte worden uitgegraven, waarna een dunne laag zand op de bodem wordt aangebracht.
Vervolgens wordt het filterdoek geplaatst. In Nederland
wordt het filterdoek geheel rondom het aggregaat
aangebracht. In bijlage Estaan meer gegevens over het
filterdoek.
Het filterdoek moet strak tegen de sleufwanden
aansluiten. Er mag geen ruimte tussen het doek en de
grond blijven. Bij het vullen van de sleuven bestaat
anders de kans op scheuren van het geotextiel. indien
de rekcapaciteit niet voldoende groot is.
Bij toepassing van kratten hoeft het doek niet strak op
de sleufwand aan te sluiten, maar moet het nadat het

Afbeelding 7-2: Filterdoek aangebracht rond
kratten

,;..,

TU Delft

RichtliJnen aanleg en beheer en onderhoud

Pagma 3 1

om de kratten is gevouwen zorgvuldig aan de buitenzijde met drainagezand of grind worden aangevuld. De
eisen voor drainagezand zijn opgenomen in Bijlage D.
Wanneer het doek wordt uitgerold of ontvouwen, moet erop worden gelet dat dit gelijkmatig gebeurt. Grote.
onregelmatig verdeelde trekkrachten kunnen het doek vervormen: er kan een deformatie van de poriënstructuur
plaatsvinden. Het uitrollen of ontvouwen moet direct naast de sleuf gebeuren. Dit voorkomt het slepen met het
doek, waardoor grond de sleuf in kan vallen en tevens het tilterdoek vervuild kan worden of zelfs deformeren.
Het filterdoek wordt rondom het vullingmateriaal aangebracht. Indien de omtrek van de sleuf inclusief de
benodigde overlap aan de bovenzijde een dusdanige maat heeft dat deze overeenkomt met de beschikbare I
verkrijgbare breedte van het filterdoek, kan het filterdoek in de lengte worden uitgerold. Indien dit niet
overeenkomt zal het tilterdoek telkens moeten worden gesneden.
Naden

Om het indringen van grond en wortels in het vullingaggregaat tegen te gaan moeten de naden aan bepaalde
eisen voldoen. De naden kunnen worden verlijmd of er kan gebruik worden gemaakt van een ruime overlap.
Lijmen
Bij lijmen is slechts een overlap van 0.1 m vereist. Dit betekent dus het gebruik van een minimale
hoeveelheid textiel. Het is echter een arbeidsintensief. dus kostbaar. werk. Ook kan de kwaliteit van de
las te wensen overlaten door het vele zand en grond wat in de directe omgeving ligt en in de las kan
komen. Lijmen heeft dus niet de voorkeur.

Overlap
Bij het toepassen van een ruime overlap is een overlapping van 0.5 m veretst Er wordt meer geotextiel
gebruikt, maar de methode is snel en niet arbeidsintensief.

Benodigde overlap:
• aan de bovenzijde van het materiaal (in de breedte van de sleuf) moet de overlap minimaal 0.5 m
bedragen. De twee delen moeten strak over elkaar liggen om directe inloop en inspeeling van
materiaal tegen te gaan.
• In de lengterichting van de sleuf moet de overlap minimaal 0.5 m bedragen. Beide delen moeten
nauwkeurig op elkaar aansluiten.
Tijdens het leggen van het doek moet voorkomen worden dat het doek scheurt.
Indien toch een scheur in het doek optreedt zal dit moeten worden gerepareerd door over de scheur een extra
laag tilterdoek aan te brengen. die ruim over de scheur valt. Ook hierbij moet een overlap van 0.5 m aan beide
zijden van de scheur worden toegepast.
Het spreekt voor zich dat met een zorgvuldige omgang met het filterdoek de vervuiling van het milieu door
restanten doek. wegwaaien en wegdrijven van restanten en verpakkingsmaterialen voorkomen wordt.
Indien geotextielen in waterwingebieden moeten worden toegepast. moeten de textielen voorzien zijn van het
'attest toxiciteit aantasting' (ATA). een certificaat dat aangeeft dat het textiel onderzocht is op
gezondheidsaspecten en goed is bevonden.
Het filterdoek moet een zodanige kwaliteit hebben dat het gewicht minimaal 100 gr/m:! bedraagt [Van de Yen.
1995]. In Bijlage E wordt nader op het tilterdoek ingegaan.
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het toepassen van vliezen heeft de voorkeur; door de grotere rekcapaciteit van vliezen kunnen
onregelmatigheden in de ondergrond worden opgenomen en treden beschadigingen minder snel op
in waterwingebieden moet het vlies een AT A-certificaat hebben
puin, ijzer, wortels en andere verontreinigingen uit grond verwijderen, bodem en wanden op scherpe
voorwerpen controleren voordat het geotextiel geplaatst wordt
de ondergrond moet zo vlak mogelijk ontgraven worden
de sleuf moet iets dieper dan de ontwerpdiepte worden uitgegraven, waarna een dunne laag zand op de
bodem wordt aangebracht
gelijkmatig uitrollen of uitvouwen van het geotextiel, anders kans op deformatie van de poriënstructuur
uitrollen of uitvouwen van het geotextiel moet direct naast de sleuf gebeuren
een overlap heeft zowel in breedte- als in lengterichting een minimale afmeting van 0,5 m. De twee delen
moeten strak over elkaar worden aangebracht.
scheuren en breuken altijd repareren met overlap van 0.5 m aan beide zijden
er mag geen ruimte tussen wand sleuf en geotextiel zijn bij gebruik van vullingaggregaat

Vullen van de sleuf
Vullingmateriaal
Transport vullingmateriaal
De aanvoer van het aggregaat zal plaatsvinden met vrachtwagens. Er moet op gelet worden dat er geen
vervuiling van het materiaal plaatsvindt: de laadbak van de vrachtwagen moet schoon zijn. Wanneer de
vrachtwagen die het aggregaat transporteert, eerder een lading grond transporteerde en de laadbak niet geheel
leeg is gestort bestaat de kans dat het aggregaat al tijdens het transport vervuild raakt. Bij het storten zullen het
materiaal en de grond dan vermengd raken.
Er moet op gelet worden dat bij het storten van grond de bak goed leegloopt. Met name bij vene grond en bij
vorst bestaat de kans dat grond aan de bak vast kleeft of vriest.
Er zijn drie manieren waarop het materiaal in de sleuf kan worden gebracht:
• de vrachtwagen stort het materiaal in de sleuf. Alles kan in één keer gestort worden (materiaal valt ook op
kant sleuf), of de wagen kan meerdere keren storten.
• de vrachtwagen stort het materiaal op een bepaalde plaats
• de graafmachine pakt het materiaal van de wagen en vult de sleuf
Wanneer materiaal op de kant valt zal de graafmachine dit moeten oppakken en elders in de sleuf storten. De
kans dat hierbij ook grond wordt opgepakt is aanwezig.
Wanneer de vrachtwagen meerdere malen moet storten. moet de wagen steeds verplaatst worden. Er moet
telkens achteruit gereden worden, waarbij het draaien. zeker bij drie of meer-assige wagens. veel wringing van
de banden. dus het zijdelings opduwen van de grond geeft. De kans bestaat dat de sleufwanden worden
opgeduwd. Het vele rijden en de benodigde draaicirkel dragen ook bij aan de verdichting van de bodem in de
directe omgeving van de sleuf.
Om deze redenen wordt het storten van materiaal in de sleuf afgeraden.
Wanneer het materiaal op een hoop wordt gestort, zal de (graaf)machine het op moeten pakken en de sleuf aan
moeten vullen. Het materiaal moet op een verharde ondergrond worden gestort, zodat vermenging met grond
voorkomen wordt. Indien dit niet mogelijk is. moet het laatste deel van het materiaal zorgvuldig worden
opgepakt. Dit deel ligt op de ondergrond en de kans op vermenging is groot. Beter is het dit deel af te voeren of
indien mogelijk vermengt met grond in de toplaag te gebruiken.
Bij gebruik in de sleuf wordt direct grond in de voorziening gebracht.
Wanneer het materiaal direct uit de vrachtwagen wordt gepakt hoeft alleen de graafmachine langs de sleuf te
rijden. De wagen moet op korte afstand van de graafmachine staan om veelvuldig rijden te voorkomen.
Vervuiling van het materiaal door storten en weer oppakken wordt voorkomen. Nadeel is echter dat de
vrachtwagen enige tijd moet wachten totdat de volgende lading gehaald kan worden.
Bij voorzieningen waarbij de inhoud niet te groot is, bijvoorbeeld tot 20 m3 (2 vrachtwagenladingen aggregaat)
kan deze manier worden toegepast.
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Vulling
Tijdens het vullen van de sleuf moet de eerste laag aggregaat voorzichtig worden aangebracht en ook bij het
vullen aan de randen van de sleuf moet voorzichtig te werk worden gegaan om het textiel niet te beschadigen of
te sterk samen te drukken. Het aggregaat moet gelijkmatig over de sleuf verdeeld worden.
Het materiaal mag niet door de sleuf geduwd worden. omdat anders het textiel zo strak getrokken kan worden
dat er beschadigingen optreden. Deze beschadigingen worden dan bedekt door het materiaal. zodat ze
onopgemerkt blijven.

Het wordt aanbevolen om met machines minimaal 0.3 m van het textiel vandaan te blijven (bij de wand). en
deze vulling met de hand te verrichten. Het materiaal wordt in lagen aangebracht met een dikte van ca. 0.2 m.
Argexkorrels worden door de graafmachine aangedrukt. Het gebruik van een trilplaat is bij Argexkorrels niet
toegestaan omdat de kans bestaat dat "vergruizing" optreedt. Andere materialen kunnen wel met een lichte
trilplaat of trilstamper worden verdicht. Bij het aandrukken en aantrillen moet er op gelet worden dat het
filterdoek niet wordt beschadigd of verdrukt en er geen grond in de sleuf komt.
Kratten
De kratten worden in de sleuf geplaatst en met elkaar verbonden. Indien een dram in de voorziening moet
worden aangebracht moet de sparing al op het maaiveld in het krat gezaagd of geboord worden.
Het filterdoek moet strak om de kratten gevouwen worden. Aan de buitenzijde moet de sleuf met goed
doorlatend materiaal zoals drainagezand aangevuld worden.
Aanvulling van de sleuf
De ruimte tussen het geotextiel en de sleufwand wordt met drainagezand of grind aangevuld. Het aanvullen
moet in lagen van maximaal 0.3 m gebeuren. Elke laag moet worden verdicht met een trilplaat of trilstamper.
Het aanvulmateriaal moet verdic ht worden tot een indringingsweerstand is bereikt van ten mmste .f :vtPa of
totdat de indringingswcerstand per 10 mm diepte met minimaal 0.20 MPa toeneemt. volgens RA W-bepaling
2-l.02.06 [Standaard RA W Bepaling, 1995). In hoofdstuk 13 wordt verder op de verdichting van grond naast
voorzieningen ingegaan.
•
•
•
•

•
•
•
•

•

bij het transport moet er op worden gelet dat het aggregaat niet wordt vervuild door in de laadbak
achtergebleven grond, vooral bij vette grond (nat) en bij vorst bestaat de kans dat grond achterblijft
bij toepassing van kratten het geotextiel strak om de kratten vouwen
benodigde sparingen op het maaiveld in de kratten boren of zagen
bij de toepassing van kratten wordt de ruimte tussen kratten/textiel en sleufwand opgevuld met
drainagezand of grind. Het aanvulmateriaal moet verdicht worden tot een indringingsweerstand is bereikt
van ten minste 4 MPa of totdat de indringingsweerstand per I 0 mm diepte met minimaal 0.20 MPa
toeneemt.
bij het vullen van de sleuf 0.3 m uit de wand van de sleuf blijven, deze ruimte met de hand vullen
eerste laag nauwkeurig en voorzichtig aanbrengen, er is kans op doorponsen van het filterdoek
de sleuf vullen in lagen van 0.2 m
argex-korrels moeten worden aangedrukt door de graafmachine en bij het gebruik van andere materialen
wordt een lichte trilplaat of trilstamper gebruikt voor de verdichting. Graafmachine vult de sleuf, materiaal
vanaf vrachtwagen pakken. Bij voorkeur vullingmateriaal niet storten i.v.m. gevaar van vervuiling met
grond.
materiaal mag niet door de sleuf geduwd worden, daar anders het textiel beschadigd kan worden

Afvoer
Omgraven en aanbrengen toplaag
In de volgende paragrafen zullen het ontgraven van de sleuf. de afvoer van de ontgraven grond en het
aanbrengen van de toplaag worden behandeld.
Ontgraven mn de sleuf
• Bij het ontgraven van een sleuf spelen verdichting, versmering, verslemping en de instroom van sediment
een rol.

Bij sleuven is de ontgraven toestand van korte duur. Toch moet op de stabiliteit van de sleufwand worden gelet.
Vooral in gebieden waar diepe sleuven worden aangelegd speelt dit een rol.

,..,
TU Delft

Pagina 34

RIChlhJnen aanleg en beheer en onderhoud

Bij infiltratie- en percolatiesleuven zijn de volgende geotechnische mechanismen van belang [CUR. uitgave 162.
1992):
•
afschuiving
•
opdrijving

afschuiving:

in weinig draagkrachtige grond kan aan de randen van ingravingen evenwichtsverlies
ontstaan. De schuifweerstand 1 in de grond kan te klein zijn om beweging van een bepaalde
moot grond langs een glijvlak te voorkomen: er treedt afschuiving op.
De belasting door het eigen gewicht van de grond is meestal de oorzaak van afschuiving,
welke op diverse manieren kan gebeuren.

opdrijving :

Bij zandlagen met (relatief) hoge waterdrukken onder weinig draagkrachtige en vaak slecht
doorlatende lagen kan door de (water)drukversc hillen de bodem van een sleuf opbarsten.

Relatie onrgravingsdiepte en taludhelling
Door de arbeidsinspectie worden de volgende waarden gehanteerd. waarbij het veilig werken in en naast de
sleuf en rol speelt:

Tabel 4: Relatie ontgravingsdiepte en taludhelling bij verschillende grondsoorten

zand of leem

I klei

I!

vast. ongeroerd

1 los of geroerd

Izeer vast. ongeroerd
vast. ongeroerd

los of geroerd

I!-

I ,5
1,5-2.5
2.5-4
I I- 4
' I - 1.5
1.5 - 2,5
2.5 - -l
I - 1.5
1.5 - 2.5
I 2.5-4
i I - I ,5
1,5- 4

/ 3: I
1.5 : I
1.25 : I
I: I
te lood
2: I
1.25 : I
te lood
1.5 : I
I: I
1,5 : I
I: I

t

Deze waarden zijn overgenomen uit [CUR. uitgave 162. 1992) en gelden op voorwaarde dat er geen ongunstige
factoren meespelen. zoals een zware bovenbelasting of trillingen etc.

Verdichting
Verdichting van de bodem treedt op door belasting door het gebruikte materieel. Door verdichting neemt de
doorlatendheid af.
Het veelvuldi g langs de sleuf rijden van het ootgravende materieel moet beperkt worden. Getracht moet worden
om in één gang de grond uit te graven en de voorziening te realiseren.
De verdichting moet tenietgedaan worden door het doorspinen/loswoelen van de naaste omgeving van de sleuf.

Versmering
Nadat de sle uf is uitgezet zal een begin worden gemaakt met het uitgraven. Door de trekkende beweging van de
graafbak kunnen de wanden en de bodem versmeren. Onder versmerin g wordt verstaan de vorming van een
dicht kleilaagje op het oppervlak. het laagje lijkt uitgesmeerd te worden. Dit effect kan optreden wanneer in
kleiige grond wordt gegraven en het wordt door nane omstandigheden versterkt.
Het ve rsmeerde kleilaagje is slecht waterdoorlatend en beïnvloedt het functioneren van de sleuf negatief. Bij
schoon zand treedt versmering niet op.
Het effect van versmering moet ongedaan gemaakt worden. De wanden en de bodem moeten opgeruwd worden,
om het kleilaagje te doorbreken. Bij warm, droog weer met veel zon zal de grond uitdrogen. Door het drogen
gaat de smeerlaag barsten. Het opruwen gaat dan gemakkelijker.
1

schuifweerstand: de op te nemen schuifspanning
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Verslemping
Indien op een slempgevoelige grond veel gereden wordt onder natte omstandigheden, wordt deze grond
dichtgereden. De infiltratiecapaciteit en het bergend vermogen van de grond nemen af.
Getracht moet worden de sleuf onder droge omstandigheden aan te leggen.
Doordat de grond rond de sleuf machinaal moet worden doorgespit worden de effecten van verslemping
weggenomen.

Aanbrengen van de toplaag
Wanneer de sleuf gevuld is met vullingmateriaal of kratten kan het filterdoek over de bovenzijde worden
geslagen. Eerder zijn de minimale overlappen al genoemd.
In geval van een percolatievoorziening kan de sleuf worden aangevuld met grond. Bij een infiltratievoorziening
zal worden aangevuld met grind of ander grof. goed doorlatend materiaal. Het aanvullen dient met enige
nauwkeurigheid te gebeuren. De bak van de graafmachine moet vlak boven het filterdoek worden uitgestort.
waarbij de eerste bakken materiaal op de overlap gestort moeten worden. Het storten van de eerste bakken
materiaal op de overlap voorkomt dat het filterdoek verschuift.
Indien de toplaag bestaat uit grond hoeft deze niet aangedrukt te worden i.v.m. de kans op
dichtdrukken/dichtsmeren van de toplaag. Andere materialen kunnen wellicht aangedrukt worden. Wel moet bij
grond een kleine overhoogte worden toegepast in verband met de te verwachten natuurlijke zetting.
Ook hier worden geen trilplaten of stampers ingezet.
Indien de toplaag aangebracht en afgewerkt is kan deze worden ingezaaid. Bij deze voorzieningen is het in te
zaaien oppervlak klein. dus het inzaaien kan met de hand gebeuren.
•
•
•
•
•

effecten van verdichting, versmering en verslemping treden op bij het ontgraven van de sleuf. De
sleufwand moet worden opgeruwd en de grond naast de sleuf moet worden doorgespitlomgewoeld.
in één gang sleuf ontgraven en voorziening realiseren, zodat het rijden langs de sleuf tot een minimum
beperkt blijft
filterdoek over aggregaat of kratten slaan. bak boven doek uitstorten om overlap te fixeren.
indien grond als toplaag wordt gebruikt deze niet aandrukken, wel overhoogte toepassen
stabiliteit van de sleufwand en bodem zeer belangrijk. Voor de taludhelling bij diverse ontgravingsdiepten
zijn door de arbeidsinspectie normen opgesteld

Beheer en onderhoud
Berging
Om de berging te behouden moet de instroom van sediment voorkomen worden. Het aanbrengen van een
sedi mentvang en het regelmatig legen ervan voorkomen instroom.
De sedi mentvang moet twee maal per jaar worden geleegd. Indien bij monitoring van het systeem blijkt dat in
een peilbuis van het systeem sediment wordt aangetroffen. moet de sedimentvang direct worden gecontroleerd.
Indien straatkolken worden toegepast als sedimentvang moeten deze vier maal per jaar worden leeggezogen. De
gebruikelijke reinigingspenode is tweemaal per jaar. Omdat de straatkolken hier echter een belangrijke functie
hebben en de inhoud niet groot is, wordt een verdubbeling van het aantal reinigingen aanbevolen.
Bij herbestratingwerkzaamheden op het op de voorziening aangesloten oppervlak moet de sedimentvang elke
vier weken worden gecontroleerd en straatkolken elke twee weken. tot vier weken na oplevering van de
werkzaamheden.
Wanneer de sedimentvang periodiek wordt geleegd en er bij de monitoring toch sediment in de voorziening
blijkt te komen. is het filterdoek beschadigd. De hoeveelheid sediment moet dan nauwkeurig gevolgd worden.
met aantekeningen in het logboek en gecontroleerd moet worden of er geen vervormingen van het maaiveld
optreden. Normen voor de toe te laten vervorming en de eventueel te treffen maatregelen worden besproken in
hoofdst uk 16.
Om de belasting van de sedimentvang te verkleinen moet het vegen van de straten en het opzuigen van het
veegvuil met de gebruikelijke periode gebeuren. Vegen is vooral belangrijk in de herfst, om de bladeren te
verwijderen. na een vorstperiode om strooizout en gruis te verwijderen en na de jaarwisseling voor het opruimen
van de vuurwerkresten.
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sedimentvang tweemaal per jaar controleren en legen. Indien straatkolken als sedimentvang worden
toegepast moeten deze viermaal per jaar worden geleegd.
wanneer toch sediment in de voorziening blijkt te komen, is het filterdoek beschadigd. Hoeveelheid
sediment nauwkeurig volgen, aantekeningen in het logboek en controle op vervormingen van het
maaiveld.
bij het waarnemen van sediment in een peilbuis de sedimentvang direct controleren en zonodig legen
bij herbestratingwerkzaamheden sedimentvang elke vier weken controleren tot een maand na afloop van
de werkzaamheden
periodiek vegen en zuigen van het straatoppervlak is noodzakelijk

Afvoer
Indien de afvoer te laag wordt en dit door sediment wordt veroorzaakt. kan getracht worden door spoelen van de
voorziening het sediment te verwijderen. Hier zijn echter geen praktijkgegevens over beschikbaar.
Indien de overstort van de voorziening loost op open water moet deze vrij worden gehouden van begroeiing.
Als bij herinrichting van het stedelijk gebied of reparatie I renovatie van de infiltratie- of percolatievoorziening
grond moet worden afgegraven. moet de mate van verontreiniging van de grond worden bepaald. De grond moet
voldoen aan de Wet Bodembescherming. In hoofdstuk 16. para. 16.-t wordt nader hierop ingegaan.
•
•

bij te lage afvoer, veroorzaakt door sediment. moet de voorziening periodiek gespoeld worden
de overstort moet vrij worden gehouden van begroeiing

Sociaal
Indien speciale autowasplaatsen aangelegd zijn. zal op het gebruik hiervan gecontroleerd moeten worden. Bij
het betrekken van huizen moet aan de bewoners voorlichting worden gegeven over de voorziening en de
geldende regels. De mensen moet worden uitgelegd hoe met het water in de stad wordt omgegaan en waarom
infiltratie- en percolatievoorzieningen worden toegepast. Het systeem moet worden uitgelegd. waarbij de
voordelen. nadelen en bedreigingen worden aangegeven. Hierbij kan een vertaling plaatsvinden naar gebruiksen gedragsregels.
•
•
•

controle op gebruik autowasplaatsen
nieuwe bewoners voorlichten over voorzieningen en de geldende regels
bij ongewenst situaties of ongewenst gedrag door de omwonenden direct voorlichting geven
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Infiltratievelden en bassins
Functies
Berging
De berging van water vindt bij infiltratievelden en bassins plaats door een verhoging van het waterniveau in de
voorziening. De berging wordt verkleind door de groei van planten. door de instroom van sediment en door
(tuin)afval wat in de voorzieningen komt. Vaak wordt een bezinkingsgebied aangelegd om verontreinigingen af
te vangen.
Afvoer
Het water infiltreert in de bodem. De voorziening ligt op minimaal drie meter afstand van gebouwen om
vochtoverlast te voorkomen. De grondwaterstand moet beneden 0.5 m onder maaiveld blijven. Indien dit in de
uitgangssituatie niet zo is, zal voor dit doel een drainagesysteem moeten worden aangelegd [Van de Ven. 1995).
Voor het ontwerp wordt de maatgevende infiltratiecapaciteit van het veld bepaald. Men neemt voor de
ontwerpberekening de infiltratiecapaciteit die in 80% van de metingen wordt overschreden.
De afvoer wordt bedreigd door verdichting van de grond. Verdichting kan optreden door betreding en het
berijden met voertuigen en machines.
Ook dichtslibbing van de bodem met fijn en I of humeus sediment bedreigt het functioneren.
Door het bodemleven en de wortelgroei van de beplanting wordt de bodem open gehouden. Alleen indien zeer
veel sediment instroomt zal de bodem niet open gehouden kunnen worden. Er zullen dan maatregelen moeten
worden genomen. Op het infiltratieveld of het bassin wo rdt begroeiing aangebracht om erosie door stromend
water en degradatie van bodemmateriaal door regendruppels te voorkomen.
Om overlast door ongedierte zoals muggen te voorkomen moet er zorg worden gedragen voor een goede
ledig ing van een infiltratiebassin. Hier moeten indien noodzakelijk voorzieningen voor worden aangebracht.
Sociaal
Infiltratievelden en bassins kunnen worden ingericht als groenstroken in het stedelijk gebied. Door een gerichte
keuze van de aanplant kan een groenstrook worden aangelegd die gedurende het gehele jaar groen is. zodat Je
belevingswaarde hoog is. De omwonenden moeten zich bewust zijn van de functie van de groenstrook en deze
niet gaan gebruiken als stortplaats voor tuinafval en als uitlaatplaats voor honden. Ook het inrichten als
speelweide of trapveld is niet mogelijk, omdat betreding leidt tot het dichttrappen van de grond en na neerslag
het veld zeer nat is. Soms kan echter een speelweide of trapveld worden ingepast in een infiltratieveld. waarbij
dan maatregelen getroffen worden om de speelplaats na neerslag toegankelijk te maken.

Aanleg
Berging
Indien veel sediment instroomt moet dit worden verwijderd. Hierbij wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
•

•
•

ve ld of bassin bij nieuwbouw- en uitbreidingswijken niet geheel op ontwerpdiepte brengen, maar na
oplevering van het woonrijp maken (inclusief bestrating en inrichting plantsoenen) volgens ontwerp
afmaken, waarbij het ingestroomde sediment wordt verwijderd
controle op afspoeling van grond tijdens de groei van het ingezaaide gras of de aangeplante bossage,
eventueel ingestroomd sediment verwijderen
bij extreme neerslagen tijdens aanleg controle en schoonmaak direct na neerslaggebeurtenis

Afvoer
Ontgraving
Bij infiltratievelden wordt het maaiveld 0.05 tot 0.15 m afgegraven. Het afgegraven materiaal wordt afgevoerd.
Bij infiltratiebassins kan het maaiveld afgegraven worden. waarbij uitgegraven grond langs het bassin a ls een
dijk wordt opgezet [Weaver. 1971]. Afhankelijk van de gebruiksmogelijkheden zal grond worden aan- of
afgevoerd. Getracht moet worden met één werkgang de voorziening te realiseren, zodat het rijden over en langs
de voorziening tot een minimum beperkt blijft.
Bij het afgraven van de grond moet met de factoren verdichting, verslemping, versmering en de instroom van
sediment rekening worden gehouden. zoals behandeld in de hoofdstukken 5 en 6.
Het ondiep doorspitten I loswoelen van de grond is de oplossing voor verdichting, verslemping en versmering.
Indien diep doorgespit wordt. wordt veel grond losgemaakt (vergroting poriënvolume) zodat de grond omhoog
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komt (uitlevering). De beschikbare ruimte tussen de bodem en de maximale waterh oogte wordt kleiner. Na
zelling van de grond is de ontwerp-berging weer beschikbaar. Door tot een diepte van 0.2 m door te spilten is de
uitleveri ng geri ng.
De instroom van sediment kan met de uitgraving worden weggenomen.

Aanplant
Graszoden worden geteeld op ve ne grond, omdat anders de zoden niet op te rollen zijn. Het is gebleken dat deze
vene mat een slechte doorlatendheid heeft. waardoor al bij de aan leg een slecht doorlatende laag wordt
geïntroduceerd op de voorz iening. Beter is het om het gras in te zaaien. Erosie van de bodem door neerslag en
waterstromen moe t worden voorkomen. Een snel groeie nde grassoon en het pas na de groei van de grasmat in
gebruik nemen van de voorziening voorkomen erosie.
•
•
•
•
•

8.3

effecten van verdichting, versmering en verslemping treden op bij het ontgraven. De bodem van de
voorziening moet worden doorgespit/omgewoeld tot een diepte van minimaal 0,2 m.
in één gang voorziening realiseren, zodat het rijden langs en over de voorziening tot een minimum
beperkt blijft
ingestroomd sediment met de uitgraving wegnemen
gras inzaaien i.p.v. graszoden. Snelgroeiend grassoon zaaien.
tijdens groei van he t gras voorziening tweewekelijks op erosie van de bodem door neerslag en
waterstromen controleren. Zo mogelijk na de groei van de grasmat voorziening pas in gebruik nemen.

Belteer en onderhoud
Berging
Tevee l aanplant bedreigt de berging. Het regelmatig snoeie n en maaien moet ee n te uitbundige groei
voork omen. Het snoei- e n maaiafval moet worden opgeruimd.
Openbaar groen blijkt voor omwonenden vaak ee n gemakkelijke stonplaats voor tu inafval en grond te zijn.
Indien afval in de voorziening wordt geston moet achterhaald worden van wie dit afval afkomstig ts. Hierbij
moet het afval worden verwijderd (op kosten van de veran twoordelijke) en moet voorlichting over de
voorzie ning worden gegeven.
Zwerfvuil moet worden o pgeruimd wanneer de voorzienin g wordt gesnoeid. Bij voorkeur wordt ook na de
jaarwisseling het zwerfvuil opgeruimd (vuurwerkresten). Wanneer deze voorzie nin gen in de bebouwde kom
liggen. zal meer vuil voorkomen en zal de reinigin gspenode moete n worden bekon .
Het snoeien. maaien. opruime n van zwerfvuil en het verwijderen van ingestroomd sediment moet onder goede
weersomstandigheden gebeure n om verd ichting en versle mping tot een minimum te beperken.
Indien bij de monitoring van het systeem blijkt dat in de voorziening teveel sediment wordt aangetroffen. moet
de sedimentvang direct worde n gecontroleerd. Bij he rbestratingwerkzaamheden op het op de voorziening
aangesloten oppervlak moet de sedimentvang e lke vier weken worden gecontroleerd. Getracht moet worden het
bezinkingsgebied of de sedimentvang vanaf de rand van het veld of bassin te re inigen.
Om de belasting van de sedimentvang te verkleinen . moet het vegen van de straten en het opzuigen van het
veegvui l met de in de gemeente gebruike lijke periode gebeuren. Vegen is vooral belangrijk in de herfst. om de
bladeren te verwijderen, na een vorstperiode om strooizout en gruis te verw ijderen en na de jaarwisseling voor
het opruimen van de vuurwerkresten.
•
•
•
•
•
•
•
•

ingestroomd sediment bij controle verwijderen
gras moet kon worden gehouden, afhankelijk van groeisnelheid maaiperiode aanpassen. Uitgangspunt:
een keer per drie weken maaien.
in het najaar aanplant terugsnoeien
minimaal éénmaal per jaar zwerfvuil en eventueel geston tuinafval en tuinaarde verwijderen, tijdens
snoei werkzaamhede n
alle werkzaamhede n moeten onder goede weersomstandigheden uitgevoerd worden
bij herbestratingwerkzaamheden op het aangesloten oppervlak sedimentvang elke vier weken controleren
tot een maand na afloop van de werkzaamheden
periodiek vegen en zuigen van aangesloten oppervlak noodzakelijk
geston tuinafval en grond verwijderen. Trachten verantwoordelijke te achterhalen en voorlichting geven.
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Afvoer
Sediment bedreigt de afvoer van water. De sedimentvang, vaak uitgerust als onderdeel van het
infïltratieveld/bassin. moet tweemaal per jaar worden gecontroleerd en schoongemaakt.
Het gras moet in het groeiseizoen elke drie weken worden gemaaid. Dit voorkomt dat het gras plat gaat liggen
wanneer er water in de voorziening komt te staan. Indien het gras plat gaat liggen wordt een dicht grasdek
gevormd. wat slecht water doorlaat (gebaseerd op ervaringen van de gemeente Enschede).
Het maaien en snoeien van de voorziening moet tijdens droog weer en in een droge periode gebeuren. Het
gevaar van dichttrappen en dichtrijden van de voorziening wordt hiermee beperkt. Het te gebruiken materieel
moet licht zijn en brede banden hebben.
Maai- en snoeiafval moet uit de voorziening worden verwijderd. Het snoei- en maaiafval wordt afgebroken,
waarbij organische stof wordt gevormd. De deeltjes kunnen de poriën van de grond verstoppen en de toplaag
slechtdoorlatend maken. Aanbevolen wordt om viermaal per jaar ingevallen bladeren te verwijderen.
Als bij herinrichting van het stedelijk gebied of reparatie/renovatie van de voorziening grond moet worden
afgegraven, moet de mate van verontreiniging van de grond worden bepaald. De grond moet voldoen aan de
Wet Bodembescherming. In hoofdstuk 16. para. 16.4 wordt nader hierop ingegaan.
•
•
•

de sedimentvang tweemaal per jaar controleren en schoonmaken
maaien en snoeien bij droog weer en in een droge periode, het gebruikte materieel moet licht zijn en brede
banden hebben
maai- en snoeiafval verwijderen, ingevallen bladeren viermaal per jaar verwijderen

Sociaal
Door de voorziening goed te onderhouden toont deze verzorgd. hetgeen de belevingswaarde verhoogt. Een
goede voorlichung draagt bij aan het functioneren van de voorziening. Indien de bewoners weten wat het doel
van de voorziening is. is de kans op bedreigingen door bepaalde gedragingen van de bewoners klein.
•
•
•

voorlichting over de voorziening is noodzakelijk. Nieuwe bewoners voorlichten bij het betrekken van de
woning. Onbekend maakt onbemind.
bij ongewenste ontwikkelingen direct voorlichting geven
belevingswaarde van voorziening moet op het gewenste niveau blijven
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Doorlatende verharding
De aanleg van een doorlatende verharding is onder te verdelen in een aantal werkzaamheden. waarbij een
onderscheid te maken is in het aanleggen van een geheel nieuwe verharding en het vervangen van een
verharding.

Functies
Berging
Bij een doorlatende verharding vindt de berging van neerslag plaats in het cunet onder de verharding en in
mindere mate in de verharding zelf.
Afvoer
De neerslag wordt vanuit het cunet geïnfiltreerd in de ondergrond. Bij een doorlatendheid van de ondergrond
kleiner dan 12 mmlh en alleen de mogelijkheid tot berging in cunet en verharding, moeten aanvullende
drainagemaatregelen worden aangebracht [Van de Yen. 1995]. Wanneer het zandpakket verzadigd raakt met
water. neemt de draagkracht af. waardoor schade aan het wegdek kan ontstaan. De drain voorkomt ook effecten
van vorst en dooi [Hogland. 19901, [Pratt en Hogland, 1990].
De afstand tussen de hoogste grondwaterstand en de constructie moet minimaal 0.6 m bedragen [Van de Yen.
1995 ).
Sociaal
Een doorlatende verharding heeft geen duidelijke sociale functie. het is vergelijkbaar met andere verhardingen.
Door de kleurstelling kan het aanzien van de verharding worden veranderd.
Indien grastegels worden toegepast in woonwijken moet rekening gehouden worden met de slechte
beloopbaarheid met hakken. Speciale "loopstroken" met doorlatende klinkers kunnen dan aangelegd worden. Bij
de toepassing van doorlatende verhardin g is het aanleggen van speciale plaatsen voor het wassen van auto's
gewenst. om te voorkomen dat wasmiddelen en vervuiling direct in de ondergrond terechtkomen. Deze
wasplaatsen kunnen dan worden aangesloten op de riolering. Beter is het nog om professionele wasinstallaties te
gebruiken. die het waswater hergebruiken.
Door middel van voorlichting moeten de bewoners worden gewezen op de aangelegde voorziening, de doelen en
de wijze van omgang. De voorlichting moet direct bij het betrekken van de huizen worden gegeven.

Aanleg
Berging
Op het zand of het gebroken puin van de onderbaan wordt een laag materiaal aangebracht met een zeer open
structuur. bestemd voor de snelle afvoer van water. Hiervoor kan lava. drainagezand of gebroken puin
(ongebonden) worden gebruikt. Deze laag krijgt een dikte van 0.2 à 0.4 m. Om vermenging van de filterlaag met
het gebroken puin of het cunetzand te voorkomen moet een filterdoek ter scheiding worden geplaatst. Met
betrekking tot het filterdoek gelden dezelfde eisen zoals deze gesteld zijn in hoofdstuk 7 bij infiltratie- en
percolatiesleuven.
Om het leggen van straatklinkers mogelijk te maken wordt op deze laag een laag drainagezand van ca. 0,05 m
aangebracht.
Het aangebrachte materiaal mag niet worden vervuild met sediment of andere verontreinigingen. Bij de aanvoer
moet dan ook gelet worden op het voorkomen van verontreinigingen. Hiervoor gelden de aandachtspunten zoals
die bij de aanvoer van vullingmateriaal voor sleuven genoemd zijn.
Gebroken puin bevat veel sediment en stof en voor het toepassen als reservoiraggregaat bij doorlatende
verharding wordt dit materiaal minder geschikt geacht. Resultaten uit de praktijk zijn echter niet beschikbaar.
Voor het zand van de onderbaan geldt de volgende eis: het zand moet zodanig worden verdicht dat een
indringingsweerstand bereikt wordt die per JO mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt, danwel tenminste
4 MPa bedraagt [Standaard RA W Bepaling. 1995]. Het zand moet voldoen aan de eisen die in de Standaard
RA W Bepaling gesteld worden aan zand in een zandbed. aangegeven in bijlageD.Wanneer gebroken puin
wordt toegepast moet ook deze verdichting worden bereikt.
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om vermenging te voorkomen wordt een filterdoek toegepast tussen de toplaag en het puin of het
cunetzand, voor de plaatsing van het doek gelden de eisen zoals gesteld bij infiltratie- en
percolatiesleuven
het in de onderbaan toegepaste zand moet voldoen aan RA W bepaling 24.06.02 voor zand in zandbed.
indien gebroken puin wordt toegepast moet ook de in de RA W bepaling genoemde verdichting worden
gehaald
bij het transport moet er op worden gelet dat het materiaal niet wordt vervuild door in de laadbak
achtergebleven grond

Afvoer

Algemeen
Het bestraten met doorlatende elementen gaat op dezelfde wijze als het bestraten met "normale" elementen. Bij
het afzanden van de verharding moet erop gelet worden dat niet een te fijn materiaal wordt gebruikt. daar anders
kans op verstopping van de poriën bes taat. Afzanden is het aanbrengen van een dun zandlaagje op de verharding
om de naden tussen de elementen te vullen. zodat de elementen niet kunnen kantelen en stevig verankerd liggen .
Brekerzand, zand afKomstig van het breken van natuurlijke steenachti ge materialen of van bouwpuin. heeft.
indien het gewassen is. grove korrels. Volgens de Standaard RA W bepalingen. nr. 3 1.46.02 moet brekerzand dat
gebruikt wordt voor bestratingen bestaan uit gebroken steen (natuurlijk materiaal). De korrelverdeling moet zijn:
- fractie o p zeef 2 mm ten hoogste 20 %
- fractie op zeef I mm ter. hoogste 60 %
- fractie op zeef 63 11m ten minste 90 %
Brekerzand dat aan deze eisen voldoet zal geen problemen geven bij gebruik voor het afzanden van doorlatend
straatwerk (aanbeveling fabrikant doorlatende klinkers).
Met het toepassen van open asfalt(beton) is voldoende ervaring aanwezig bij de asfaltcentrales en de uitvoerende
bedrijven. Mengselopbouw en wijze van aanbrengen (spreiden en verdich ten) zij n bekend.
Bij ZOAB-wegen bestaat echter alleen de toplaag van ca. 0,05 m uit open asfalt en wordt het water naar de
wegzijden afgevoerd. Als alleen ZOAB toegepast wordt, zoals bij doorlatende verharding. moet de laagdikte
0.15 à 0.18 m bedragen. Een normale weg heeft een asfaltdikte van 0.10 à 0.12 m.
De grote hoeveelheid asfalt komt vanzelfsprekend in de kostprij s naar voren.
Indien na het aanbrengen van de verharding nog werkzaamheden in de directe omgeving moeten plaatsvinden
moet erop gelet worden dat er niet wordt gemorst met zand en grond. Ook het op de verharding storten van zand
en grond is niet toegestaan.
•
•
•

voor het afzanden van elementenverhardingen brekerzand toepassen
het op de verharding storten van zand en grond is niet toegestaan
drainage toepassen indien de doorlatendheid kleiner is dan 12 m.mlh (para. 9.1)

Nieuwe verharding
Bij een nieuw aan te leggen verharding wordt het cunet ontgraven. Er wordt ophoogzand aangebracht en
verdicht. Het wegcunet dient als bergings-en infiltratieplaats. Bij het uitgraven van het cunet spelen dezelfde
factoren als bij de uitgraving van sleuven een rol. namelijk verdichting, verslemping en versmering van de
bodem en de instroom van sedi ment. De effecten van verdichting en verslemping zij n in dit geval minder groot.
daar het materiee l op de te ontgraven grond staat en de verdichting en vers lemping van de grond met het
ontgraven weggenomen worden. mits de te ontgraven laag dik genoeg is. De versmering van de cunetwand
speelt wel een rol en hier gelden dezelfde aandachtspunten als bij sleuven.
•
•

de wanden van het cunet moeten worden opgeruwd
ingestroomd sediment moet worden verwijderd

Ven·anging verharding
Bij het renoveren van een verharding is de fundering van de verharding reeds aanwezig. De onderbaan kan door
het gebruik dichtgeslibd zijn met sediment en andere verontreinigingen. Het wordt daarom aanbevolen bij het
vervangen van een verharding door een doorlatende verharding een laag van 0,15 m van de onderbaan te
vervangen door grotKorrelig materiaal. zoals drainagezand. De eisen voor drainagezand zijn opgenomen in
Bijlage D. Ook de verontreinigingen en het sediment wat vrij komt bij het verwijderen van de oude verharding
(breukresten van elementen en resten van het frezen van asfalt etc.) worden dan verwijderd.
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•

bij vervanging van een verharding moet een laag van 0,15 m van de onderbaan verwijderd worden

Beheer en onderhoud
Berging
De doorlatende verharding moet eenmaal per drie maanden geveegd worden. gecombineerd met het opzuigen
van het veegvuiL Vegen is vooral belangrijk in de herfst, om de bladeren te verwijderen. na een vorstperiode om
strooizout en gruis te verwijderen en na de jaarwisseling voor het opruimen van de vuurwerkresten.
•
•

doorlatende verharding eenmaal per drie maanden vegen, in combinatie met het opzuigen van het
veegvuil
vegen om bladeren, strooizout en gruis en vuurwerkresten te verwijderen

Afvoer
Indien de doorlatendheid te ver teruglopen is. zal een doorlatende verharding onder hoge druk schoongespoten
moeten worden. De normering voor de terugloop van de doorlatendheid wordt behandeld in hoofdstuk 16.
Indien de doorlatendheid niet te herstellen is moet de verhardmg worden vernieuwd of zullen kolken bijgeplaatst
moeten worden om de daling in de afvoercapaciteit via infiltratie op te vangen.
Bij de toepassing van een drain in de onderbaan moet deze één jaar na de aanleg worden doorgespoten en daarna
afhankelijk van het functioneren een keer per 3 à I 0 jaar.
Als bij herinrichting van het stedelijk gebied of reparatie I renovatie van de infiltratievoorziening grond moet
worden afgegraven. moet de mate van verontreiniging van de grond worden bepaald. De grond moet voldoen
aan de Wet Bodembescherming. In hoofdstuk 16. para. 16.-+ wordt nader hierop ingegaan .
•

•

indien de afvoer te ver teruggelopen is, moet een doorlatende verharding onder hoge druk
schoongespoten worden. Normen worden behandeld in hoofdstuk 16. Indien de doorlatendheid niet te
herstellen is moet de verharding worden vernieuwd of moeten kolken worden bijgeplaatst.
drain in onderbaan I jaar na aanleg doorspuiten en daarna een keer per 3 tot I 0 jaar, afhankelijk van het
functioneren

Sociaal
Indien speciale autowasplaatsen aangelegd zijn is het gebruik hiervan verpli cht. Bij doorlatende verharding kan
het waswater, met de afgespoelde verontreinigingen in grote hoeveelheden in de ondergrond infiltreren. Bij een
normale verharding kan er ook waswater door de klinkers weglekken. maar zal het grootste deel van het water
naar de straatkolken afstromen. die meestal op de riolering aangesloten zijn. Er dient controle plaats te \inden op
het gebruik van de autowasplaatsen.
De bewoners moeten over de functie van de voorziening en de geldende regels voorgelicht worden.
•
•
•

gebruik wasplaatsen voor auto's verplicht stellen
controle gebruik autowasplaatsen, bij overtreding voorlichting geven
voorlichting over de toegepaste afvoertechniek voor de neerslag direct bij het betrekken van de huizen
geven. Dit geldt ook bij verhuizingen.
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Infiltratieput
Functies
Berging
Bij een infiltratieput vindt de berging van water plaats in de put. Sedimentinstroom en de instroom van bladeren
en ander organisch materiaal kan de berging bedreigen.
Afvoer
Het water wordt door de goed doorlatende onderlaag en door de wanden geïnfiltreerd in de ondergrond.
Voorwaarde voor het toepassen van een infiltratieput is dat de grondwaterstand laag is. minimaal 0.5 m onder de
onderzijde van de put. evenals bij infiltratiesJeuven [Van de Yen. 1995). Er mag geen sediment in het
aangevoerde water zitten. Hierdoor is het aanleggen van een sedimentvang noodzakelijk. Door het toepassen
van een overstort naar riolering of oppervlaktewater wordt wateroverlast door een te geringe infiltratiecapaciteit
voorkomen.
Sociaal
Een infiltratieput kan onder het maaiveld worden aangebracht. of alleen een dekse l is aan het maaiveld te zien.
De voorziening heeft geen sociale functie. Bij een slecht functioneren kan echter (water)overlast optreden.

2

Aanleg
Berging
Sediment bedreigt de berging en de afvoer. Bij de aanleg moet worden voorkomen dat er sediment in de put
komt. Hierbij gelden dezelfde aandachtspunten als bij de aanleg van sleuven.
•
•

grond die tijdens de bouw in de put valt moet worden verwijderd
indien rondom de put een goeddoorlatend materiaal aangebracht wordt, moet worden voorkomen dat het
materiaal vervuild raakt met sediment. Het materiaal moet direct vanaf de vrachtwagen rond de put
worden gebracht.

Afvoer
Infiltratie vindt door de wanden en via de doorlatende laag op de bodem van de put plaats. Zoals bij de berging
is genoemd. moet voorkomen worden dat er sediment in de voorziening terechtkomt.
Bij het afgraven van de grond moet met de factoren verdichting, verslemping en versmering rekening worden
gehouden. Deze factoren zijn bij de infiltratie- en percolatiesleuven behandeld.
•
•
•

.3

effecten van verdichting, versmering e n verslemping treden op bij het ontgraven van de put. De putwand
moet worden opgeruwd en de bodem naast de sleuf moet worden doorgespit/omgewoeld.
stabiliteit van de putwand en bodem is zeer belangrijk. Voor de taludhelling bij diverse ontgravingdiepten
zijn door de arbeidsinspectie normen opgesteld. Deze zijn vermeld bij de infiltratie- en percolatiesleuven.
veelvuldig betreden van de putbodem moet worden voorkomen

Beheer en onderhoud
Berging
Indien het infiltratievermogen te ver is gedaald. kan door het afschrapen van de bodem van de voorziening het
ingestroomde sediment worden verwijderd. Indien het mogelijk is om door de gaten in de putrand ook de wand
af te schrapen moet dit ook gebeuren. Een sedimentvang moet worden aangelegd om sediment en organisch
materiaal af te vangen. De sedimentvang moet tweemaal per jaar worden gecontroleerd en ge leegd. Indien
straatkolken worden toegepast als sedimentvang, moeten deze viermaal per jaar worden gecontroleerd en
leeggezogen.
Indien bij de monitoring van het systeem blijkt dat in de put sediment wordt aangetroffen, moet de sedimentvang
direct worden gecontroleerd. Bij herbestratingwerkzaamheden op het op de voorziening aanges loten oppervlak
moet de sedimentvang elke vier weken worden gecontroleerd. tot een maand na de oplevering van het
straatwerk.
Om de belasting van de sedimentvang te verkleinen moet het vegen van de straten en het opzuigen van het
veegvuil met de gebruikelijke periode gebeuren. Vegen is vooral belangrijk in de herfst, om de bladeren te
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verwijderen. na een vorstperiode om strooizout en gruis te verwijderen en na de jaarwisseling voor het opruimen
van de vuurwerkresten.
•
•
•
•
•

bij slecht functioneren bodem en zomogelijk wanden afschrapen om sediment te verwijderen
sedimentvang tweemaal per jaar legen en controleren
bij sediment in infiltratieput sedimentvang direct contro leren en zonodig legen
bij herbestratingwerkzaamheden op het aangesloten oppervlak sedimentvang elke vier weken controleren
tot een maand na afloop van de werkzaamheden
periodiek vegen en zuigen van aangesloten oppervlak noodzakelijk

Afvoer
Idem aan het herstellen van de berging. de slechtdoorlatende laag op de bodem wordt verwijderd. Het
verwijderen van de slechtdoorlatende laag op de zijwanden is niet of nauwelijks mogelijk.
Indien het sediment diep in de doorlatende laag op de bodem is doorgedrongen kan getracht worden door het
spuiten van water onder hoge druk en het afpompen van water de verontreinigingen te verwijderen. Dit is alleen
toepasbaar als de doorlatende laag op de bodem uit grind bestaat. Bij zand zal het zand worden losgespoten en
afgevoerd. Op de zijwanden kan niet met water onde r hoge druk worden gewerkt. omdat dan zand e n grond uit
de wand worden gespoten. Resultaten uit de praktijk zijn ec hter niet beschikbaar.
De overstort van de infiltratieput moet. als wordt overgestort op open water. vrij worden ge houden van
begroeiing, zodat geen belemmering van de afvoer optreedt.
Als bij herinrichting van he t stedelijk ge bied of reparatie I renovatie van de infiltratievoorziening grond moet
worden afgegraven. moet de mate van verontreiniging van de grond worde n bepaald. De grond moet voldoen
aan de Wet Bodembescherming. In hoofdstuk I 6. para. I 6.4 wordt nader hierop ingegaan.
•
•

door onder hoge druk water op het doorlatende materiaal op de bodem te spuiten en gelijktijdig water af
te pompen kan getracht worden sediment van de bodem te verwijderen
de overstort moet vrij worden gehouden van begroeiing

Sociaal
Zoals bij alle voorzieningen speelt het gedrag van de omwonenden een rol. Een goede voorlichting over de
voorzieningen. het doel e n de bedreigingen voor het functioneren kunnen voorkomen dat door een onjuist
gedrag de voorzieningen en het milieu bedreigd worden.
•
•

voorlichting over voorziening noodzakelijk
bij ongewenst situaties of ongewenst gedrag door de omwonenden direct voorlichting geven
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Wadi
Functies
Berging
Bij neerslag vindt de berging van water plaats in het ve rlaagde infiltratieveld. Het water stroomt langzaam door
de grond naar de infiltratiesleuf waar het geborgen kan worden voordat het infiltreert.

Afvoer
Het water stroomt door de grond in de sleuf. Water kan in de sleuf worden geborgen en infiltreren in de
o ndergrond . De berging in de sleuf is noodzakelijk omdat het infiltratieproces langzaam verloopt. Op het
komvormige veld zal relatief weinig water naar de omgeving infiltreren.
Om overvull ing van de kom te voorkomen worden directe verbindingen met de sleuf gemaakt. de zogenaamde
slokops. Door het toepassen van een overstort naar riolering of oppervlaktewater wordt wateroverlast bij te lage
afvoer voorkomen.

Sociaal
Wadïs worden bedekt met gras en kunnen als groenstrook worden toegepast in het stedelijk gebied. De functie
moet duidelijk bekend zij n bij de o mwonenden. zodat de voomenm g niet gebruikt zal worden als hondenuitlaatplaats of trapveldje.

2

Aanleg
Berging
Een al te grote instroom van sediment moet worden voorkomen. Zonodig moet ingestroomd sedimen t worden
verwijderd. Aanbevolen wordt het afvoerend oppervlak pas op de \·oorziening aan te sluiten wanneer deze
begroeid is en bij een nieuwbouwwijk wanneer de bouwstraten herbestraat zijn. zoals behandeld in hoofdstuk 6.
Bij een wadi spelen bij de aanleg dezelfde aspecten als bij de aanleg van infiltratievelden en bassins een rol.
waarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8.
•
•
•

wadi bij nieuwbouw- en uitbreidingswijken niet geheel op ontwerpdiepte brengen. maar na oplevering
volgens ontwerp afmaken. waarbij het ingestroomde sediment wordt verwijderd.
controle op afspoeling van grond tijdens de groei van het ingezaaide gras of de aangeplante bossage.
eventueel ingestroomd sediment verwij deren
bij extreme neerslagen controle en schoonmaak direct na neerslaggebeurtenis

Afvoer
Bij het ontgraven van de kom en de sleuf treden verdichting.
versmering en verslemping op. zoals behandeld in de
voorgaande hoofdstukken. Deze effecten moeten worden
weggenomen door het doorspitten van de ondergrond.
Getracht moet worden in één werkgang de sleuf en de kom te
ontgraven en de voorziening te reali seren. zodat het rijden
langs de sleuf en over de kom tot een minimum beperkt
blijft. Op de foto links is te zien dat het maaiveld door het
vele berijden verdicht en verslempt is. Er blijft zelfs water
staan.
Wanneer er water over de nog niet begroeide grond stroomt
kan erosie van de grond optreden. De afgespoelde grond
wordt naar het laagste punt getransporteerd en verzamelt zich
op de plaats waar de sleuf zich bevindt. De grond kan een
slecht doorlatende laag vormen. Het toepassen van een
snelgroeiend gras en het controleren op erosie na hevige
neerslag is noodzakelijk.

Afbeelding ll-1: Verdicht en verslempt
maaiveld
;,..
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Op de wadi wordt gras aangebracht. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. het leggen van graszoden of het inzaaien
van gras.
Graszoden worden geteeld op een vette grond, om het oprollen van de zoden mogelijk te maken. Bij gebruik ,·an
zoden wordt direct een slecht doorlatende laag op de voorziening gebracht. Beter is het om het gras in te zaaien.
De slokops. die een directe verbinding vormen tussen de kom en de sleuf, moeten bij de aansluiting op de sleuf
goed worden afgedicht met filterdoek. Voorkomen moet worden dat langs deze aansluiting grond de sleuf in kan
spoelen .
•
•
•
•
•
•

11.3

effecten van verdichting, versmering en verslemping treden op bij het ontgraven. De bodem van de
voorziening moet worden doorgespit/omgewoeld tot een diepte van minimaal 0,2 m
in één werkgang sleuf en kom ontgraven en voorziening realiseren
gras inzaaien i.p.v. graszoden. Snelgroeiend grassoort zaaien.
tijdens groei van gras voorziening tweewekelijks op erosie van de bodem door neerslag en waterstromen
controleren. Zo mogelijk pas na groei van grasmat voorziening in gebruik nemen.
afvoerend oppervlak bij voorkeur op de voorziening aansluiten wanneer deze begroeid is
aansluiting van slokop op sleuf goed afdichten met filterdoek, om instroming van grond te voorkomen

Beheer en onderhoud
Berging
Door een wildgroei van gras en ander gewas kan de berging deels dichtgroeien. Een afname van I 0 % is
mogelijk. Wanneer het onderhoud geheel ontbreekt. kan de berging verder afnemen door de zich ontwikkelende
strooisellaag. Door een goed onderhoud van de voorzieni ng wordt dit voorkomen.
Het snoeien van de aanplant vindt plaats in het najaar.
Het maaien en snoeien van de voorziening moet met licht materieel gebeuren. bij droog weer. Het maai- en
snoeiafval moet worden verw ijderd.
Indien bij een wadi een sedimentvang wordt aangelegd. moet deze twee maal per jaar worden geleegd. Bij
herbestratingwerkzaamheden op het op de wadi aangesloten oppervlak moet de sedimentvang elke vier weken
worden gecontroleerd. Om de belasting van de sedimentvang en de wadi te verkleinen moet het vegen van de
straten en het opzuigen van het veegvuil met de gebruikelijke periode gebeuren. Vegen is vooral belangrijk in de
herfst, om de bladeren te verw ijderen, na een vorstperiode om strooizout en gruis te verwijderen en na de
jaarwisseling voor het opruimen van de vuurwerkresten.
Normen voor de beoordeling van het functioneren en de eve ntueel te treffen maatregelen worden behandeld in
hoofdstuk 16.
•
•
•
•
•

het maai- en snoeiafval moet worden verwijderd
tweemaal per jaar zwerfvuil en eventueel gestort tuinafval en tuinaarde verwijderen
bij herbestratingwerkzaamheden op het aangesloten oppervlak sedimentvang elke vier weken controleren
tot een maand na afloop van de werkzaamheden
periodiek vegen en zuigen van aangesloten oppervlak noodzakelijk
sedimentvang tweemaal per jaar legen en controleren

Afvoer
Er mag niet teveel erosie van grond optreden. De grasmat die op de voorziening wordt aangebracht moet goed
worden onderhouden om te sterke erosie tegen te gaan. Wanneer de grasmat te dun wordt, moet deze
doorgezaaid worden.
Het gras moet elke drie weken worden gemaaid. Dit voorkomt dat het gras bij vulling van de wadi plat gaat
liggen, waardoor een dicht grasdek gevormd wordt, wat slecht water doorlaat. Deze richtlijn is afgeleid uit de
ervaringen met de wadi in de gemeente Enschede.
Is de groeisnelheid laag. dan kan de maaiperiode aangepast worden. Het maaiafval moet worden verwijderd.
Het wordt aanbevolen om viermaal per jaar ingevallen bladeren te verwijderen. Humeus materiaal kan de bodem
verstoppen.
Door het toepassen van een overstortmogelijkheid kan wateroverlast worden voorkomen. Een overstort op open
water moet vrij worden gehouden van begroeiing en vuil. Ditzelfde geldt voor de slokops. De slokops moeten
tweemaal per jaar worden gecontroleerd op het functioneren .
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Bij herinrichting van het stedelijk gebied waarbij de wadi verdwijnt. of een noodzakelijke renovatie van de wadi
doordat de afvoer bijvoorbeeld te sterk teruggelopen is. zal de wadibodem worden afgegraven. De bodem van de
wadi heeft de verontreinigingen die tijdens de levensduur met de neerslag ingespoeld zijn afgevangen. Een deel
van deze verontreinigingen zal zijn afgebroken in de bodem. De mate van verontreiniging (soorten en
hoeveelheden stoffen) moet worden bepaald door analyse van grondmonsters. Voldaan moet worden aan de Wet
Bodembescherming. In hoofdstuk 16, para. 16.4 wordt nader hierop ingegaan.
•
•
•
•
•

grasmat moet goed worden onderhouden om te sterke erosie tegen te gaan. te dunne grasmat doorzaaien
het gras in de wadi moet in het groeiseizoen elke drie weken gemaaid worden. Blijkt dat de groeisnelheid
laag is dan kan de maaiperiode aangepast worden.
maaien en snoeien van de voorziening met licht materieel, met droog weer en na een droge periode
instroomplaats van water moet met steen bekleed worden om erosie te voorkomen
slokop en overstort vrijhouden van begroeiing, de slokops moeten 2 maal per jaar gecontro leerd worden
op functioneren

Sociaal
De wadi mag niet worden gebruikt als stortplaats voor (tuin)afval. Wanneer een wijk opgeleverd is. worden in
de eerste paar maanden de tuinen door de bewoners ingericht. Het openbare groen is vaak een gemakkelijke
stortplaats en een verd ieping van het maaiveld nodigt uit om aangevuld te worden. De bewoners moeten worden
voorge licht over de voorziening en de beperkingen die gelden. De mensen moet worden uitgelegd hoe met het
water in de stad wordt omgegaan en waarom infiltratie- en percolatievoorzieningen worden toegepast. Het
systeem moet worden uitgelegd, waarbij de voordelen. nadelen en bedreigingen worden aangegeven. Dit moet
dan worden vertaald naargebruiks-en gedragsregels.
•
•
•
•

voorlichti ng over de voorziening en de regels die gelden is noodzakelijk
controle op het storten van (tuin)afval is noodzakelijk, zeker in de eerste maanden na aanvang bewoning
controle op gebruik autowasplaatsen indien deze aangelegd zijn
bij ongewenst situaties of ongewenst gedrag door de omwonenden direct voorlichting geven
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Doorlatende buizen
Functies
Berging
De berging vindt plaats in de buizen. Om de bergingscapaciteit te vergroten kan rondom de buizen een goed
doorlatend materiaal worden aangebracht. Het effect hiervan is echter klein. daar de berging in de buis groot is.
Door de grote van de berging is de invloed van sedimentinstroom. mits deze niet al te groot is, gering. Om de
instroom van sediment te voorkomen moet een sedimentvang worden aangelegd.
Afvoer
De afvoer vindt plaats door de wand van de buizen. Het water stroomt door de wand van de buizen en infiltreert
in de grond. De afvoer wordt bedreigd doordat de poriën van de buizen en indien toegepast het filterdoek
dichtslibben met sediment.
Bij betonnen buizen zijn de poriën aan de binnenwand van de buis het kleinst. De poriën worden naar de
buitenzijde groter. Het dichtslibben treedt bij een infiltrerende werking aan de binnenzijde van de buis op.
De buis kan van binnenuit worden gereinigd. Onder hoge druk wordt water in de poriën gespoten. waardoor het
sedi ment e ruit gespoten en de doorlatendheid hersteld wordt.
Bij een drainerende werking van de buis kan het filterdoek rond de buis dichtslibben. Om dit te voorkomen
wordt de buis in een grof goed doorlatend materiaal gelegd.
Door het toepassen van een overstort naar riolering of oppervlaktewater wordt wateroverlast voor de
omwonenden ook in extreme situaties voorkomen.
Sociale functie
Doorlatende buizen worden onder het maaiveld toegepast. Buizen hebben geen sociale functie. Indien het
functioneren tekortschiet kan echter wateroverlast optreden. wat zich zal vertalen in negatieve gevoelens ten
aanzien van infiltratie- en percolatievoorzieningen bij omwonenden. De maatschappelijke acceptatie komt dan
in gevaar.
Het waswater van auto's wordt liever niet naar de voorziening afgevoerd in verband met de hoeveelheid
verontreiniging die vrij kan komen. Er vindt geen afvanging van verontreinigingen plaats door infiltratie door
een laag grond. maar het water infiltreert direct in de bodem, waardoor het gevaar bestaat dat verontreinigingen
direct met het grondwater in contact komen. Indien deze voorzieningen in een woonwijk worden geplaatst
verdient het aanbeveling speciale autowasplaatsen aan te legge n. waarvan het waswater wordt afgevoerd naar de
riolering. of professionele wasinstallaties te gebruiken. die het waswater hergebruiken.

2

Aanleg
Berging
Indien rond de buizen een goed doorlatend aggregaat wordt aangebracht, gelden dezelfde eisen als bij het
aanbrengen van vullingaggregaat bij sleuven. zoals beschreven in hoofdstuk 7.
Voor de toepassing van een filterdoek gelden eveneens dezelfde eisen.
Indien bij de aanleg grond in de buis komt. moet dit direct worden verwijderd.
De rubberring die de afdichting van beton- en kunststofbuizen vormt. moet nauwkeurig worden aangebracht.
zodat er geen mogelijkheid is voor zand. grond of plantenwortels om de buis binnen te dringen.
•
•
•

grond in buis bij aanleg direct verwijderen
het toegepaste aggregaat mag niet vervuild raken tijdens transport en aanbrengen
rubberring bij beton- en kunststofbuizen moet nauwkeurig worden aangebracht en gecontroleerd

A hoer
Bij de opslag van de buizen is het van belang dat er deksels op de buizen worden geplaatst. om te voorkomen
dat stuifzand in de buizen kan komen. Ook de opgeslagen en geplaatste putten moeten om deze reden worden
afgeschermd. Voorkomen moet worden dat er tijdens de aanleg sediment de buis instroomt/inloopt. Indien dit
gebeurt moet dit direct worden verwijderd. Het is daarom noodzakelijk dat de buizen in den droge worden
aangelegd. Indien de sleuf nat is. is de kans groot dat er modder de buizen instroomt en de poriën verstopt.
Ook hier moet ervoor gezorgd worden dat de voorziening in één werkgang wordt aangelegd, zodat zo min
mogelijk langs de sleuf wordt gereden.

~

TU Delft

Pagma 52

RichtliJnen aanleg en bcheer en onderhoud

Betonnen buizen worden geleverd in de diameters (inwendig) 400, 600 en 800 mm. Deze buizen voldoen qua
sterkte aan de norm NEN7126. Normale ongewapende buizen hebben voor de sterkte een overwaarde van 30 à
40%. Doorlatende buizen hebben een overwaarde van I 0 à 20%. Hierdoor is het noodzakelijk extra aandacht te
besteden aan de verdichting van het materiaal rond de buis, zodat de spanningen via de grond kunnen worden
opgenomen. De verdichting van grond rond doorlatende buizen wordt behandeld in hoofdstuk 13.
Doorlatende buizen van kunststof worden geleverd in de diameters (inwendig) 250. 300 en 450 mm. De
boogwerking van de grond speelt door de kleinere afmetingen een grotere rol. wat betekent dat de buis minder
zwaar wordt belast en ook de kans op problemen kleiner is. De verdichting rond de buizen moet leiden tot een
grondstijfheid van minimaal 16000 kN (informatie Wavin, Azura infiltratieriool).
De verdichting van de grond rond doorlatende buizen wordt besproken in hoofdstuk 13.
Wannee r betonnen buizen dicht bij bomen worden geplaatst. moet een geotextiel om de buizen worden
aangebracht. om ingroei van wortels te voorkomen. Voor het aanbrengen van het geotextiel wordt verwezen
naar hoofdstuk 7 en Bijlage E. Vaak worden de buizen echter al af fabriek met filterdoek omhuld geleverd.
Betonnen buizen zijn minder kwetsbaar dan kunststof buizen.
•
•
•
•

•

11.3

in één werkgang sleuf ontgraven en voorziening realiseren. zodat het rijden langs de sleuf tot een
minimum beperkt blijft
leggen buizen in den droge, modderwater verstopt de poriën van de buizen
toegangsopening tot de buis moet groot genoeg zijn voor het inbrengen van materieel
om te voorkomen dat stuifzand in de buizen treedt, moeten bij de opslag deksels op de buizen worden
geplaatst, of moet de buis worden afgeschermd met zeil. Ook de opgeslagen en geplaatste putten moeten
om deze reden worden afgeschermd.
verdichting rond kunststof buizen moet leiden tot een grondstijfheid van minimaal 16000 kN

Beheer en onderhoud
Berging
Om te voorkomen dat sediment in de buizen komt moet er een sedimentvang worden aangelegd. De
sedimentvang moet tweemaal per jaar worden gecontroleerd en geleegd. Met het controleren van de
sedimentvang moeten ook de buizen inwendig worden geïnspecteerd. Dit kan gebeuren met een camera. zoals
dat ook bij de inspectie van riolen wordt toegepast.
Indien straatkolken worden toegepast als
sedimentvang moeten deze vier maal per jaar worden
leeggezogen.
Wanneer er scheuren in de buis komen. of de buizen
in horizontale of verticale richting ten opzichte van
elkaar bewegen kan grond in de buis komen. De
berging neemt door de inloop van grond af.
De oorzaak van de grondinloop moet worden
opgespoord en hersteld, waarbij de grond moet

Afbeelding 12-1: Filterzak toegepast als
sedimentvang
worden verw ijderd. Indien grond of zand de buis in loopt. kunnen aan het maaiveld vervormingen zichtbaar
worden.
•
•

sedimentvang tweemaal per jaar controleren en legen, gelijktijdig ook buizen inwendig controleren.
Indien straatkolken als sedimentvang worden toegepast moeten deze viermaal per jaar worden geleegd.
vervormingen aan het maaiveld geven aan dat grond de buis inloopt. controle noodzakelijk

Afvoer
Door verstopping van de poriën van de buis neemt de doorlatendheid af. Met een peilbuis kan het verloop van
de daalsnelheid van het waterniveau in de buis worden gemonitord. Door het van binnenuit onder hoge druk
schoonspuiten van de buis wordt sediment uit de poriën verwijderd. In hoofdstuk 16 wordt de normering voor
het nemen van maatregelen zoals schoonspuiten besproken.
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Het overstort naar open water moet vrij worden gehouden van begroeiing, zodat de afstrorrung niet belemmerd
wordt.
Als bij herinrichting van het stedelijk gebied of reparatie I renovatie van de buizen grond moet worden
afgegraven, moet de mate van verontreiniging van de grond worden bepaald. De grond moet voldoen aan de
Wet Bodembescherming. In hoofdstuk 16, para. 16.4 wordt nader hierop ingegaan.
•
•
•
•

door het van binnenuit onder hoge druk schoonspuiten sediment uit de poriën verwijderen, zie voor
normen hoofdstuk 16
met een peilbuis het verloop van het waterniveau monitoren (daalsnelheid)
resultaten van de monitoring moeten worden opgenomen in een logboek, hierin moeten ook onverwachte
gebeurtenissen en calamiteiten worden opgenomen
overstort vrijhouden van begroeiing

Sociaal
Indien spec iale autowasplaatsen aangelegd zijn is het gebruik hiervan verplicht. Er dient controle plaats te
vinden op het gebruik van de autowasplaatsen.
De bewoners moeten over de functie van de voorziening en de ge ldende regels voorgelicht worden.
•
•
•

gebruik wasplaatsen voor auto's verplicht stellen
controle gebruik autowasplaatsen, bij overtreding voorlichting geven
voorlichting over de toegepaste afvoertechniek voor de neerslag direct bij het betrekken van de huizen
geven. Dit geldt ook bij verhuizingen.

j!l.
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Verdichten van grond bij percolatievoorzieningen
In dit hoofdstuk wordt de verdichting van grond bij percolatievoorzieningen behandeld. De verdichting van de
grond moet aan bepaalde eisen voldoen om de belastingen op te kunnen nemen en vervormingen of het
bezwijken van de constructie en het maaiveld of de bovenliggende verharding te voorkomen.
In de volgende paragrafen worden deze eisen bepaald. Wanneer echter door de fabrikant van een product voor
infiltratie aanbevelingen worden gedaan voor de verdichting van de grond rond het product. kunnen deze
aanbevelingen worden overgenomen.

Belastingen op percolatievoorzieningen
Een buis of een kunststof krat in de grond is te beschouwen als een langgerekte holle ligger. omgeven door
elastoplastisch materiaal. De belasting op de constructie moet aan de onderzijde van de constructie weer aan de
ondergrond worden afgegeven.
De
•
•
•
•

volgende belastingen kunnen op de constructie werken:
belasting door liggerwerking bij niet vlakke ondergrond of ondergrond met wisselende stijfheid
belasting door de verdichting van de grond naast de constructie
belasting door de grond boven de constructie
belasting aan de oppervlakte (bovenbelasting)

Van belang is dat de ondergrond zo goed mogelijk vlak ontgraven wordt. Een vlakke ondergrond voorkomt
liggerwerking. Liggerwerking treedt op wanneer een buis of krat op enkele punten opgelegd wordt. b.v. op
stukken puin en verhogingen in de sleufbodem. Hierbij worden de krachten in de oplegpunten geconcentreerd
en worden zij niet meer gelijkmatig verdeeld aan de ondergrond afgegeven.
De grootte van de grondbelasting hangt af van de stijfheidsverschillen tussen de constructie en de grond en
tussen moten grond onderling. Hiervoor is de stijfheidsverhouding V,b ingevoerd. Hoe stijver de grond. hoe
beter de belastingen aan de grond overgedragen kunnen worden.
Er wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten reacties van een constructie op belastingen: flexibel en star.
Kunststof buizen en kratten behoren tot de flexibele constructies. terwijl betonnen buizen tot de starre
constructies worden gerekend.
Een percolatiekoffer waarbij een vullingaggregaat is toegepast kan de belasting via het aggregaat doorgeven aan
de ondergrond. Vervormingen komen minder snel voor. doordat de belasting via de aggregaat-korrels wordt
doorgegeven. waarbij het oppervlak voor de belastingafdracht groot is. Bovendien zal een grote vervorming pa~
optreden. wanneer de korrels bezwijken. Bij de ingebruikname zal de koffer licht vervormen doordat de korrels
zich her-schikken. Een percolatiekoffer is deels flexibel en deels star.

2

Draagvermogen bij flexibele en starre constructies
Bij flexibele constructies die in de grond worden geplaatst wordt het draagvermogen voor het grootste deel
ontleend aan de stijfheid van de grond aan beide zijden van de constructie.
Een buis of krat zal enigszins ovaal worden. waardoor horizontale steundruk van de grond wordt verkregen om
de bovenbelasting te dragen. De steundruk is hierbij afkomstig van de sleufaanvulling en de ongeroerde grond
naast de sleuf. Wanneer de grondstijfheid te laag is door te weinig of slecht verdichten, is de steundruk gering en
kunnen belastingen niet goed naar de ondergrond worden afgevoerd. Een buis of krat kan te zwaar worden
belast en sterk vervormen of zelfs bezwijken.
Naast een geringe belastingafdracht kan ook nazakking van de sleuf en het maaiveld optreden en zal de voor de
buis of het krat maximale grondbelasting bereikt worden.
Met een goede verdichting wordt een hoge grondstijfheid bereikt. Om een goede verdichting te krijgen moet de
ruimte naast de constructie laagsgewijs aangevuld worden en worden verdicht met een trilplaat of tril stamper.
Bij smalle sleuven kan een zgn. silowerking optreden. Door de wrijving langs de sleufwanden kan de belasting
op de constructie kleiner zijn dan het gewicht van de grond erboven. Door infiltrerend water nemen de
wrijvingskrachten en dus de silowerking echter af [Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen,
1992].
Starre constructies. zoals betonnen buizen. dragen de grondbelasting geheel zelfstandig. Er treedt hierbij geen
ovalisering op. Deze buizen moeten aan de belastingen uit norm NEN7126 voldoen.
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Te bereiken verdichting
Een goede verdichting is dus van belang voor de belastingafdracht naar de ondergrond. Met praetorproeven op
het aanvulmateriaal kan de maximaal te bereiken praetordichtheid (m.p.d.= maximale proctordichtheid) worden
bepaald.
De dichtheid van de aanvulling in de sleuf kan snel worden bepaald met een sondering, die dan vergeleken
wordt met de verdichting in de uitgangssituatie of met de maximale proctordichtheid.

13.3.1 Aanvulling met ontgraven materiaal
Wanneer de sleuf aangevuld wordt met het ontgraven materiaal. kan als eis gesteld worden dat een verdichting
moet worden gehaald die minimaal 90% van de oorspronkelijke dichtheid bedraagt [Vereniging van
Producenten van Betonleidingsystemen, 1992].
13.3.2 Aanvulling met zand
Wanneer de sleuf aangevuld wordt met zand. wordt een eis gesteld aan de minimaal te bereiken dichtheid in
relatie tot de m.p.d.
Bij Nederlands zand is er een verband af te leiden tussen de conusweerstand en de relatieve dichtheid. welke in
onderstaande tabel worden weergegeven [Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen. 1992].

De waarden in de tweede kolom zijn gevonden voor een standaardconus (0 36 mm).
Wordt met een andere dan standaardconus gemeten. dan moet de met deze conus gemeten weerstand worden
gecorrigeerd door vermenigvuldiging met een factor f. waarbij f =diameter gebruikte conus (in mm) I 36 mm.
zie derde kolom.
Tabel 5: Relatie dichtheid - toename conusweerstand

Uit de Standaard RA W bepalingen [Standaard RA W Bepaling. 1995] volgt dat zodanig verdicht moet worden
dat een indringingsweerstand is bereikt van tenminste 4 Mpa (verdichting van 95%) of totdat de conusweerstand
per 10 mm diepte met minimaal 0.20 MPa toeneemt. Deze richtlijn wordt hier overgenomen.
Bij de kunststof buizen van fabrikant Wavin (Azura-infiltratieprogramma) wordt de richtlijn gegeven dat de
verdichting rond de buizen moet leiden tot een grondstijfheid van minimaal 16000 kN (informatie Wavin. Azura
in fi ltratieriool).
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Sediment
Bestanddelen in sediment
Sediment bestaat niet alleen uit zand en klei, maar uit vele stoffen (verontreinigi ngen), die vaak aan met name
kleideeltjes geabsorbeerd zijn. De volgende stoffen kunnen in het sediment voorkomen:
•
via neerslag neerslaande stofdeeltjes uit de atmosfeer. b.v. afkomstig van fabrieken
•
deeltjes die zich bij droog weer op het verharde oppervlak verzamelen. zoals papier. as. sigarettenresten en
groenresten (b.v. bladeren)
•
strooizout
•
klei en zanddeeltjes. stof en vuil van bijvoorbeeld een bouw of sloop en van tuinen; veel vandeingespoelde
klei en zanddeeltjes zijn van bouwterreinen afkomstig [Geiger. 1995]
•
fecaliën afkomstig van honden. vogels en andere dieren
•
zware metalen, olie, bandenrubber en slijtstof van remmen. afkomstig van het verkeer
Diverse stoffen kunnen reacties aangaan en omgezet worden in andere producten, vooral wanneer zuurstof.
waterstof en zonlicht voldoende aanwezig zijn.

1.1 Afvangen van sediment
Sedimentatie van vaste stoffen geeft een goede reiniging van het water. omdat veel verontreinigingen aan de
vaste stofdeeltjes gebonden zijn.
Om sedimentatie mogelijk te maken moet voorkomen worden dat er turbulentie in het water optreedt.
Door een goed ontwerp en dimensionering. juiste uitvoering en regelmatig onderhoud van de sediment vang.
moetopwerveling van sediment worden voorkomen.
Bij infiltratie- en percolatiesleuven. putten en doorlatende buizen worden als sedi mentvang vaak putjes in de
toevoerleiding naar de voorziening geplaatst. Di verse fabrikanten brengen voor de toepassing als sedimentvang
kunststof putten op de markt. uitgevoerd met filters om het sediment zo goed mogelijk af te vangen.
Bij infiltratiebassins wordt een gedeelte verdiept aangelegd als sedimentvang. Bij infiltratie velden en wadi's
slaat het sediment op de bodem neer. maar wordt deze laag open gehouden door de begroeiing en het
bodemie ven.

1.2 Berekening sedimentvang
De hoeveelheid vaste stof (bestaande uit verontreinigingen van allerlei aard) die met de neerslag naar een
infiltratie- of percolatievoorziening wordt aangevoerd, kan uitgedrukt worden in een hoeveelheid kilogram per
m 3 neerslag (kg/m>) of bij gebruikt van de neerslaghoogte in gram per m:: per aantal mm neerslag (g/mè·mm).
In Duitsland bedraagt deze hoeveelheid gemiddeld ca. 6,1 gram per vierkante meter aangesloten oppervlak per
mm neerslagdiepte (6,1 g!m1·mm) [Geiger, 1995].
Aangenomen wordt dat deze waarde ook voor Nederland geldt. In Nederland komt in tegenstelling tot Duitsland
vrijwel geen hellend gebied voor. waardoor minder sediment getransporteerd zou kunnen worden. In Duitsland
wordt echter vaak gewerkt met asfalt en beton als verharding voor trottoirs en andere paden. Hierdoor is het
voor mieren en ander bodemleven niet mogelijk zand onder de verharding uit te graven. In Nederland worden
betontegels direct in een zandbed geplaatst en kan, met name door mieren, veel zand tussen de tegels door
worden gewerkt. Deze hoeveelheden mogen niet worden onderschat.
De totale hoeveelheid aangevoerd sediment is te berekenen met:

S =Cs· I · A· 10-3
Hierin is:

A

totale sedi mentlast per jaar
concentratie door neerslag meegevoerde
vaste stof
hoeveelheid neerslag per jaar
op voorziening aangesloten
oppervlakte

[kg/j]
[g/m::·mm]
[mm/j]

[m2]

Het benodigde volume dat door het in één jaar aangevoerde sediment wordt ingenomen. kan worden berekend
door de hoeveelheid aangevoerd sediment te delen door de dichtheid van het afgezette sediment.

~

TU Delft

R1chthjnen aanleg en beheer en onderhoud

Vsed

=_}__
Psed

V scd
volume aangevoerd sediment in één jaar
[m3]
p"'d
dichtheid afgezet sediment
[kg/m3 ]
In [Geiger. 1995] wordt een voorbeelddichtheid aangehouden van p,.d 2500 kg/ m 3 . Dit komt overeen met een
mineraal materiaal (soortelijk gewicht 2600 kg/m 3) met een poriëngehalte van ca 4% (door variatie in
deeltjesgrootte vindt opvulling van de poriën plaats). Dit is representatief voor het afgezette sediment.
Hierin is:

=

Wanneer het uitgangspunt is dat de sedimentvang éénmaal per jaar wordt gereinigd, moet de sedimentvang
minimaal een bezinkvolume hebben gelijk aan V scd· Bij tweejaarlijkse reinigmg bedraagt het minimaal
benodigde volume de helft.
Is een sedimentvang reeds toegepast. dan geeft V,.d I Vt>c:schlkt>oarde mate van vulling van de sedimentvang weer
op jaarbasis. Het noodzakelijke aantal reinigingen per jaar kan aan de hand hiervan worden bepaald:

Tabel 6: Relatie vullingspercentage sedimentvang- aantal reinigingen

2
3

J<Vperc<2
25.Vperc<3
35.Vperc<4

In [Geiger. 1995] wordt onafhankelijk hiervan als controletermijn van de sedimentvang een periode van een half
jaar geadviseerd. Dit stemt overeen met de aanbevelingen die bij de diverse typen infiltratie- en
percolatievoorzieningen t.a.v. de controletermijn gedaan is.

Voorbeeld berekening

I'

I

: =::>

=::>
~

sediment

:

Als sedimentvang worden veelal kunststof putten geplaatst in de
toevoerleiding. Er zijn speciaal voor het afvangen van sediment
ingerichte putten op de markt.
Er zijn putten op de markt met een diameter van 0.315 m. De afstand
van onderkant instroomopening tot de bodem bedraagt 0.36 m. Al s het
sediment tot 2 cm onder de instroomopening kan worden afgezet.
bedraagt het beschikbare volume 0.0267 m 3• dus ruim 26 liter. Op deze
put kan een oppervlakte van 14.2 m" aangesloten worden. wanneer de
put eenmaal per jaar wordt gecontroleerd en schoongemaakt.

Figuur 1-t-1: Sedimentvang
met filterdoek voor uitstroomopening en verdeelplaat
Bij tweejaarlijkse controle en schoonmaak kan het aangesloten oppervlak verdubbeld worden. Hierbij wordt
uitgegaan van een wegoppervlak. Van daken zal veel minder sediment afstromen en kan dus een groter
oppervlak worden aangesloten.
Aanbevolen wordt een verdeelplaat onder de instroomopening aan te brengen. om het water te verdelen en de
turbult!ntie te verminderen.

J.J.2

Veromreinigingen in de bodem
Bij sedimentdeeltjes en verontreinigingen die met de neerslag in de bodem infiltreren treden diverse
mechanische. fysisch-chemische en microbiologische processen op.
Allereerst is er de filterende werking van de bodem (bij infïltratievelden, bassins, putten en wadi's). Aan de
oppervlakte worden deeltjes afgevangen. Een koek wordt gevormd, die ook weer als filter kan gaan werken.
maar waardoor de doorlatendheid echter afneemt. Deze koek moet dan ook van tijd tot tijd worden verwijderd
(zie ook hoofdstuk 16, paragraaf 16.4 voor de verwijdering van dit sediment).
;.,
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In de grond worden ook verontreinigingen afgevangen. Zelfs deeltjes kleiner dan 0,2 j..lm kunnen door een
fijnkorrelige bodem worden afgevangen [Geiger, 1995].
De poriën raken door de afgevangen verontreinigingen verstopt.
Voor de filterende werking zijn poriën met een doorsnede van I j..lm tot I00 j..lm benodigd [Geiger. 1995].
Zware metalen en anorganische verontreinigingen worden niet afgevangen in de poriën, maar absorberen aan
klei- en humusdeeltjes en kunnen daar worden afgebroken.
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Monitoring van infiltratie- en percolatievoorzieningen
Onder monitoring wordt verstaan 'het systematisch volgen van bepaalde handelingen ofprocessen ofwel de
controle tijdens een (technisch) proces'. De voorzieningen moeten worden gemonitord vanaf het begin van de
aanleg, om fouten en onvolko menheden tijdens de aan leg te voorkomen.
Monitoring met betrekking tot milieuhygiënisc he variabele n wo rdt niet behandeld.
In [van Bost, 1998 ) is een strategie voor he t opstellen van een meetplan on twikkeld. Deze strategie omvat zowel
de hydrologische maatstaven als de milieuhygiënische maatstaven.
Wanneer het de bedoeling is om met een meetplan veranderinge n na constructie en ingebruikname van de
voorziening te meten, moet met het opstellen van een meetplan al rUim voor de aan leg worden gestart. Een
re feren tie meting voor de aanleg is noodzakelijk om de effecten van het infiltreren van regenwater te beoordelen
en het is mogelijk dat constructies voor meetapparatuur moeten worden aangelegd of ingebouwd in of bij de
voorzie nin g.
De bij de monitoring verkregen gegevens moeten worden geregistreerd. Met dit doe l moet een logboek worden
ingev uld. waarin alle hande lingen. waargenomen effecten. verschijnselen en klachten of opmerkingen worden
opgenomen.

I

Monitoring aanleg
Bij de aanleg moeten de volgende activite ite n gemonitord e n geëvalueerd worden:
•
weersomstandigheden tijdens de werkzaamheden; bij weersomstandigheden d ie het func tioneren van de
voorziening nadelig beïnvloeden moet het werk gestopt worden. Hierbij moet als uitgangspunt genomen
worden het voorkomen van regen buie n met een intensiteit van 15 mm/uur.
•
effecten van versmering, versle mping en verdichting e n de genomen maatregelen ter voorkoming I om de
effecten weg te nemen
•
aanleg voorziening; ontgraving terrei n; de methode en het gebruikte materieel. plaatsing fil te rdoek en
afwerking naden. plaatsing vullingmateriaal of kratten. aantal werkgangen
langs/over de voorziening, aan vullin gen. mogelij ke calamitei ten
•
afwerking voorziening: aantal werkgangen, toegepaste materialen
•
situatie bij zware neerslag: afspoeling grond, inspoeling sediment e tc.
De monitoring vindt gedure nde de aanleg plaats en kan verricht worden door de opzichter.

1

Monitoring beheer en onderhoud
In het vo lgende hoofdstuk worden de toestandsaspecte n aangegeven welke moeten worden gemonitord en
waaruit he t functioneren van infiltratie- e n percolatievoorzieningen en de eventueel te nemen maatregelen
kunnen worden afgeleid.
Aanbevolen wordt o m ten behoeve van de monitoring bij elke voorziening peilbuizen aan te brengen en zo
mogelijk ook in de voorziening (infiltratie- en percolatiesleuven en wadi).
De monitoring speelt een rol bij het opstellen van een gedragsmodel, zoals in hoofdstuk 16 zal worden
behandeld.
In de voorgaande hoofdstukken zij n voor de voorzieningen de perioden aangegeven voor controle en rein iging
van onderdelen. Voor de algemene staat van de voorziening wordt a ls richtlijn een controle-termijn van éénmaal
per maand voorgesteld. De ledigingstijd kan tweemaal per jaar worden vastgesteld.
De punten die bij de monitoring moeten worden afgegaan zij n:
•
staat van voorziening:ligging maaiveld o f verharding; zij n er zakkingen
aanplant en gras
aanwezigheid van zwerfvuil
eventuele gebreken aan de constructie
•
afvoer water:
slibindringing in doorlatende verharding
freq uentie overstorten op open water
frequentie in werking zij n van slokops
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freque ntie overstromen van de voorziening
(eventuele ) verdrassing
(eventueel) voorkomen natte kruipruimten
ledigingstijd
lozingen van olie e n andere verontreinigingen, storten van tuinafval
calamite iten;
brand
ongevallen met daarbij lekkages van vloe istoffen
bijzonderheden
eventuele meetapparatuur; plaatsing, instandhouding en uitlezen van apparatuur
sedimentvang. bladvang. olieafscheiders en andere filterconstructies
gebruik s peciale autowasplaatsen

Deze punten kunnen worden ge toetst aan de opgestelde normering in hoofdstu k 16. Aan de hand hiervan
kunnen maatrege len worden genomen.

15.3

Logboek
Voor de aanleg en he t beheer en onderhoud wordt een logboek opgesteld.
Hierin moeten alle controles van en werkzaamheden bij en aan de voorzien inge n ge no teerd worden.
Alle activite iten moeten in he t logboek genoteerd worden met vermeldin g van datum. locatie en tijdstip.
Er moet re kening gehouden worden met voorziene en onvoorziene omstandigheden.

Aanleg
weersomstandigheden

beschrijving van de weersomstandigheden die bij de aanleg van de
voorzieningen optreden. mome nt van stoppen van de werkzaamheden
plaats voorz ie nin g
uitgangssituatie; hoe ziet de locatie eruit. is er materiaal of materieel op
aanwezig
locatie voorziening wel/niet aangegeven o p het bouwterrein
versmering, verslemping
optreden effec ten en gebruikte methode om effecten
en verdichting:
weg te nemen
materiee l en materiaal:
beschrijving gebruikt materiaal en mate rieel. met schatting van gewicht en
aantal werkgangen langs en over voorzieni ng
Zie ook de vragenlijst voor opzichters in Bijlage F.

Beheer en onderhoud
maai en en snoeien
gladheidbestrijding
bestrijdingsmiddelen

straatvegen
ko lkenzui gen
meetapparatuur
controle en legen sedimentvang
I filterzak

zwerfvuil
klachten e n o pmerkingen

functioneren

;.,
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datum maaien/snoeien. datum afvoer maai- en snoeiafvaL notatie gebruikt
materieel. vastlegging weersomstandi g heden en locatie
type strooizout. strooilocatie. hoeveelheid en tijd stip van strooien (tijd e n
datum)
indien op of in de omgeving van de voorzien ingen bestrijd ingsmidde len
worden gebruikt, moet genoteerd worden we lke middelen worden gebrui kt ,
de locatie, de hoeveelheid en de datum
datum straatvegen, locatie, veegmethode en aard veegvuil
datum kolkenzuigen en locatie
o nderho ud aan apparatuur. tijdstip (tijd en datum) van uitlezen en locatie
moment van controle en legen van sedimentvang
(datum), hoe veelheid e n aard van het sediment
(samenstelling en schatting van het gew icht)
schoonmaakmethode noteren
weersomstandigheden noteren en locatie
datum van ruimen zwerfvuil, locatie, aard e n hoeveelheid zwerfvuil en de
weersomstandigheden
het moment van ontvangst van de klacht. de aard van de klacht en de
getroffen maatregelen moeten in het logboek opgenomen worden
opmerkingen en tips van bewoners noteren
bij controle op het functioneren van de voorziening moeten a lle
waarnemingen genoteerd worden
Er moet worden geïnspecteerd op mogelijke vervuil in gsbronnen,
verzakkingen van het maaiveld. natte plaatsen en verdrassing, verzakkingen
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constructie

brand

lozingen
calamiteiten
bijzonderheden

slokops I overstorten
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van verhardingen waaronder voorzieningen zijn aangebracht. aangebrachte
meetapparatuur, het functioneren bij vorst en dooi. mogelijk slechte groei of
afsterven van bomen en struiken. De locatie moet vermeld worden.
gebreken en aanpassingen aan de constructie moeten worden genoteerd.
oorzaak van de aanpassing( en) noteren
datum werkzaamheden, locatie. gebruikt materieel. gebruikte materialen,
weersomstandigheden
datum en tijd. blusmethode water/schuim en bij water waar het water
vandaan komt, aard brand, aard verbrande materiaal, vrijgekomen stoffen
afstand tot voorziening
datum aantreffen stof. soort geloosde stof, getroffen maatregelen. locatie
datum, locatie. aard calamiteiten. getroffen maatregelen. eventueel gebruikt
materiaal en materieel
bij het aantreffen van bijzonderheden moeten de datum. tijd. locatie.
weersomstandigheden en aard van de bijzonderheden vermeld worden en de
genomen maatregelen
het optreden van een overstort of het in werking zijn van de slokop moet
worden genoteerd. Wanneer de frequentie stijgt. kan dit een teken zijn dat de
afvoer door infiltratie terugloopt. Genomen maatregelen noteren en de
locatie.
water op straat kan voorkomen wanneer de infiltratievoorziening overstroomt
of het water via de inlaatpunten op straat komt. Het moment waarop dit
gebeurt moet worden genoteerd. De getroffen maatregelen en het eventueel
gebruikte materiaal en materieel noteren. evenals de locatie.
datum van de voorlichting of enquête en de aard van de
voorlichting of enquête moet genoteerd worden

Indien bij de monitoring van de aanleg en het beheer en onderhoud blijkt dat iets niet volgens de richtlijnen
gebeurt. zal overleg plaats moeten vinden tussen de toezichthoudende en uitvoerende of beherende partijen. De
aanleg of beheer- en onderhoudswijze moet dan aangepast worden.
Het wordt aanbevolen om na een jaar te evalueren of de voorziening naar wens werkt, het bewonersgedrag juist
is en of er aspecten in het beheer en onderhoud zijn die gewijzigd moeten worden. Ook de aanlegwijze moet
geëvalueerd worden. zodat opgedane ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kunnen worden toegepast bij
andere voorzieningen.
Door het werken met een logboek kan bijgehouden worden hoe het functioneren van de voorziening verloopt en
welke maatregelen bijvoorbeeld regelmatig terugkeren. Deze maatregelen kunnen dan beter worden gepland en
de effecten kunnen worden ingeschat.
Het logboek vormt een naslagwerk binnen de beheermethodiek. Voor toekomstige voorzieningen kan het
logboek aanwijzingen geven over de meest geschikte maatregelen in bepaalde situaties of op bepaalde
momenten in de levensduur en tevens over de effecten van de maatregelen.
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Beheermethodiek voor infiltratie- en percolatievoorzieningen
Inleiding
In dit hoofdstuk zal voor infiltratie- en percolatievoorzieningen een beheermethodiek opgesteld worden. Voor
deze voorzieningen is nog geen beheermethodiek beschikbaar.
Deze methodiek volgt dezelfde systematiek die bij het beheer van rioolstelsels wordt toegepast. Dit behee r wordt
beschreven in de Leidraad Riolering, met name in deel C. De criteria worden beschreven in de Nederlandse
norm NEN3399 Buitenriolering. Voor de infiltratie- en percolatievoorzieningen zullen criteria opgesteld worden
aan de hand van gegevens uit de literatuur, verricht onderzoek en ervaringen met al aangelegde voorzieningen.
Tevens zal getracht worden criteria uit NEN3399 te vertalen naar infiltratie- en percolatievoorzieningen.
In de Leidraad Riolering worden voor de aanleg en het beheer drie programma's onderscheiden; een
operationeel aanleg-, onderzoeks- en maatregelenprogramma.
De programma's zijn gerelateerd; uit het onderzoeksprogramma kan b.v. de aanleg van een constructie of ee n
maatregel volgen. Indien infiltratie- en
percolatievoorzieningen worden opgenomen in een
Onderzoek
Beoordelen
Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). zal ieder jaar ook
~
voor deze voorzieningen een operationele planning
moeten worden gemaakt.

I

Het beheer wordt onderverdeeld in de basisactiviteiten
onderzoek (inspectie/monitoring), beoordeling (toetsing
aan de maatstaven ), het opstellen van maatregelen en de
uitvoer van deze maatregelen.
Deze activiteiten vormen samen een cyclisch proces.

û

1

I

I

I

n

@

Uitvoeren maatregelen

1~1

Opstellen maatregelen

I

Figuur 16-1: Beheercyclus

Functioneren en planning van maatregelen op lange termijn
Om bij infiltratie- en percolatievoorzieningen een planning van het functioneren op lange re termijn te kunnen
maken moet een gedragsmodel opgesteld worden. Gedragsmodellen worden al veel toegepast in het wegbeheer
en in mindere mate in het rioolbeheer.
Aan de hand van een gedragsmodel kunnen de te nemen maatregelen in de tijd gepland worden .
norm

Een gedragsmodel kan drie vormen hebben:
1.
lineair verloop van het gedrag in de tijd
.,
in korte tijd een snelle daling. die zich stabiliseert
en dan langzaam naar de asymptoot loopt
3.
langdurig goed functioneren. met na lange tijd
een snel verval

ik_
5

:vlate van functioneren

- -=ujd

schematisch weergegeven

Figuur 16-2: Gedragsmodellen
Het functioneren van de voorziening loopt in de tijd terug. Het functioneren kan worden weergegeven met
normwaarden. In de volgende paragrafen wordt hier verder op in gegaan en wordt de indeling van de
normwaarden van 0 tot 5 behandeld.
Om vast te stellen welk model van toepassing is op de voorziening is de monito ring zeer belangrijk. De
monitorin g is behandeld in hoofdstuk 15.
De uitgangssituatie moet duidelijk vastgeste ld zijn . Het fu nctioneren in de uitgangssituatie bepaald de
normwaarde 1.
Peilbuizen spelen in de monitoring een belangrijke rol. Aanbevolen wordt dan ook om bij elke voorziening
peilbuizen te plaatsen.
De waargenomen indicatoren worden verge leken met de normwaarden. Het resultaat hiervan zijn punten van de
curve in het gedragsmodel ( normwaarde en tijd). Door de punten kan een lijn worden getrokken volgens één van
de moge lijke model vormen. Aan de hand hiervan kan een schatting worden gemaakt van het functioneren op
langere tennijn en kunnen maatregelen gepland worden. Monitoring van het functioneren geeft aan of het
verloop van de curve bijgesteld moet worden.
Uitgaande van preventief beheer kan als richtlijn worden aangehouden dat het jaar voor overschrijding van de
norm waarbij ingrijpen noodzakelijk is maatrege len worden getroffen.
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16.1.1 Identificatie
Geografische gegevens vormen de basis voor de identificatie van onderdelen van het watersysteem in de stad.
Aan infiltratie - en percolatievoorzieningen worden coördi naten gegeven in een lokaal asse nstelsel binnen een
gemeente of op lande lijke ni veau binnen het Rijksdriehoeks-stelsel.
Binnen het stedelij k gebied wordt een indeling naar de plaats van en het soort voorziening gemaakt.
ledere voorzien ing wordt zo geïden tificeerd en uniek gemaakt. Ook e lk onderdeel van een voorzienin g kan door
middel van codes en coördi naten uniek gemaakt worden.
Deze bepaling en identificatie moet elke gemeente volgens de eigen beheermethode opstellen. Daarom wordt er
hier verde r ni et op in gegaan.

I Geoj!rafie I

~

I

mventansaue
kwalitatief I kwantuauef

I

~
opstellen strategie
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planmng

I

Figuur 16-3: Trajert van identificatie tot planning van maatregelen
16. 1.2 Inventarisatie
Voordat me t de methodiek gestart kan worden, moeten infiltratie- en percolatievoorzieni ngen zowel kwanlitatief
als kwalitatief worden geïnventariseerd.
De kwantitatieve inventarisatie omvat de beschrijving van alle onderdelen naar soort, afmetingen , hoeveelheid
aangesloten verhard oppervlak, gebruikte materialen e n datum en wijze van aanleg.
De kwalitatieve inventarisatie omvat de verzorgdheid (v is ueel), de ledigingstijd. he t gedrag bij neerslag, het
aanwezig zijn van sedime nt, het eventueel voorkomen van klachte n en de aard hie rvan etc., kortom de toestand
van de voorziening.
Een kwalitatieve inventarisatie is a ltijd een mo mentopname, gere lateerd aan een inspectiedatum.
Bij de kwantitatieve inventarisatie kunnen d.m.v. afkortingen de diverse voorzieningen worden getypeerd.
evenals de onderdelen.
De kwantitatieve in ventarisatie (soort voorziening) gee ft aan welke toestandsaspecten op kunnen treden. De
toestandsaspecten zijn sterk gerelateerd aan de onderdelen van de voorzien in gen.
In dit rapport worden de volgende afkortingen voorgesteld:
Tabel 7: AfKorting per type voorziening

~ê!f.ilf#fif~
infiltratiesleuf

I percolatiesleuf
inti Itrati ebassin
infiltratieveld
in ti Itratieput
wadi
doorlatende verharding
doorl atende buis
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Tabel 8 AfKorting per onderdeel

. s o op
(bovenliggende) verharding
vu llingaggregaat
filterdoek
kunststof krat
doorlatend materiaal
kunststof buis

s
lv
I va
!f
I kk
I dm
kb

I

De kwalitatieve aspecten kunnen bij de voorzieni ngen worden aangegeven.

1.3 Startpunt van het beheer
Bij het ontwerp van de infiltratie- of percolatievoorziening worden de
doelen van de voorziening vastgesteld. Er wordt een keuze gemaakt
voor een type voorziening en het ontwerp wordt gemaakt.
Bij het beheer wordt de mate van functioneren van een voorziening
bepaald uit waargenomen indicatoren. Het functioneren wordt
verge leken met de uitgangssituatie: het functioneren bij de oplevering.
Er wordt gesteld dat de mate van functioneren I 00% bedraagt
(ontwerpeisen).
De uitgangssituatie bepaalt normwaarde I (zie paragraaf 16.4).
Als bij oplevering blijkt dat het functioneren niet aan de ontwerpeisen
voldoet, moeten direct maatregelen worden genomen om het
functioneren te herstellen.

doelen
functionele eisen
maatstaven

toetsing huidi ge
situatie

1.4 Functionele eisen
Functionele eisen. zoals de noodzakelijke berging, de ledigingstijd en
de infiltratiecapaciteit worden voor de voorziening opgesteld. Ind ien
aan de functionele eisen voldaan is. zijn de doelen bereikt.
Om het functioneren te beoordelen is voor elke eis een maatstaf
noodzakelijk, waaraan de waamemjngen kunnen worden afgewogen.

maatregelen.
strategie

Figuur 16-4: Beoordeling
van het functioneren

Indien de huidige situatie niet overeenstemt met de gewenste situatie (maatstaf), moeten maatregelen worden
genomen, tenzij de huidige situatie in positieve zin afwijkt.
Een combinatie van maatregelen wordt een strategie genoemd.

1.5 Maatregelen
Wanneer een voorziening niet meer voldoende functioneert. kan getracht worden met maatregelen het
functioneren weer te herstellen.
De te nemen maatregelen zijn onder te verdelen in onderhoud. reparatie. renovatie. vervanging. verbetering en
opheffen I saneren. Een maatregel kan effect hebben op de toestand van een voorziening en op het func tioneren
van een voorziening.
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Tabel 9: Typen maatregelen en effecten
, I. onderhoud

I herstel oorspronkelijk functioneren

Iherstel oorspronkelijk functioneren

2. reparatie

beperkte toestandswijziging

3. renovatie

ingrijpende toestandswijziging

herstel oorspronkelijk functioneren

4. vervanging

verwijdering bestaande voorziening en
bouw nieuwe voorziening
voorziening wordt uitgebreid met nieuwe
onderdelen
voorziening wordt verwijderd

herstel oorspronkelijk functioneren

5. verbetering

16.2

! toestand ongewijzigd handhaven

aanpassing oorspronkelijk
functioneren
I aanpassing oorspronkelijk
1 functioneren

Toestandsaspecten bij inspectie
In dit rapport is steeds een onderverdeling gemaakt in de functies berging, afvoer en sociaal. Bij de
toestandsaspecten worden berging en afvoer echter samengenomen. daar ze nauw aan elkaar gekoppeld zijn via
de ledigingstijd en de toestandsaspecten zowel invloed hebben op berging als op afvoer.
Om de toestandsaspecten onder te verdelen worden twee groepen onderscheiden:
A
toestandsaspecten berging en afvoer
B
toestandsaspecten sociaal
De volgende toestandsaspecten kunnen worden onderscheiden:
categorie A:
Al
sediment in voorziening. waargenomen bij inspectie (inspectie via putten. met
videocamera of via peilbuizen)
zand- of grondinloop bij de verbindingen van doorlatende buizen door inhangende
A2
sluitring, waar te nemen bij video-inspectie
wortelgroei in buis- of lijnvormige voorziening, waar te nemen in buizen d.m.v.
A3
inspectie bij putten. met videocamera of door de voorziening deels uit te graven
A..f
vervormingen van het maaiveld I bovenliggende verharding bij ondergrondse
voorzieningen; de voorziening kan vervormd zijn. een doorlatende buis kan bezweken zijn of
er loopt zand de voorziening in door een beschadigd geotextiel of buisverbinding
ledigingstijd van de voorziening is groter dan de ontwerpledigingstijd. de
A5
infiltratiesnelheid is te laag. De doorlatendheid van de wanden of bodem van de voorziening is
te laag.
visueel waarneembare beschadiging van de voorziening bij infiltratievelden, bassins,
A6
wadi's of putten of te inspecteren onderdelen van de voorziening
A7
afgezette sliblaag in infiltratieveld, bassin of wadi
A8
water infiltreert niet snel genoeg door de doorlatende verharding met als gevolg
wateroverlast en zeer modderige bermen

categorie B:
BI
B2

B3
B-+
B5

wateroverlast door zeer lage infiltratiesnelheid (grote ledigingstijd). mogelijk overlopen van
voorziening
woekering van beplanting en in verval raken voorziening, veel zwerfvuil in voorziening
optrekkend vocht bij muren. vochtige kruipruimtenikelders
v isueel waarneembare sliblaag in voorziening, modderig toplaagje
afsterven van planten en bomen in de omgeving, verdrassing

In nevenstaande tabel wordt aangegeven welke toestandsaspecten per type voorziening kunnen voorkomen.
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Tabel I 0: Indeling toestandsaspecten per voorziening

Infiltratievelden en bassins
I A5. A6, A7, BI, B2. B3. B4, B5
Doorlatende verharding_ _ _ +-IA:.::5_,_,.:.cA:. : 8.:.c.=.B..:..I''-'B~3::..:·....::B:..:5:___ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____;
Infiltratieput
A5. A6. BI, B3, B5
Wadi
A5. A6. A7. BI. B2. B3. B4. B5
Doorlatende buizen
A I (put of peilbuis), A2. A3, A4. A5. BI. B3. B5

I

Maatstaven

Voor alle toestandsaspecten moeten maatstaven vastgelegd worden. Gekozen wordt om volgens dezelfde
systematiek te werken als bij het riool beheer. waarbij de methode uit de Nederlandse norm NEN3399 gevolgd
wordt.
Bij het opstellen van de maatstaven wordt van een schaal gebruik gemaakt die loopt van 0 tot 5.
De betekenis van de waarden is als volgt:
0
niet mogelijk de toestand waar te nemen of het toestandsaspect is niet geconstateerd
toestand goed
2
toestand redelijk tot goed
3
toestand matig
4
toestand slecht
5
toestand zeer slecht. aanpassing of vervanging is noodzakelijk
In deze beoordeling ligt het waarschuwingsmoment bij waarde 3 en het ingrijpmoment bij waarde 4.
Bij deze normwaarden moeten voor elk toestandsaspect de grenzen aangegeven worden.
Bij aanpassing of vervanging van een onderdeel of een gehele voorziening wordt de normering weer op I
gesteld.
In het rioolbeheer wordt alleen gekeken naar ernst en niet naar omvang. De meest negatieve score (hoogste
score) wordt maatgevend gesteld voor het gehele systeem. Scoort een systeem op alle schadebeelden een I of
een twee en ergens een 5. dan geldt de 5 voor het gehele systeem en is aanpassing of vervanging dus
noodzakelijk. Deze methodiek wordt ook hier aangehouden.
3.1 Normering van de toestandsaspecten

Bij elk schadebeeld moet worden aangegeven wat het functioneren bij de waarden 0 tot 5 is.
Tabel IJ Categorie A Normering berging en afvoer

3
5
A2

3

4

A3
3

er wordt in de voorzienin
sediment in water en in voorziening: sedimentlaag 0 <dikte$ 2 cm
sedimentlaag 2 < dikte $ 5 cm

I

voorziening is zeer ver dichtgeslibt. sedimentlaag > 7.5 cm
geen zand- of grondinloop geconstateerd
gering inhangende sluitring, geen of zeer geringe zand- of grondinloop (bij het
1 riool beheer. waar het gaat om waterdichtheid, wordt genormeerd op de belemmering van
de buisdoorsnede en op de mate van inhanging van de ring): 0 < laagdikte $ 2 cm
zand of grond waarneembaar ter plaatse van de buisverbinding, inhangende sluitring of
beschadiod filterdoek: 2 < laa dikte $ 5 cm
ruime hoeveelheid zand of grond waarneembaar. verwijdering noodzakelijk: 5 <
laagdikte $ 7.5 cm
1 zand- of grond stroomt in grote hoeveelheden voorziening in, vervormingen aan maaiveld
zichtbaar. herstel noodzakelijk
I er is geen wortelgroei in de voorzienino
' wortelgroei in voorziening, groei door het filterdoek: belemmerin doorsnede
~
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voorziening 5 25 %
begin van dichtgroei van de voorziening; 25% < wortelscherm 5 50% van de doorsnede
I van de voorziening
5
' zware wortelgroei voorziening groeit dicht· wortelscherm > 50% van de doorsnede
A4
I
I geen vervormingen van maaive ld of verharding geconstateerd
I
2
I er is een geringe vervorming waarneembaar
I
j
l
3
duidelijke waarneembare vervorming of rij sporen ; vervormingen 5 10 cm
I
4
I grote vervormin gen waar te nemen; 10 c m < vervormingen 5 20 cm
5
ontoe laatbare vervormingen, gevaarlijke situaties; vervormin gen > 20 cm
AS
I
geen afwijking_ van de ontwerp- ledigingstijd
2
I afwijking van ontwerp-ledigingstijd < 10%
3
I 10% < afwijking van ontwerp-ledigingstijd 5 25 %
4
125% <afwijking van ontwerp-ledigingstijd 5 50%
5
I afwijking van ontwerp-ledigingstijd > 50% (zolang er geen problemen optreden of
Ii
klachten komen kan worden afgewacht)
A6
' beschadiging niet geconstateerd
3
1 voorziening beschadigd. reparatie noodzake lij k e n mogelijk
I
voorziening is onherstelbaar beschad igd
5
A7
I
1 geen slib in voorzieni ng
2
I zeer lichte sliblaag in voorziening, 5 0.2 cm
I sliblaag in voorziening, dikte tussen 0.2 en I cm
3
I
~
sl iblaag 2:: I cm in voorziening
,------+-......::.5_ _ zeer vee l slib in voorziening, verwijderi ng noodzakeliJk
er is een dichtslibbino van de ve rhardin g oeco nstateerd
A8
te )
4

I

I

..

I

00

1

3
4
5

; 1.0 < dichtslibbing 5 1.5 cm

l dichtslibbing 2:: 1,5 cm

Tabel 12 Categorie B Sociaal
I

I

1 tI - ~ ' :

..._

...

~··

BI
2
3
4

82

5

83

2
3

5
B.f

2

l
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geheel dichtgegroeide voorziening, geheel onverzorgd
n.v.t.
kruipruimten en kelders geheel droog
enige vochtplekken op muren. grond in kruipruimten vochtig
zeer vochtige kruipruimten en kelders. grote vochtoptrekking. schimmelvomting
water in kruipruimten en kelders
· n.v.t.
geen slib in voorziening
zeer lichte sliblaag in voorziening, 5 0,2 cm, vrijwel geen overlast voor omwonenden,
geen klachten
sliblaag in voorziening, dikte tussen 0,2 en 1 cm, voorziening oogt als modderpoel, eerste
: klachten volgen
sliblaag 2:: 1 cm in voorziening, voorziening onverzorgd, modderpoel, klachten van
bewoners

I

3

I

4

i
1
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2
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n.v.t.
geen afsterving van beplanting of verdrassing geconstateerd
1
be aaide soorten !anten worden in roei !!eremd en vertonen afstervin!!sverschï nselen
planten sterven af. bodem is zeer drassig

4

5

Maatregelen
Uit de schadebeelden en de normering volgt of er ingegrepen moet worden. In het bovenstaande is al vermeld
dat bij de toestandwaarde 3 het waarschuwingsmoment ligt en bij toestandswaarde 4 het ingrijpmoment
Het bereiken van de waarde 3 geeft aan dat er met de voorzienin g iets mis is en het func tioneren vermindert.
Wanneer deze waarde bereikt is, kunnen de te nemen maatregelen worden gepland.
De maatregelen moeten worden uitgevoerd bij het bereiken van waarde 4.

categorie A:
Al

A2

A3
A4

A5

A6
A7

A8

sedimentvang controleren en reinigen. voorziening zo mogelijk reinigen
indien geen sedimentvang aanwezig is. moet het systeem verbeterd worden door een
sedimen tvang bij de voorziening aan te brengen
aangesloten oppervlak vegen en veegvuil opzuigen. vooral van belang na vorst (strooizout) en
na de jaarwisseling
betreffende buisverbinding opgraven, verbinding gronddicht maken met beton,
geotextiel of een kunststof slab. het maaiveld herstellen en (eventueel ) beplanting aanbrengen
bij buisvormige voorzien ingen wortel ingroe i verwijderen door het weg te frezen.
beplanting snoeien e n deels rooien . Op plaatsen waar de wortelingroe i is gestart de voorziening
ontgraven en het filterdoek herstellen door het toepassen van extra filterdoek. met een ruime overlap.
opsporen van de oorzaak van vervorming van het maaiveld:
bij een vervormde voorziening moet nauwkeurig gemonitord worden of de
vervorming doorzet. Bij kunststof kratten en buizen kan de vervorming tot bezwijken
leiden. Indien dit dreigt op te treden moeten deze voorzieningen zo mogelijk worden
vervangen door voorzieningen met een grotere sterkte. Hetzelfde ge ldt bij een al
bezweken krat of buis.
wanneer er zand de voorziening inloopt door een beschadigd geotextiel of
buis verbinding, zal op de plaats waar de vervorming wordt waargenomen de
voorziening moeten worden opgegraven. Een beschadigd geotextiel moet met extra
geotextiel met een ruime overlap worden hersteld.
Een beschadigde buisverbinding moet worden hersteld middels de bij A2 genoemde
maatregelen. Na de reparatie moet het maaiveld of de verharding worden hersteld.
bovengrondse voorzieningen:
toplaag afgraven en vervangen
overstortmogelijkheid aanbrengen
deel van het aangesloten oppervlak via riolering laten afvoeren
ondergrondse voorzieningen:
infiltratiecapaciteit trachten te verhogen door het doorspoelen van de voorziening met
schoon water
doorlatende buizen onder hoge druk schoonspuiten
overstortmogelijkheid aanbrengen
deel van het aangesloten oppervlak via riolering laten afvoeren
eventuele drains onder een middelhoge druk van 20 à 25 bar doorspuiten
aard en oorzaak van de beschadiging vaststellen en beschadiging wegnemen
wegnemen van slecht waterdoorlatende laag:
afschrapen van de sliblaag
bodemoppervlak doorspitten I doorfrezen
doorlatende verharding onder hoge druk schoonspuiten
bij blijvende wateroverlast door een slechte infiltratie straatkolken plaatsen om (een deel van)
de neerslag af te voeren via de riolering
eventuele drains onder een middelhoge druk van 20 à 25 bar doorspuiten
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categorie 8 :
BI

overstortmogelijkheid aanbrengen, compensatie bieden aan bewoners voor de
wateroverlast
maatregelen genoemd bij A5 toepassen
maaien en snoeien van aangeplant groen
opruimen van zwerfvuil, gewasresten en strooisellaag
compensatie bieden aan bewoners voor het vochtoverlast. kosten vergoeden
bij blijvende wateroverlast drainage rond woningen aanbrengen
wegnemen van slecht waterdoorlatende laag:
afschrapen van de sliblaag
bodemoppervlak doorspitten I doorfrezen
wanneer over het gebied gelopen moet worden looppad aanbrengen
afgestorven planten verwijderen. bij blijvende vochtoverlast drainage aanbrengen
maatregelen genoemd bij A5 toepassen
herinplanten na wegnemen van de oorzaak van de wateroverlast

B2

B3
B4

B5

De te nemen maatregelen worden hieronder in het kort uitgewerkt.

Sedimentvang (plaatsen)
Bij alle voorzieningen is aangegeven dat sediment de berging en de afvoer bedreigt. het vormt een van de
grootste bedreigingen voor het functioneren. zodat de instroom van sediment voorkomen moet worden [Lange
en Scheufele. 1987], [Geiger. 1995) en [Ferguson, 1994].
Om te voorkomen dat sediment in de voorziening komt moet een sedimentvang tussen de toevoer en de
voorziening geplaatst worden.
Bij bovengrondse voorzie ningen kan deze sedimentvang worden ingericht als een veld waarover het water
gevoerd wordt voordat het in de eigenlijke voorziening stroomt. Op dit ve ld kan aanplant aangebracht zijn. die
het sediment tegenhoudt. Bij een infiltratiebassin kan een gedeelte worden aangelegd waar het sediment kan
bezinken.
Bij ondergrondse voorzieningen kan de sedimentvang worden uitgerust als put in de toevoerleiding. De put
vormt een verbreding van de toevoerleiding en de bodem van de put ligt dieper dan de toevoerleiding. zodat de
stroom vertraagt en het sediment kan bezinken.
De sedimentvang moet tweemaal per jaar worden gereinigd [Geiger. 1995]. Indien s traatkolken worden gebruikt
als sedimentvang moeten deze viermaal per jaar worden gereinigd.
Bij een voorziening op particulier terrein moet de sedimentvang door de bewoners worden geleegd: goede regels
en afspraken zijn dan noodzakelijk.
Bij elke voorziening moet een sedimentvang aangelegd worden.
•

er moet altijd een sedimentvang aangelegd worden; een sedimentvang kan uitgevoerd worden in de vorm
van een veld waarover het water gevoerd wordt, een speciaal gedeelte in een bassin of een put in de
toevoer(leiding). zoals een straatkolk

Spoelen \'an een \'Oor:iening
Spoelen kan worden toegepast bij infiltratie- en percolatiesleuven en bij infiltratieputten. Er wordt een grote
hoeveelheid schoon water (uit de brandkraan) door de voorziening gevoerd. Voor spoeling is het noodzakelijk
dat water relatief snel kan worden afgevoerd uit de voorziening, omdat anders het effect van een grote
watertoevoer en daardoor afspoeling van sediment verloren gaat. Een afvoermogelijkheid naar oppervlaktewater
of riolering is noodzakelijk.
Wanneer een drain onder in de voorziening wordt toegepast kan sediment in de drain accumuleren. Bij het
spoelen moet ook de drainbuis met een doorspuitapparaat onder middelhoge druk (20 à 25 bar) worden
gereinigd.
Sediment wordt van de wanden en het vullingaggregaat afgespoeld en zal deels op de bodem van de voorziening
belanden en deels worden afgevoerd naar oppervlaktewater of riool. De bodem wordt bij het ontwerp van
infiltratie- en percolatievoorzieningen als ondoorlatend aangenomen, dus accumulatie van sediment op de
bodem kan plaatsvinden.
Met het spoelen van een voorziening is geen ervaring. Er zijn geen resultaten uit de praktijk beschikbaar.

,...
TU Delft

Richtlijnen aanleg en beheer en onderhoud

•
•

Pagma

73

infiltratie- en percolatiesleuven en putten kunnen gespoeld worden wanneer veel sediment in de
voorziening is gekomen
bij spoelen moet de (eventuele) drain ook worden gereinigd

Schoonspuiten onder hoge druk
Doorlatende 1•erharding
De afvoercapaciteit van een doorlatende verharding kan in de tijd teruglopen. Sediment kan de poriën van de
elementen of asfaltlaag verstoppen.
Met water onder hoge druk kan een doorlatende verharding worden schoongespoten. Het sediment wordt uit de
poriën aan de oppervlakte van de verharding verwijderd. Bij doorlatende elementen hebben de poriën aan de
bovenzijde van het element kleinere afmetingen dan de poriën aan de onderzijde. Verwacht kan worden dat het
sediment de poriën aan de bovenzijde verstopt.
Het gehele herstel van de doorlatendheid is niet mogelijk. omdat sediment ook via de poriën door de verharding
naar beneden wordt afgevoerd en dit sediment niet wordt verwijderd.
Indien de toplaag van een doorlatende verharding verder dichtslibt dan 1.5 cm onder het wegoppervlak. wordt
de reiniging moeilijk. Door monitoring moet voorkomen worden dat het slib deze diepte bereikt.

Doorlatende bui::.en
Doorlatende buizen kunnen onder hoge druk worden schoongemaakt. De krachtige waterstraal kan het sediment
uit de poriën en het filterdoek verwijderen. Het verwijderde sediment komt onder in de buis terecht. Indien de
buizen onder een geringe helling worden aangelegd. kan het sediment naar het laagste punt worden afge\ oerd.
Wanneer hier een verdieping in de buizen wordt aangebracht, met daarboven een toegangsopening, kan het
sediment met een zogenaamde kolkenzuiger uit de buis worden verwijderd.
Drain
Wanneer een voorziening wordt gereinigd door spoelen zal sediment in de drain kunnen komen. Aanbevolen
wordt om gelijk met het spoelen van een voorziening ook de drain te reinigen.
De drain moet worden doorgespoten wanneer er afvoer van water plaats vindt. dus aan het einde van het
spoelen. Het afstromende water vergemakkelijkt de afvoer van sediment.
Bij het doorspuiten van de drain wordt een spuitkop gebruikt, die schuin naar achter gerichte waterstralen heeft
en werkt met drukken aan de pomp van minder dan 20 bar tot meer dan 50 bar. Het wordt aanbevolen om met
niet meer dan 20 à 25 bar te werken, om te voorkomen dat gronddeeltjes rond de buis worden losgespoten.
De maximale doorspuitbare lengte bedraagt 200 meter. De inspectieputten mogen dus maximaal 200 meter van
elkaar worden aangelegd.
Lutum en silt zijn goed te verwijderen, zand wordt over korte afstanden verplaatst en bij grotere afstanden niet
of nauwelijks verwijderd. Het omhullingmateriaal van de drain zal zand tegenhouden. Indien het toch in de
drainbuis komt. mag verwacht worden dat het zand te verwijderen is, omdat de afstanden bij infiltratie- en
percolatievoorzieningen niet groot zijn.
Bij toepassing van een drain wordt aanbevolen om uit te gaan van de doorspuitperiode die bij drains in het
landelijk gebied wordt aangehouden: doorspuiten het eerste jaar na aanleg en daarna afhankelijk van het
functioneren een keer per 3 à 10 jaar [Cultuurtechnische vereniging, 1988].
De eindbuis van de drain moet ieder jaar gecontroleerd worden op begroeiing en ligging.
•
•
•
•

een doorlatende verharding kan schoongespoten worden met water onder hoge druk
de drain moet worden doorgespoten wanneer er afvoer van water plaats vindt, zodat het sediment wordt
weggespoeld
de drain moet het eerste jaar na aanleg en daarna afhankelijk van het functioneren een keer per 3 à lO jaar
doorgespoten worden, met een druk tussen de 20 à 25 bar
de eindbuis van de drain moet ieder jaar gecontroleerd worden op begroeiing en ligging

Bodemoppervlak doorspittenldoor{re::.en
Indien het bodemoppervlak van een infiltratieveld, bassin of wadi verdicht of dichtgeslibd is. kan het machinaal
worden doorgespit of doorgefreesd.
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Het bodemoppervlak kan worden doorgespit met een hydraulische graafmach ine of met een tractor met
spitmachine. Een tractor met spitmachine kan tot ongeveer een halve meter diep de grond spitten. De te bereiken
diepte is bij een graafmachine groter. wat van belang kan zijn als een verdichting op grotere diepte moet worden
weggenomen. De snelheid van spitten is dan relatief klein, de wendbaarheid echter groot.
Frezen van de bodem gebeurt met een freesmachine. De grond wordt hierbij goed losgemaakt en geëgaliseerd.
Bij spitten wordt de grond omgezet en grof geëgaliseerd. Bij goede weersomstandigheden is de indroging van
grond bij spitten groter dan bij frezen. Bij het inzaaien van gras is het beter de grond te frezen.
•
•
•

indien het bodemoppervlak verdicht of dichtgeslibd is, kan het met een tractor met spitmachine of met een
graafmachine worden doorgefreesd of doorgespit
een tractor met spitmachine komt tot een diepe van± 0,5 m. een graafmachine kan tot op grote diepte de
grond doorspitten. De diepte van de verdichting bepaalt de keuze van het in te zetten materieel.
de toplaag kan ook worden gefreesd. De grond blijft bij deze methode fijner en kan beter worden
geëgaliseerd. Wanneer gras ingezaaid moet worden, moet deze methode worden gekozen.

Toplaag vervangen
Indien de doorlatendheid van het bodemoppervlak niet door spitten of frezen hersteld kan worden. of het
bodemoppervlak te snel weer verslempt, kan de toplaag worden vervange n. Bij onderzoek in Duitsland is
gebleken dat slibdeeltjes zelden dieper dan 10 cm in de grond doordringen. Vaak is de instroom van sediment
beperkt tot de bovenste centimeter of zelfs tot de bovenste millimeters.
Om het sediment te verwijderen moet een laag met een dikte van 15 cm worden verwijderd. In verband met de
nauwkeurigheid van de graafwerkzaamheden en het mogelijk dieper voorkomen van sediment wordt 5 cm
dieper ontgraven . Indien de slibdeeltjes tot op grotere diepte voorkomen moet dieper worden ontgraven.
Het vervangen van de toplaag speelt een rol bij een intiltratieveld. -bassin en wadi. Bij het afgraven moet gelet
worden op versmering, verslemping en verdichting.
In de Wet Bodembescherming (WBb) zijn de richtlijnen voor de milieuhygiën ische bodemkwaliteit. met andere
woorden de mate van verontreiniging, vastgelegd. Bij deze richtlijnen gaat het om streefwaarden en
interventiewaarden. Streefwaarden geven het gehalte aan stoffen aan waarboven sprake is van verontreiniging.
de interventiewaarden geven het gehalte van stoffen aan waarbij sanering noodzakelijk is. Bij reiniging van de
grond moet teruggesaneerd worden tot de streefwaarde. Middels een analyse van een of meerdere
grondmonsters moet de mate van verontreiniging van de grond bepaald worden. De hoeveelheden van de
diverse stoffen moeten worden getoetst aan de Wet Bodembescherming. Hieruit volgt of de grond als
verontreinigde grond wordt aangemerkt en gereinigd moet worden. of tijdelijk moet worden opgeslagen indien
er geen reinigingstechnieken voorhanden zijn. Voor bepaalde klassen verontreinigingen worden alternatieve
gebruiksdoelen aangegeven.
Als een duidelijk waarneembare sliblaag zich heeft afgezet op een infiltratieveld. -bassin of wadi en het
sediment niet de ondergrond is ingespoeld kan deze laag worden verwijderd. Wanneer de sliblaag volledig
droog is, barst de laag en laat deze los van de bodem. Verwijdering mag dan ook alleen plaatsvinden na een
droge periode en onder droge weersomstandigheden. Ook deze sliblaag moet worden geanalyseerd en voldoen
aan de Wet Bodembescherming.
•

•
•

de toplaag van een infiltratieveld. bassin of wadi moet worden vervangen indien de doorlatendheid van
het bodemoppervlak niet door spitten of frezen hersteld kan worden, of het bodemoppervlak te snel weer
verslempt. Het ontgraven materiaal moet voldoen aan de Wet Bodembescherming.
een laag met een dikte van 15 cm moet worden afgegraven om het sediment te verwijderen. Bij het
afgraven speelt versmering, verslemping en verdichting een rol.
indien een sliblaag zich heeft afgezet en het sediment niet de ondergrond is in gespoeld kan deze laag
worden verwijderd. Wanneer de sliblaag volledig droog is, barst de laag en laat deze los van de bodem.
Verwijdering mag dan ook alleen plaatsvinden na een droge periode en bij droog weer.

Onderhoud aan aangeplant groen
Het aangeplant groen moet onderhouden worden om te voorkomen dat bij infiltratievelden, -bassins en wadi's
de voorzieningen dichtgroeien, waardoor de berging in gevaar komt en de voorziening er onverzorgd uitziet.
Door de begroeiing te maaien en te snoeien, worden de nutriënten uit het watersysteem verwijderd. Het tijdstip
waarop wordt gemaaid is daarbij van groot belang, omdat planten aan het eind van het groeiseizoen de
opgenomen nutriënten opslaan in de wonelzone.
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Het snoei- en maaiafval moet worden verwijderd. Indien dit in de voorziening blijft liggen vormt dit een bron
van organische stof en nutriënten. De organische stof kan de toplaag inspoelen en de doorlatendheid verlagen.
Bij infiltratie- en percolatiesleuven moet voorkomen worden dat het aangeplant groen met de wortels in de
voorziening doordringt en de berging bedreigt. Aanbevolen worden alleen gras op de voorziening te zaaien en
geen struiken en bomen te plaatsen.
Onderhoud is tevens noodzakelijk om de voorziening niet in verval te laten raken. doordat deze er onverzorgd
uitziet. Een verzorgde groenstrook verhoogt de belevingswaarde. De drempel tot het storten van (tuin)afval is
groot als een voorziening verzorgd wordt en gedeponeerd afval opvalt.
•
•

aanbeveling: geen struiken en bomen op infiltratie- of percolatiesleuven planten, alleen gras inzaaien
aangeplant groen moet onderhouden worden om de berging te behouden. Aan het eind van het
groeiseizoen worden door de planten nutriënten in de wortelzone opgeslagen. Het tijdstip van maaien en
snoeien is dus van belang en moet voor het einde van het groeiseizoen liggen. Maai- en snoeiafval moet
worden verwijderd.

Ruimen van zwerfvuil
Indien zwerfvuil in de voorziening wordt aangetroffen. moet dit uit de voorziening verwijderd worden.
Zwerfvuil kan worden afgebroken. waarbij de afbraakproducten met het water in de ondergrond kunnen
infiltreren. De bodem wordt verontreinigd, wat voorkomen moet worden. Het ruimen van zwerfvuil verhoogt de
mate van verzorging van een voorziening en de belevingswaarde.
Het zwerfvuil moet eenmaal per jaar. maar bij voorkeur 2 maal per jaar worden verwijderd. Aanbevolen wordt
het vuil tegelijk met het snoeien te verwijderen en indien een tweede maal zwerfvuil verwijderd wordt dit direct
na de jaarwisseling te doen. Tijdens de jaarwisseling wordt veel vuil geproduceerd door het vuurwerk.
Afval dat tijdens de bouw vrijkomt moet vanzelfsprekend direct worden verwijderd. Er mag geen vuil in de
voorzieningen worden gestort of achtergelaten.
•
•

bouwafval moet direct worden verwijderd
zwerfvuil minimaal l maal en bij voorkeur 2 maal per jaar verwijderen: bij het snoeien en na de
jaarwisseling

Vegen en op::uigen vuil
Straten die de neerslag afvoeren op infiltratie- en percolatievoorzieningen zullen periodiek worden geveegd.
Het is gebleken dat vegen veel kleine deeltjes losmaakt. maar dat de verwijdering gering is. Deze deeltjes zullen
bij een regenbui in de voorziening stromen. Aan kleine deeltjes worden juist veel verontreinigingen gebonden.
waardoor de vuilvracht bij vegen feitelijk wordt verhoogd. Het vegen moet altijd worden gecombineerd met het
opzuigen van het vuil. zodat de kleine deeltjes direct opgezogen worden.
Extra straatvegen is dus niet effectief om de vuillast terug te dringen. Het kan worden overwogen de
veegfrequentie van 2 keer per jaar naar vier keer per jaar te verhogen, om meer grover vuil op te ruimen.
Het tijdsinterval van het vegen en zuigen is echter wel belangrijk. Na een periode van vorst moet het strooizout
en gruis verwijderd worden, om instroom van deze stoffen tegen te gaan. Na de jaarwisseling moet geveegd
worden om de resten van het vuurwerk te verwijderen.
•
•

straten moeten periodiek geveegd worden, gecombineerd met het opzuigen van het veegvuil
vegen en opzuigen moet gebeuren na een vorstperiode en na de jaarwisseling om strooizout. gruis en de
resten van vuurwerk te verwijderen.

Opsporen oor::aak vervorming maaiveld. uitvoeren van herstelwerlcaamheden
Indien het maaiveld boven of naast de voorziening vervormd is. heeft dit in alle gevallen een negatieve invloed
op het functioneren van de constructie.
De oorzaak van de vervorming moet worden opgespoord.
Oorzaken kunnen zijn:
•
een vervorming van de voorziening zelf
•
schade aan het filterdoek. waardoor grond inspoelt
•
bezwijken van een doorlatende buis
•
spoorvorming door berijding
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Bij een vervorming van de voorziening moet de oorzaak en de invloed op het functioneren worden vastgesteld.
Indien het functioneren er niet merkbaar door wordt aangetast zijn, naast het wegnemen van de vervormjngen
van het maaiveld. geen verdere maatregelen nodig.
Schade aan het filterdoek moet altijd worden hersteld. Aan de hoeveelheidingespoelde grond kan ingeschat
worden hoeveel van de berging verloren is gegaan. Het effect hiervan moet worden bepaald.
Indien van het bezwijken van een doorlatende buis sprake is. zal deze moeten worden vervangen.
•

vervormjng van het maaiveld of een wegverharding moet nauwlettend gemonitord worden. De oorzaak
moet achterhaald worden. Wanneer de vervorming te groot wordt, moet de voorziening opgegraven en
hersteld worden.

Voorziening vervangen
Indien een infiltratie- of percolatievoorziening niet meer voldoende functioneert kan de voorziening worden
verwijderd en een nieuwe voorziening worden aangelegd. Deze maatregel kan worden toegepast indien de
afvoercapaciteit te sterk is teruggelopen en niet (met bovengenoemde maatregelen) kan worden hersteld.
In de praktijk is gebleken dat de vervuiling van de bodem rond infiltratie- en percolatievoorzieningen meevalt
(onderzoek ingenieursbureau TAUW). Verontreinigingen worden tot een halve meter onder en rond de
voorzieningen aangetroffen. Het onderzoek naar de verspreiding van verontreinigingen en de mogelijke
vervuiling van het grondwater wordt op dit moment verder uitgewerkt.
Bij de maatregel toplaag vervangen is al aangegeven hoe met de ontgraven grond moet worden omgegaan.
•
•

vervanging van een voorziening mag pas gebeuren indien getracht is het functioneren op een andere wijze
te herstellen
de ontgraven grond moet voldoen aan de Wet Bodembescherming (zie ook toplaag vervangen). In deze
wet wordt de verdere behandeling beschreven.
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Allereerst dient geconcludeerd te worden dat voor de aanleg en het beheer en onderhoud van voorzieningen die
water in de grond infiltreren geen richtlijnen bestaan. Hiermee wordt ook aangegeven dat op dit terrein van het
stedelijk waterbeheer nog weinig ervaring is.
Uit de reacties die gedurende dit onderzoek naar voren kwamen is gebleken dat er zeker behoefte is aan
richtlijnen voor de aanleg en het beheer en onderhoud van infiltratie- en percolatievoorzieningen.
Dit afstudeeronderzoek heeft als doelstelling het opstellen van richtlijnen voor de aanleg en het beheer en
onderhoud van (verschillende typen) infiltratie- en percolatievoorzieningen. Deze richtlijnen moeten bruikbaar
zijn voor gemeenten en aannemerij, zodat zij bij de aanleg en het beheer en onderhoud van infiltratie- en
percolatievoorzieningen toegepast kunnen worden.
Om richtlijnen op te kunnen stellen is allereerst bepaald welke bedreigingen op kunnen treden voor het
functioneren. Hierbij gaat het om de berging, de afvoer en de sociale functie.
Geconcludeerd kan worden dat het functioneren en de levensduur van infil!ratie- en percolatievoorzieningen in
hoofdzaak bedreigd wordt door een viertal factoren :
•
sediment dat bij aanleg en tijdens het functioneren in de voorziening komt, waardoor de berging kan
afnemen en de infiltratiecapaciteit kan dalen
•
de bodem waarin de voorziening wordt aangelegd is verdicht door het terreingebruik in het verleden of
wordt (sterk) verdicht bij de aanleg; de afvoerfunctie komt hierdoor in het gedrang
•
fouten die gemaakt worden bij de aanleg of het beheer en onderhoud van de voorziening of de omgeving.
die leiden tot een afname van de infiltratiecapaciteit. de berging en de sociale functie bedreigen
•
gedragingen en gebruik uit onwetendheid over het doel van de constructie. waarbij negatieve effecten
optreden
Deze factoren vatten een groot aantal bedreigingen samen en zijn ook onderling verbonden . Ze zijn opgesteld
aan de hand van literatuuronderzoek. enquêtes bij gemeenten waar voorzieningen reeds zijn aangelegd en
gemonitord. gesprekken met instellingen en bedrijven die zich bezig houden met het ontwerp en de aanleg van
dergelijke voorzieningen en bezoek aan een voorziening in aanleg.
In dit rapport zijn deze factoren voor de diverse voorzieningen uitgewerkt. Door bij de aanleg en het beheer en
onderhoud deze richtlijnen ter hand te nemen kan worden voorkomen dat het functioneren en de le vensduur
negatief beïnvloed worden.
Voor de opgestelde richtlijnen wordt verwezen naar de voorgaande hoofdstukken.

2

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om bij de bouw en het beheer en onderhoud van infiltratie- en percolatievoorzieningen de in
dit rapport opgestelde richtlijnen en aanbevelingen te gebruiken. In het bestek moet worden gewezen op deze
richtlijnen of de richtlijnen moeten bij het verlenen van een opdracht worden verstrekt. ln bijlage G wordt een
eerste opzet gegeven voor een omschrijving van de richtlijnen.
Aanbevolen wordt om van voorzieningen. die niet aan de verwachtingen voldoen middels onderzoek vast te
stellen wat de oorzaak hiervan is. Door vastlegging van oorzaken van falen kunnen de aanleg- en beheer- e n
onderhoudsmetheden beter worden vastgesteld. Dit rapport vormt een eerste aanzet en door monitoring en
verwerking van de resultaten kunnen de richtlijnen verder onderbouwd. aangepast en wellicht uitgebreid
worden.
Door de bevindingen bij de aanleg en het beheer en onderhoud en optredende calamiteiten vast te leggen en deze
af te zetten tegen de toegepaste aanleg en beheer- en onderhoudsmethoden. kan de meest optimale methode van
aanleg en beheer en onderhoud bepaald worden, welke op korte en lange termijn het functioneren van de
voorziening waarborgt.
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Infiltratie en percolatie
Volgens de verklarende hydrologische woordenlijst is infiltreren het vanaf het grondoppervlak in de bodem
binnentreden van water.
Percolatie- of wegzijging is de neerwaartse stroming van water in de onverzadigde zone, onder het
grondoppervlak [Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO. 1986].
De infiltratie- en percolatie van water is afhankelijk van een aantal factoren. die in het navolgende zullen
worden behandeld.

Doorlatendheid
De mate waarin water in de ondergrond kan infiltreren hangt sterk af van de doorlatendheid van de bodem. De
doorlatendheid van grond is het vennogen om vloeistof of gas door te laten. De doorlatendheid wordt bepaald
door de viscositeit (een maat voor de 'stroperigheid') van de vloeistof en het poriënsysteem (de structuur van de
grond).
De geometrie van het poriënsysteem heeft betrekking op de grootte, de vonn en de oriëntatie van de poriën.
2

Deze eigenschappen worden uitgedrukt met de tenn intrinsieke doorlatendheid K [L ].
De doorlaatcoëfficiënt K [Uf] wordt gebruikt om de doorlatendheid van de grond uit te drukken.
De relatie tussen K en K kan worden uitgedrukt als:

K= Kpg
J.1.
Hieri n is K de intrinsieke doorlatendheid [L1], J..L de dynamische viscositeit van de vloeistof [MILT], p de
vloeistofdichtheid [MIL3)en g de versnelling van de zwaartekracht [Mff\
Voor verschillende grondsoorten zijn de waarden vanKen K bepaald [Boekelman. 1996):

Tabel 13 Ken k per type grondsoort

r~.:z:rr.~'!±f;·~~-

.>J: ::-iZ!E~;"'t:t~:--~?tmr~-:~~-~

Klei
Zandige klei

Grind

<10'9
10-9-10'8

<10' 17
10' 16-I0- 15

> 1o-1

> 1o-9

Bij infiltratie moet een onderscheid gemaakt worden tussen infiltratie van water via de onverzadigde zone en
infiltratie van water via de verzadigde zone. De doorlatendheid is afhankelijk van het initiële vochtgehalte in het
bodemprofiel.
De stroming van water door de onverzadigde zone wordt bepaald door het vochtgehalte en de onverzadigde
doorlaatcoëfficiënt De Richardsvergelijking beschrijft de infiltratie van water via de onverzadigde zone.
De infiltratiesnelheid is afhankelijk van de doorlaatcoëfficiëntken de potentiaalgradiënt

Jh

v = -k -

Jz

(verticaal)

De filtersnelheid v (mld) komt overeen met een volumestroom (m 3/d) per eenheid van oppervlakte (m

2

).

In de huidige situatie worden infiltratie- en percolatievoorzieningen ontworpen onder een aantal aannamen.
Aangenomen wordt dat:
I_ de onverzadigde doorlaatcoëfficiënt constant is
"

ah in verticale richting gelijk is aan I

de potentiaalgradiënt -

az

3. de intïltratie alleen gebeurt in verticale richting

~
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4. de infiltratiesom lineair in de tijd verloopt.
ad. I)
ad. 4)

Er wordt een constante doorlaatcoëfficiënt aangenomen gelijk aan de verzadigde doorlaatcoëfficiënt k.
De infiltratiesom is het volume water dat per eenheid van oppervlak gedurende een bepaalde
tijdsperiode de grond is binnengedrongen.

De berekening van infiltratie van neerslag met een niet-constante, van de verzadigingsgraad van de grond
afhankelijke doorlatendheid is complex en in de meeste gevallen zijn de parameters niet nauwkeurigheid te
bepalen.
Om deze reden zijn deze aannamen gedaan.
In Nederland gaat men bij het ontwerp van een infiltratie- of percolatiesleuf en de wadi uit van een dynamische
(niet-stationaire) waterhoogte in de voorziening. Voordat met een dynamische waterhoogte gerekend werd. werd
bij de berekening van de (maximale) infiltratiecapaciteit uitgegaan van een vaste waterhoogte die gelijk was aan
de halve diepte van de voorziening, anders gezegd werd aangenomen dat de infiltratie optrad door de helft van
het totale oppervlak van de wanden van de voorziening.
Nieuwe K-L grafieken zijn opgesteld met de dynamische afvoer als basis. Uit deze grafieken kan voor
verschillende typen voorzieningen met verschillende waarden voor de breedte en de diepte de benodigde
constructielengte van de voorziening worden afgelezen [Monster en Leetlang. 1996].
In Nederland en Zweden wordt verondersteld dat door instroom van sediment de bodem van infiltratie- en
percolatiesleuven dichtslibt. In de berekening wordt dan ook aangenomen dat de bodem van deze voorzieningen
ondoorlatend is en wordt alleen met infiltratie van water door de wanden gerekend. Bij een wadi vangt de
toplaag vrijwel al het sediment af. De kans dat de bodem van een wadi dichtslibt is dus zeer gering. Hierom
wordt bij het ontwerp van een wadi ook de bodem van de infiltratiesleuf doorlatend verondersteld.
Bij begroeide infiltratievelden en bassins wordt de bodem opengehouden door de wortels van de begroeiing.
Indien het enigszins mogelijk is moet de doorlatendheid van de grond ter plaatse worden bepaald. Indien dit niet
mogelijk is moet de doorlatendheid worden geschat aan de hand van de grondsoort. Dit kan gebeuren aan de
hand van de Staringreeks. Bij het schatten en het gebruik van de Staringreeks moet voorzichtig met de resultaten
omgegaan worden. De reeks biedt een schijnhouvast; de doorlatendheid in het veld kan sterk van de geschatte
doorlatendheid verschillen.
Aanbevolen wordt de k-waarde in het veld te meten, omdat iedere situatie anders is. Hiervoor kan de
(omgekeerde) boorgatmethode worden gebruikt.
Voor het ontwerp wordt uit veiligheidsoverwegingen een reductie op de gevonden doorlatendheid toegepast.
namelijk bij een gemeten doorlatendheid:
k"ntwcrp = 0,5 * kgcmeten
Bij een geschatte doorlatendheid wordt de rekenwaarde van de doorlatendheid:
k"ntwcrp

=0,3 * kgeschat

In Duitsland wordt voor de doorlatendheid als eerste indicatie toegepast [Geiger, 1995):
5
•
voor vlakkeninfiltratie: k ~ 2·10· mis
6
•
voor een bassin: k ~ 5·10· rn/s, bij een groot oppervlak mag kook kleiner zijn.
6
•
wadi zonder afvoer: k ~ 1·10· rn/s
•
wadi met afvoer: geen beperkingen aan toepassing
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Af te koppelen verharde oppervlakken
Niet alle verharde oppervlakken kunnen worden afgekoppeld. dit wordt bepaald door de belasting van het
oppervlak met verontreinigingen. Door de Werkgroep Riolering West-Nederland (WRW) is aan Tauw Civiel en
Bouw de opdracht gegeven een leidraad op te stellen waarmee bepaald kan worden of een verhard oppervlak
geschikt is om afgekoppeld te worden. of dat het beter op de riolering aangesloten kan worden. In deze
"Leidraad aan- en afkoppelen" wordt de mogelijkheid van afkoppelen beschreven e n ook de techniek die bij de
mogelijkheid tot afkoppelen dan het meest in aanmerking komt. Er zijn drie beslisschema's opgesteld. namelijk
voor dakoppervlakken. andere oppervlakken en voor de keuze van de toe te passen techniek [Lambrechts . de
Jong. Kaats en Heijs. H20, 1997]. De Stichting RIONED.het platform voor de buitenriolering in Nederland.
heeft de leidraad verspreid onder de naam 'Aandachtspunten aan- en afkoppelen verharde oppervlakken·.
De basis voor de opgestelde beslisbomen wordt gevormd door gegevens over de kwaliteit van afstromend
regenwater van verharde oppervlakken, modelberekeningen en ervaringen met afkoppelen in het buitenland. De
afwegingen zijn puur op milieutechnische aspecten gemaakt. omdat de invloed van het afkoppelen op het milieu
de bepalende factor is bij de vraag van het wel of niet toepassen van afkoppeling
Vanuit het streven naar duurzame ontwikkeling zijn door de werkgroep doelstellingen geformuleerd en criteria
opgesteld.
De volgende afkoppelmethoden zijn opgesteld. in volgorde van voorkeur:
•
regenwaterbenutting;
Dit geeft een lagere belasting van het rioolstelsel. geen toevoeging van verontreinigingen aan de bodem
en zorgt voor een besparing van drinkwater.
•
vegetatiedaken
Veel regenwater wordt door de vegetatie benut. vegetatiedaken hebben een zuiverende en filterende
werking.
•
infiltratie
Herstel van de natuurlijke hydrologie. verontreinigingen worden geconcentreerd in de voorziening.
•
afvoer naar oppervlaktewater
Voor de afkoppeling van dakoppervlakken en andere verharde oppervlakken zijn beslisbomen opgesteld
[Lambrechts . de Jong. Kaats en He ijs. H20. 1997].
De beslisbomen zijn niet allesbepalend. Het kan voorkomen dat het beter is een verhard oppervlak toch op de
riolering aan te sluiten of juist af te koppelen. hoewel uit de beslisbomen het tegenovergestelde volgt. Dit is
afhankelijk van de omgeving. Omgevingsfactoren (bijvoorbeeld rookgassen van industrie. nabij e spoorlijnen.
maar ook gebiedsvreemd inlaatwater wat sterk in kwaliteit verschilt) moeten worden geïnventariseerd en
beoordeeld op effecten.
Voor een uitgebreidere uitleg van de gevolgde methodiek en de opgestelde beslisbomen wordt verwezen naar de
Leidraad Aan- en Afkoppelen.
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Bodem
De bodem wordt omschreven als de aan de atmosfeer grenzende bovenste laag van de aardkorst
[Cultuurtechnische vereniging, 1988).
De opbouw en samenstelling van de bovenste lagen van de bodem wordt de bodemgesteldheid genoemd. De
bodemgesteldheid is van invloed op de begaanbaarheid, de draagkracht. de ontwatering en op het groeimilieu
van de planten.
Met de geologische opbouw worden de dieper gelegen lagen weergegeven. De dieper gelegen lagen hebben
invloed op de zetting, de waterhuishouding en de benodigde funderingsdiepte.
De bodem bestaat in het bovenste deel uit vaste delen, water en lucht. In diepere lagen is de lucht verdrongen
door water. De vaste delen zijn te onderscheiden in minerale delen en organische delen. Organische stof omvat
alle in de grond voorkomende levende of dode plantaardige producten.

Classificatie bodem
Door de Stichting voor Bodemkartering is de bodem geclassificeerd in de studie ·systeem van
bodemclassificatie voor Nederland'.
De eerste stap in de classificatie is verdeling naar afmeting van de minerale delen. De korrelgrootteverdeling
wordt textuur genoemd. De textuur is een van de belangrijkste kenmerken van de grond.
De volgende indeling kan gemaakt worden:

Tabel 14 Fractiegrootte en benaming
I - -".- '

111Y:r.".~
t

~•:

. •

I - .

zandfractie
orindfractie
stenenfractie

1

< 2 flrn (0.002 mm)
2 - 63 flrn (0.002 - 0.063 mm)
63 - 2000 flrn (0.063 - 2 mm)
2-63 mm
>63 mm

De tweede stap is de bepaling en benoeming van de bodem als mengsel van fracties.
De benoeming gebeurt op drie niveaus:
I.
onderscheiding minerale en organische stofmengsels:
> 15 - 30 %organische stof: veen of venig
< 15- 30% organische stof: nader benoemd als mineraal mengsel op niveau 2
minerale mengsel kan voorvoegsel krijgen:
• onderscheid in grind en niet-grind: grind-zand-leem mengsels worden grind genoemd indien het
mengsel meer dan 30 gewichtsprocenten grindfractie bevat.
• minder dan 30 gewichtsprocenten grindfractie: nader benoemd
• < 15 - 30 % organische stof en < 30 gewichtsprocenten grindfractie: classificatiedrie hoek zand-siltlutummengsel.
indeling zandmengsels met< 8% tuturn en > 50% zandfractie
3.
Er zijn classificatiedriehoeken opgesteld om te bodem te benoemen.
Alle rivier- en zeeafzettingen (alluviaal) met meer dan 8% tuturn ingedeeld naar lutumgehalte:

TabellS Benaming grondsoort a.h.v. tuturnfractie

e;:·:m-~jt1t!t?4~1iiiiml!fte3îf!~1\î
0- 5
5- 8
8- 12
12- 17.5
17.5-25
25-35
35-50
50- 100

I

kleiarm zand
kleiio zand
zeer lichte zavel 1
I matig lichte zavel
I
i zware zavel
1
lichte klei
I matig zware klei
I
zeer zware klei
1
zavel: grond. bestaande uit klei met 60 tot 80% zand
I

zand
zand
klei
klei
klei
klei
klei
klei

I
!
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Windafzettingen (eolisch) worden ingedeeld naar leemgehalte:

Tabel 16 Benaming grondsoort a.h.v. leemfractie

.

..

~ -

-

leemarm zand 1
I
I zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand
I
zandig leem
siltig leem
1
leem: kleiachtige, in vochtige toestand plastische grond
een zandgehalte groter dan 20%

1

0 - 10
10- 17,5
17.5-32.5
32.5-63
63-85
85- 100

zand
zand
zand
zand
leem
leem
met

I
I

I

Indeling naar mediaan (M63 ) van de zandfractie:
(mediaan: die korrelgroottewaarde waarbij 50% van de massa van de zandfractie grover en 50% fijner is)

Tabel 17 Zand ingedeeld naar mediaan van korrelgrootte

Factoren
Bij gronden spelen de volgende factoren een rol:
Begaanbaarheid: het vermogen om een terrein te berijden of te betreden.
Draagkracht:

het vermogen om weerstand te bieden tegen statische belasting. Wanneer een grond met water
verzadigd raakt. neemt de draagkracht drastisch af. Het water neemt de dragende functie van
de gronddeeltjes over.

Verslemping:

verslemping van grond is de neiging tot dichtslibben onder invloed van water. Het geeft aan in
hoeverre de bodemaggregaten bestand zijn tegen het uiteenvallen in micro-aggregaten of in
afzonderlijke korrels onder invloed van de neerslag, of tegen vervloeiing bij hoge
voc htgehalten [Cultuurtechnische vereniging, 1988].
De mate van verslemping hangt af van de gehalten aan lurum, organische stof en kalk.
Het doordringen van lucht in de bodem wordt bemoeilijkt. Indien op een slempgevoelige
grond veel gereden wordt onder natte omstandigheden, wordt deze grond dichtgereden. De
infiltratiecapaciteit en het bergend vermogen van de grond nemen af.
Bij verslemping aan de oppervlakte vormt zich bij opdrogen een slechtdoorlatende slempkorst

Versmering:

onder versmering wordt verstaan de vorming van een dicht kleilaagje op het oppervlak. het
laagje lijkt uitgesmeerd te worden. Dit effect kan optreden wanneer in kleiige grond wordt
gegraven en het wordt door natte omstandigheden versterkt.

Zavel en kleigronden zijn bij droge weersomstandigheden goed begaanbaar. maar bij neerslag neemt de
begaanbaarheid sterk af. Als het lutum- en humusgehalte van grond hoger wordt, wordt de begaanbaarheid bij
verhoging van het vochtgehalte sneller slechter. Door berijden verdicht de grond en neemt de doorlatendheid af.
Bij neerslag ontstaat hierdoor plasvorming, waardoor de begaanbaarheid verder afneemt en kuilen ontstaan.
Fijnzandige gronden hebben ook een kleine doorlatendheid en hierbij doen zich dus dezelfde effecten voor.
Lemig zand en leem zijn slemp gevoelig: bij berijden in natte omstandigheden wordt de grond dichtgereden en
ontstaan plassen. Ook is er bij deze gronden een grote kans op vorstschade.
De doorlatendheid en het vochthoudend vermogen zijn afhankelijk van de textuur van de grond.
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Tabel 18 Eigenschappen van gronden

vochthoudend vermogen

groot

groot

doorlatendheid
verslemping
versmering

klein tot root
gering tot mati g
groot

klein
n.v.t
matig

gering
klein

gering tot matig
klein tot matig

1

Bouwterreinen
Bouwterreinen moeten goed begaanbaar zij n en voldoende draagkracht hebben. Goed ontwaterde zandgronden
of met zand opgehoogde terreinen voldoen aan deze eisen. Vooral in het westen van Nederland, waar de
grondwaterstand hoog is en de draagkracht en begaanbaarheid van de grond vaak niet toereikend is. worden
terreinen veelal opgehoogd. Ook de vereiste drooglegging en ontwateringsdiepte spelen hierbij een rol [Segeren
en Hen geveld, 1984].
Voor het ophogen van terreinen zijn drie mogelijkheden:
•
Integraal ophogen met zand
•
Cunettenmethode
•
Partieel ophogen met zand
Er zijn ook combinaties van methoden mogelijk.

Imegraal ophogen
Het gehele terrein waar de bouw plaatsvindt wordt opgehoogd met zand. De minimale ophoogdikte is 0.7 m.
Bij integrale ophoging wordt het zand, indien het een groot bouwterrein betreft. vaak opgespoten. Bij kleine
projecten wordt de ophoging ook per vrachtauto gedaan.
Onder ophogingen kan tijdens opspuiten een ondoorlatende laag gevormd worden door slibafzettin g of door
verslemping e n dichtslibbing van het oude maaiveld.
Bij het opspuiten bezinken de zwaardere deeltjes direct. maar wordt slib door het water meegenomen. Wanneer
de stroomsnelheid van het water afneemt. dus verder van de spuitkop af. zullen de slibdeeltjes bezinken.
Sliblagen kunnen over grote delen van het oude maaiveld tot afzetti ng komen en daarmee een ondoorlatende
laag vormen.
In [Se geren en Hen geveld. 1984) worden maatregelen tegen slibafzetting genoemd.

Cunettenmetlwde
Er wordt zand aangebracht op de plaatsen waar wegen, pleinen en paden komen. Ook waar kruipruimten
toegepast worden wordt zand toegepast.
Het zand wordt door middel van vrachtwagens aangevoerd.

Partieel ophogen met :.and
Overal op het bouwterrein wordt zand aangebracht, behalve in de geplande groenstroken, waterpanijen en
parken. Wanneer de opbouw van de ondergrond van een terrein sterk varieert, kan partieel ophogen ook worden
toegepast. Bepaalde delen worden dan 'integraal' opgehoogd. op andere delen wordt de cunettenmethode
toegepast.
Bij deze vorm van partieel ophogen kan al het zand per vrachtwagen worden aangebracht, of kan de aanvoer per
vrachtwagen gecombineerd worden met het opspuiten van zand.

Slib
Zoals beschreven kunnen bij ophogingen door middel van het opspuiten van zand slibafzettingen optreden. Deze
slibafzettingen kunnen over grote delen van het terrein voorkomen. Ook kan door het ophogen verslemping en
dichtslibbing van het oude maaiveld optreden.
De minimale dikte van een ophoging is 0,70 m. Afhankelijk van de omstandigheden is de dikte van de ophoging
groter.
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Indien het oorspronkelijke maaiveld zich op 0,5 tot I ,0 m onder de aan te leggen infiltratie- of
percolatievoorziening bevindt, wordt aanbevolen om bij de aanleg de grond tot in het oude maaiveld door te
spitten. Ook direct naast de voorziening moet de bodem doorgespit worden. Op deze wijze wordt de
slechtdoorlatende laag doorbroken.
Indien een infiltratie- of percolatievoorziening het oude maaiveld doorsnijdt, wordt ook aanbevolen de directe
omgeving van de voorziening door te spitten.
Eigenschappen van de bodem
Uitlevering
De "uitlevering" geeft aan welk volume I m3 ongeroerde grond zal innemen. wanneer het ontgraven en
getransponeerd wordt. Met betrekking tot het werken met grond is de uitlevering een belangrijke factor: de
hoeveelheid grond die vrijkomt bij het werk kan worden berekend.

uitlevering:
met:

B

V,
Vo

B = Vx - V o . lOO%
Vo

=

=

=

uitlevering (%)
volume verwerkte grondmassa (m3)
volume oorspronkelijke grondmassa (m 3)

Wanneer grond verwerkt wordt kan ook een negatieve uitlevering optreden: klink. campactie of verdichting.
Tabel 19 Uitlevering

1klei
zand
_g_rind
grind-zandmengsels

I
I

I

20 à 30
15 à 20
25 à 30
20 à 25

I

I
I

+2 à - 15
-5 à -15
+8 à 0
-5 à -15

Doorwortelbaarheid
Voor de groei van gras en andere aanplant moet met het volgende rekening worden gehouden.
Wanneer het poriëngehalte van grond kleiner dan 40% is. is de grond niet of zeer slecht doorwonelbaar door een
te hoge mechanische weerstand. Voor een goede groei van wonels is bij humus- en slibarm zand een
poriënfractie van minimaal 43 % vereist. Indien nodig zal de aanwezige grond gemengd moeten worden met
humus om een grotere doorlatendheid en betere groeimogelijkheden te bereiken. Leem wordt hierbij niet
toegepast. omdat de doorlatendheid hierdoor afneemt.
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Soorten vullingmateriaal
Grind
Grind is een los afzettingsgesteente van natuurlijk herkomst met een korrelgrootte tussen de 2 mm en 63 mm.
De soortelijke massa bedraagt 1700 kg/m 3 (verdicht en droog), de wateropname is I ,5 vol-% en de porositeit
bedraagt ± 35 vol-%.
Indien zeegrind gebruikt wordt, moet dit worden ontzilt. Eisen aan het maximum gehalte aan chloride bij
drainagetoepassingen zijn nog niet opgesteld.
Volgens de Zweedse richtlijnen voor toepassing van grind in infiltratie- en percolatievoorzieningen moet het
toegepaste grind diameters hebben in de range van 0 16-32 mm.
Grind kan gewassen en ongewassen worden geleverd. Bij het wassen worden klei- en andere deeltjes die aan de
grindkorrels vastgekleefd zitten verwijderd.
Geëxpandeerde kleikorrels
Dit kunstmatig vervaardigde granulaat wordt gevormd door verhitting van natuurlijke klei (Boomse klei ). water.
kleurstoffen en hulpstoffen.
Deze kleikorrels worden geleverd onder de naam ''Argexkorrels" en worden geproduceerd in België.
Het aggregaat heeft een zeer laag volumegewicht en wordt dan ook veel toegepast als licht aanvulmateriaaL
Het materiaal wordt geleverd in drie korrelmaat-reeksen: 014.4/ 10 en 10/16 mm. waarbij van de eerste reeks de
volumieke massa hoger is als van de andere sorteringen.
De reeks 0/4 mm wordt vrijwel niet toegepast.
De soortelijke massa voor de reeksen 4/10 en 10/16 bedraagt bij een verdicht en droog \Olume resp.-nOen 370
3
kg/m •
Argexkorre ls hebben een grotere wateropnamecapaciteit dan grind, dit wordt in de onderstaande tabel
beschreven.
Tabel 20 Waterabsorptie bij kleikorrels

• gedurende 24 u. in volume
Na I jaar is de vochtopname 40% .

12%

3

De porositeit bedraagt 430 Um 3 resp. 450 11m , dus 43% resp. 45% (alleen lucht in ruimte tussen de korrels).
Lava
Lava(steen) is een gebroken poreus gesteente van eruptieve oorsprong.
De soortelijke massa van lava is kleiner van 1100 kg/m 3 (verdicht en droog), de wateropname ligt tussen de 12
tot 18 vol-%. en de porositeit bedraagt 55 vol-%.
Lavakorrels hebben een groot bergend-en reinigend vermogen. Het reinigend vermogen van lava is vooral
bekend uit de procesindustrie. waar het in filters wordt toegepast. Door een groot specifiek oppervlak en
biologische zuivering door bacteriën kunnen de mineralen die in lava van nature voorkomen met
verontreinigingen reageren.
Het is onbekend of door de groei van bacteriën een slecht doorlatend laagje wordt gevormd.
Lava is goed waterdoorlatend en vorstbestendig. Het wordt veel toegepast bij tennisbanen en sportvelden. Het
heeft een goede stabi liteit en geeft geen extra milieubelasting van de bodem.
Door het transport kan de lava ontmengd raken. Bij de verwerking moet het weer gemengd worden. Om een zo
homogeen mogelijk verdeeld mengsel te bereiken moet de lava vochtig verwerkt worden.
Gebroken natuursteen
Dit materiaal wordt verkregen uit groeves.
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De minimale afmeting ligt tussen 0 16-32 mm en de maximaal toepasbare afmeting bedraagt 0 90 mm. De
porositeit zal, afhankelijk van de korrelgradatie, liggen op ± 40%. Natuursteen wordt vanwege de
verkrijgbaarheid vrijwel niet toegepast in Nederland.
In Zweden wordt veelal makadam toegepast.
Volgens de Zweedse richtlijnen moet het toegepaste makadam diameters hebben in de range van 0 2- 60 mm.
Gebroken puin
Gebroken puin is (in Nederland) gerecycled bouw- en sloopafval, ook wel korrelmix genoemd. Het wordt voor
diverse toepassingen gebruikt, waaronder de wegenbouw, en het wordt ook gebruikt bij infiltratie- en
percolatiesleuven. Er zijn echter veel kleine deeltjes in het puin aanwezig. afkomstig van de gebroken bakstenen
en betonpuin. Een goede zeving is noodzakelijk om alleen de grotere delen te verkrijgen.
Verwacht kan worden dat ook aan de grotere korrels nog kleinere deeltjes gehecht zitten. Het wassen van het
gebroken puin voor de toepassing kan deze deeltjes wegnemen.
Uit de praktijk is bekend dat het gebroken puin een (licht) hydraulisch bindend vermogen heeft. Dit kan het
doorlaten van water belemmeren. Resultaten hiervan uit de praktijk zijn echter niet beschikbaar. De mate van
binding hangt van de samenstelling van het puin af. Niet of nauwelijks bindend puin kan worden verkregen.
Kostentechnisch is het een goed alternatief voor de relatief dure argexkorrels en het relatief dure en veel
schaarsere grind, doordat gebroken puin in voldoende mate beschikbaar is.
Vergelijking materialen
Als vullingaggregaat worden in Nederland hoofdzakelijk grind en geëxpandeerde kleikorrels gebruikt.
Hieronder volgt een vergelijking van de eigenschappen. Ter vergelijking is zand met korrelafmetingen 0/4 mm
opgenomen.
Tabel 21 Vergelijking aggregate n

teit
verdicht en droog

porositeit
en bevochtigd

1 verdicht

vol-%
vol. massa
kg/m 3

43
470

45
370

42
1700

vol-%

37
750

38
650

35
1750

40
1760

Aanvulmateriaal
Om de buitenzijde van de constructie aan te vullen wordt drainagezand gebruikt.
Aan draineerzand worden volgens de Standaard RA W Bepaling 1995, nr. 22.06.02, de volgende eisen gesteld:
•
Zand met een tijdelijke of permanente draineerfunctie moet zijn mineraal materiaal, waarvan het gehalte aan
minerale deeltjes door zeef 63 J..lm van de fractie door zeef 2 mm ten hoogste 5% bedraagt.
•
Van het materiaal door zeef 2 mm mag het gloeiverlies ten hoogste 3% bedragen.
•
Van zand met een permanente draineerfunctie moet voons de fractie op zeef 250 J..lm ten minste 50%
bedragen.
Bij de toepassing van draineerzand bij infiltratie- en percolatievoorzieningen heeft het zand een permanente
draineerfunctie.
Voor zand in een zandbed gelden de volgende eisen (Standaard RA W Bepaling 24.06.02):
Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1.0 m beneden het oppervlak van het
•
wegdek. moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 J..lm van de
fractie door zeef 2 mm ten hoogste 15% bedraagt.
•
Indien het in het eerste punt bedoelde gehalte 10 tot 15% bedraagt, mag bovendien het gehalte aan minerale
deeltjes door zeef 20 J..lm van de fractie door zeef 2 mm
•
Van het materiaal door zeef 2 mm mag het gloeiverlies ten hoogste 3% bedragen.
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Filterdoek
Geotextielen worden in de grond-. weg- en waterbouw voor diverse doeleinden gebruikt. Genoemd kunnen
worden toepassin g bij g ro ndwapening, vloeistofdichte sche rmen, filters en scheidi ngslage n.
Voor de toepassing bij infiltratie- en percolatievoorzien ingen is de lilterfunctie van belang. Indien een
lilterfunctie gewenst is worden vliezen en weefsels toegepast. Gronddeeltjes moeten worden tege ngehouden en
wate r moet doorgelaten worden. Door inloop van de omringende grond kan de bergingscapaciteit worden
aangetast.
Grondstoffen
Voor het fabriceren van geotextielen worden de volgende grondstoffen voorname lijk gebruikt:
polyester ( PET). polypropeen (PP). high en low densitypolyetheen ( HOPE en LDPE).
polyv inylchloride (PVC) en in geringe mate po lyamide (PA ).
Met geotextielen moet zorgvuldig omgegaan worden met het oog op het milieu. Resten kunnen bij slordig
gebruik in de natuur worden verspreid. maar er kunnen ook giftige toeslagstoffen uitlogen en het milieu
belasten. Aantasting vindt plaats in een milieu waar de inwerkin g van zuren. logen. olie, mest. e tc plaatsvindt.
De geotextielen gedragen zich in principe inert. met als uitzondering bepaalde soorten PVC.
Indien geotextielen in waterwingebieden moeten worden toegepast. moeten de textielen voorzie n zij n van het
'attest toxiciteit aantasting' (ATA), een certificaat dat aangeeft dat het textiel o nderzocht is op
gezondheidsaspecten en goed is bevonden. Gezondheidsbedreigende stoffen logen niet uit.
De weerstand van geotextielen tegen aantasting wordt besc hreven in [CUR. uitgave 151, 1991].
Vliezen en weefsels
Zoals eerder genoe md worden indien een tilterfunctie gewenst is vliezen en weefsels toegepast.

Weefsels
Weefsels worde n vervaardigd uit garens of bandjes. De weving is geordend.
Weefsels zijn waterdoorlatend e n de gronddichtheid is afhankelijk van de maaswijdte van de wevi ng en de
grondsoort. De liltereigenschappen worden bepaald door de weefselopeningen.
Weefsels werken als dunne zeven.
V/ie: en
Bij vliezen worden vezels mechanisch (naaldprikken ). c he misch (verlij ming) of thermisch (versmelting) aan
e lkaar gehecht. De oriëntatie van de vezels is willekeurig en daardoor is het vlies waterdoorlatend en gronddicht.
De liltereigenschappen worden bepaald door de diameter van de draadjes. de massa per vie rkante meter en de
dikte van het vlies.
Bij mechanisch gebonden vliezen komen de filtereigenschappen. alleen al vanwege de grotere dikte , het beste
overeen met een mineraal filter. Ook is hierbij de filterstabiliteit het best gewaarborgd [Dokter, W.J., 1997].

Eisen aan het filterdoek
Aan het lilterdoek worden met betrekking tot het behouden van de berging de volgende eisen geste ld:
•
gronddicht
•
waterdoorlatend
•
sterk en duurzaam
Tijdens het transport. de aanleg en de ingebruikname worden krachten op het geotextie l uitgeoefend. Het
geotextiel moet voldoende sterk zijn om deze krachten op te nemen.
Om oneffenheden van de ondergrond te kunnen volgen moet het geotextiel voldoende rekbaar zij n.

Gronddichtheid
Door het geotextJel mag geen transport van grond plaatsvinden. Wanneer de voorziening drainerend werkt
bestaat de kans op transport van deeltjes, die het vullingaggregaat zouden kunnen verstoppen. De
gronddichtheid van een geotextiel wordt gekarakteriseerd door de O (p)-waarde. De O(p)-waarde is de
karakteri stieke poriegrootte van het geotextiel en heeft als eenheid [mm of )..lm] .
O(p) wordt als volgt gedefinieerd: O(p) is gelijk aan de gemiddelde diameter dm van een denkbeeldige
zandfractie waarvan de zeefrest in en op het geotextiel p % is [CUR. uitgave 151, 1991].
Op basis van de zeefkromme van de grond kan worden berekend welk geotextiel moet worden gebruikt.
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De beproevingsmethode en de opstellingen worden beschreven in NEN 5168. "Geotextiel: bepaling van de
karakteristieke poriegrootte in droge toestand".
In de ontwerpregels gebruikt men zeefrest-percentages van 90% en 98% als karakteristieke poriegrootten 0(90)
en 0(98), waarbij de Nederlandse Geotextiel Organisatie (NGO) 0(90) gebruikt.
Globaal kan gesteld worden dat de poriediameter van het textiel = 20% van de korreldiameter moet zijn.

Waterdoorlatendheid
Bij de waterdoorlatendheid wordt een onderscheid gemaakt in de doorlatendheid loodrecht op en parallel aan het
vlak.
Indien de voorziening, bij hoge grondwaterstanden, ook met grondwater gevuld kan worden. moet het textiel in
twee richtingen water doorlaten.
Als ontwerpcriterium geldt dat de waterdoorlatendheid van het textiel groter moet zijn dan de
waterdoorlatendheid van de grond.
De volgende praktijkrichtlijn wordt gehanteerd: kfilter = kgrond * factor. Indien de factor lOof groter is. dan kan er
ook geen grondwaterdruk op de voorziening komen te staan [CUR. uitgave 151, 1991].
De waterdoorlatendheid kan afnemen als gevolg van de volgende factoren:
•
blocking
•
clogging
•
samendrukking
Bij blocking zetten gronddeeltjes zich af in de poriën van het textiel, op het grensvlak met de grond. De
openingen worden geblokkeerd en de waterdoorlatendheid neemt af.
Blocking treedt vooral op in situaties van stationaire stroming. Een hoge gronddruk. waardoor gronddeeltjes in
het textiel worden gedrukt versterken dit effect.
Blocking treedt op bij het gelijktijdig voorkomen van de volgende factoren:
•
uniforme openingsgrootte
•
uniforme korrelverdeling van de grond
•
bij waarde van 0(90)/d 90 tussen 0.5 en 1.0
(0(90): karakteristieke openingsgrootte corresponderend met gemiddelde diameter dm van een zandfractie
waarvan I 0% door het textiel valt, d 90 : maat van de zeef waar bij een droge zeefproef 90% van het
grondmonster doorheen gaat)
Het gelijktijdig optreden van deze factoren komt in de praktijk zelden voor [CUR. uitgave 174. 1995].
[CUR. uitgave 151. 1991).
Bij clogging slibt het geotextiel dicht doordat fijne deeltjes binnendringen en zich in het textiel nestelen. De
doorlatendheid daalt tot een evenwichtssituatie.
Het effect van clogging treedt niet op als C(u) > 3, waarbij C(u)= 0(90)/d 15 of als C(u) < 3, waarbij C(u) = df:d
d 10 [CUR. uitgave 174. 1995].
Om dichtslibben te voorkomen moet een zo groot mogelijke poriegrootte, in samenhang met de noodzakelijke
gronddichtheid, worden toegepast.
Blockingen clogging kunnen ook ontstaan door oxydatie van ijzerdeeltjes (neerslaan ijzer leidt tot verstopping),
bij gronden met een hoog humusgehalte en hoge zuurgraad (pH. uitspoeling afbraakproducten leidt tot
dichtslaan textiel) en door biologisch aangroei (zuurgraad, temperatuur en voedingsbodem zijn hierbij
bepalend).
Indien de grondsoon aanleiding geeft om een van deze processen te verwachten wordt aanbevolen de grond te
vervangen door geschikte grond. In [CUR. uitgave 174, 1995) wordt uitgebreid op deze processen ingegaan.
Door samendrukking van het geotextiel bij hoge gronddrukken kan de waterdoorlatendheid afnemen. Vooral
vliezen zijn hier gevoelig voor.
Samengevat:
Weefsels
Door ordening en uniforme poriegrootte gevoelig voor block.ing.
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Vliezen
Kans op afnemen van de waterdoorlatendheid door het optreden van sa mendrukking van het vlies bij een hoge
druk van de grond.
Vliezen zijn gevoeliger voor clogging dan weefsels.
Thermisch gebonden vliezen hebben meer kans op blocking dan volgens een andere methode gebonden vliezen.

Sterkte en duurzaamheid
Krachten die op het geotextiel worden uitgeoefend moeten worden opgenomen. zonder dat het textiel sc heurt.
breekt of dat de poriegeometrie vervormt.
Indien het textiel kan rekken kan het de vervormingen volgen, zonder dat de eigenschappen veranderen.
De maatgevende belastingen treden hoofdzakelijk tijdens de aanleg op. De plaatsing moet dan ook extra
aandacht krijgen. Verwezen wordt naar de paragraaf plaatsing van het filterdoek in hoofdstuk 7.
De sterkte- en stijfheidseigenschappen zijn afhankelijk van het gebruikte textiel. Door verschillende soorten
garens of draden te gebruiken kunnen specifieke eigenschappen worden gecombineerd.
Thermisch en chemisch gebonden vliezen en weefsels zijn meer scheurgevoelig dan mechanisch gebonden
vliezen en weefsels.
De duurzaamheid kan door een aantal mechanismen aangetast worden. te noemen zijn:
•
veroudering; vooral invloed van hoge temperatuur en UV -straling
•
chemische en biologische aantasting
•
hydrolyse; ionenuitwisseling waardoor de sterkte afneemt
•
kruip: lengtetoename onder belasting
•
mechanische beschadiging; transport. opslag en aanleg zijn hierbij bepalend
Met betrekking tot ingroei en doorgroei van wortels is nog niet vee l bekend. Er zijn penetratietesten verricht en
resultaten bekend van de doorgroeibaarheid met riet. rietgras en andere oeverplanten. Gesteld kan -worden dat
alle geotextielen doorgroeibaar zijn.
Bij een grondwaterstand ruim onder de bodem van een voorziening. zal de voorziening meestal droog staan . Dit
is geen aantrekkelijk groeimilieu voor planten en ook zal het aggregaat niet veel voedingsstoffen bevatten.
Het niet in de wortelzone aanleggen van infiltratie- en percolatievoorzieningen heeft natuurlijk de voorkeur.
Samengevat:
Weefsels
Weefsels zijn sterk en stijf. de rek is zeer gering.

Vlie=en
De rekcapaciteit van vliezen is veel groter dan die van weefsels. Hierdoor zijn vliezen minder gevoelig voor
beschadigingen.
Indien men ·veilig· wil zijn is het gebruik van dikkere vliezen, ook in zandgebieden. aan te bevelen voor de
omhulling van infiltratie- en percolatiesleuven. De detaildikte. poriëngrootte en dergelijke moet worden
berekend op basis van de bovengenoemde factoren [Dokter. W.J., 1997].
Het filterdoek moet volgens de Zweedse richtlijnen een zodanige kwaliteit hebben dat het gewicht minimaal 100
gr/mè bedraagt [Van de Ven. 1995].
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Vragenlijst voor opzichters bij bouw van voorzieningen in nieuwbouwgebieden
I. algemeen verloop van de bouw
dag
1.1

begi n grondwerkzaamheden

1 .~

voltooiing bouw

1.3

begin aanplan t groen en inzaaien gras

1.~

oplevering infïltr./percolatievoorz.

maand

jaar

2. Gebruik van de voor infiltratie- en percolatie van regenwater geplande oppervlakken

~-'

Waren de betreffende oppervlakken op alle
tekeningen aangegeven?

o ja

o nee

~-~

Werden de oppervlakken op het ve ld
aangegeven en afgezet?

o ja

o nee
maand

dag

jaar

Zo ja. wanneer afgezet?
Verw ijdering van het afzetmateriaal

:2.3

'

Werden op de oppervlakken grond. sneeuw of bouwmaterialen opgeslagen?

- ...." -

-. ~ _ ,.:,.., ~ :~
~

""

..

.

;,...

~-

""'":'

~

....

...
'

o ja

.......

o nee

~

.,.. ·-- . . .

-;

dag

maand

'~

jaar

dag

De betreffende oppervlakken moeten op een gebiedstekening worden aangegeven!

2.4

Stond er tijdens de bouw regenwater op de voor de infiltratie/percolatie bestemde plaatsen?
o ja
o nee

3. Berijding van de voor infiltratie/percolatie bestemde opperYlakken

:u
.)
~

__.,

3.3

Moesten over de oppervlakken materialen
aan- of afgevoerd worden?

o ja

o nee

Is over de oppervlakken een weg aangelegd?

o ja

o nee

Welke \OOrzorgs maatrege len werden bij deze weg getroffen m.b.t. verdichting?

3.4
Wat was het gewicht van de voertuigen?
o > ~0 ton o ca. ~0 ton o ca. 30 ton o ca. 20 ton o ca. 10 ton o ca. 5 ton o ca. 2 ton o < 2 ton
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4. Getroffen maatregelen
4.1

Is de verdichting weggenomen door het doorspitten van
de grond?
Zo ja, tol welke diepte?
o ca. 0, I m
o ca. 0,3 m
o ca. 0,5 m

4.2

Werd de grond vervangen?
Zo ja, op tekening aangeven!

4.3

Werd het voor infiltratie bestemde vlak daarna afgezet
en vrijgehouden ?

o ja

o ja

o nee

o ja

o nee

o nee

5. Afwijkingen bij de bouw en vormgeving van de infiltratie/percolatievoorziening
Hieronder zijn alle afwijkingen en gebeurtenissen te vermelden:

Datum

~-
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Opname in bestek
In deze bijlage worden omschrijvingen gegeven die in het bestek kunnen worden opgenomen. Ze zijn
overgenomen uit het rapport. Het type voorziening bepaalt de te vermelden bestekbeschrijving. De
beschrijvingen zijn hier afzonderlijk vermeld, maar kunnen ook worden gecombineerd.

Aanleg voor=iening
I. Plaats voorziening op bouwterrein aangeven en afschermen.
2. Geen opslag van grond, materiaal en materieel op plaats van voorziening. Zo mogelijk geen berijding van
het oppervlak.
3. Bij opgespoten bouwterreinen indien de voorziening het oude maaiveld doorsnijdt of oude maaiveld 0.75 m
onder de voorziening ligt, de grond onder en in de directe omgeving van de voorziening doorspitten.
4. Gebied van infiltratie- of percolatievoorziening bij aanleg niet benjden. Indien dit toch noodzakelijk is
voorziening in één werkgang realiseren en verdichting wegnemen door de grond tot onder de verdichte zone
door te spitten.
5. Voorziening zo mogelijk in één gang ontgraven en realiseren om verdichting door veelvuldig langs de sleuf
rijden te voorkomen.
6. Bij versmering van de sleufwand (met name bij kleiige grond) de sleufwand opruwen en zo mogelijk de
smeerlaag laten indrogen.
7. Infiltratieveld. bassin of wadi in de eerste fase O.I5 mboven ontwerpdiepte ontgraven (verwijzen naar
bestektekening), wanneer de voorziening bij de bouw van de wijk voor de afvoer van neerslag gebruikt gaat
worden. In de tweede fase, na oplevering van het woonrijp maken van de wijk. voorziening volgens
ontwerp realiseren.
8. Werk aan voorziening stoppen wanneer het langer dan een half uur regent met een intensiteit van 15
mm/uur. Bij zeer vochtige bodem het gebied niet berijden.
9. Tijdens bouw ingestroomd sediment en ingewaaid materiaal verwijderen.
I 0. Toegepast grind dient gewassen te zijn. Zeegrind niet toepassen. tenzij ontzilting heeft plaatsgevonden.
11. Geëxpandeerde kleikorrels met graafmachine aandrukken. Geen trilplaat toepassen.
12. Sleuven waterpas ontgraven.
13. Geotextiel langs sleuf uitrollen. niet verslepen (aan de hand van bijlage E wordt een filterdoek gekozen).
14. Overlap van filterdoek moet 0.5 m bedragen. Delen strak over elkaar aanbrengen.
15. Scheuren en breuken repareren met een overlap van 0.5 m.
16. Tussen wand sleuf en filterdoek geen ruimte laten. Ruimte zonodig opvullen met drainagezand of grind.
17. Laadbak van vrachtwagen reinigen voor transport van vullingaggregaat of aanvulmateriaal om vermenging
met andere materialen te voorkomen.
18. Materiaal met graafmachine in sleuf storten en verder met schop verwerken.
19. Bij vullen van de sleuf 0.3 muit sleufwand blijven om beschadigingen te voorkomen.
20. Vullingmateriaal vanaf vrachtwagen oppakken en niet door vrachtwagen laten storten.
21. Bij doorlatende verharding moet de verdichting van het zand in de onderbaan voldoen aan RA W 24.02.06.
punt 2 .
...,.., Doorlatende verharding moet worden afgestrooid met brekerzand dat voldoet aan RA W 31.46.02.
23. Op de doorlatende verharding mag geen zand of grond worden gestort.
24. Bij doorlatende buizen rubber sluitring nauwkeurig aanbrengen en ligging controleren.
25. Doorlatende buizen bij opslag afdichten (voorkoming intreding stuifzand). Putten in werk tijdelijk
afdichten.
26. Doorlatende buizen in den droge aanbrengen. Instroom modderwater voorkomen.
27. Inlaten van buizen in voorzieningen nauwkeurig aanbrengen. Filterdoek vastzetten met constructie-lij m. kit
of klemring.
28. Zand met een permanente draineer- of infiltreerfunctie moet voldoen aan RA W 24.06.02.
29. Aanvulmateriaal naast voorziening moet voldoen aan RA W 22.06.02. eisen aan drainagezand.
30. Bij aanvulling met zand moet de verdichting voldoen aan RA W 24.02.06 punt 2. bij aanvulling met
ontgraven materiaal moet een verdichting gehaald worden die 90% van de oorspronkelijke dichtheid
bedraagt. RA W 24.02.06 punt I. Voor dit doel voert de aannemer een sondering uit.
31. Materiaal wat niet aan de Wet Bodembescherming voldoet moet worden afgevoerd naar een opslag- en
reinigingspiaais van verontreinigde grond.
32. Bouwafval wordt van voorziening en omliggend gebied verwijderd.
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Richtlijnen aanleg en beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud
Onderhoud groen
I. Bij het onderhoud van aanplant één van de bestrijdingsmiddelen (aangeduid met merknamen) Rokade.
Amitroi-VL, Weedazol, Widol ofTrolate gebruiken.
2. Bij het onderhoud van de aanplant binnen een afstand van 5 meter van water (b.v. infiltratieveld, bassin en
wadi) het middel Rokade gebruiken.
3. Bij toepassing van bestrijdingsmiddelen op op voorziening aangesloten elementenverharding het middel
Topgun gebruiken.
4. Bij halfverhardingen (doorlatende klinkers, grastegels) het middel Rokade gebruiken.
Beheer en onderhoud voorzieningen
I. Bouw van voorziening in nieuwbouw- of uitbreidingswijk: elke vier weken sedimentvang en filter
controleren en zonodig reinigen. Controle tot twee maanden na oplevering het woonrijp maken van de wijk.
2. Na extreme neerslag op afspoeling controleren. Tevens sedimentvang controleren.
3. Bij reiniging van sedimentvang met materieel de voorziening zo mogelijk niet berijden. Reiniging vanaf de
rand van de voorziening (infiltratiebassin, -veld en wadi).
4. Bij renovatie van bestaande wijk sedimentvang elke 4 weken controleren. tot 4 weken na oplevering van de
werkzaamheden.
5. De sedimentvang wordt tweemaal per jaar gecontroleerd en gereinigd. Straatkolken als sedimentvang
worden viermaal per jaar gereinigd.
6. Vegen van straten en opzuigen van veegvuil met de gebruikelijke periode, echter toepassen in de herfst. na
een vorstperiode en na de jaarwisseling.
7. Overstort vrijhouden van begroeiing.
8. Gebruik van autowasplaatsen controleren.
9. Gras op infiltratieveld,- bassin en wadi kort houden. Uitgangspunt: in groeiperiode één keer per drie weken
maaien. maaiafval verwijderen.
10. Grasmat goed onderhouden, te dunne grasmat doorzaaien.
11. Aanplant terugsnoeien in najaar. maai- en snoeiafval verwijderen.
12. Bij infiltratievelden en bassins minimaal eenmaal en bij voorkeur tweemaal per jaar zwerfvuil en ander
afval verwijderen. Indien veel vuil voorkomt dit vuil vaker verwijderen.
13. Het te gebruiken materieel moet licht zijn en brede banden hebben.
14. Drains I jaar na aanleg onder middelhoge druk (20 à 25 bar) doorspui ten. Na eerste jaar één keer per 3 tot
l 0 jaar, afhankelijk van functioneren.
15. Eindbuis drain jaarlijks controleren op ligging en begroeiing.
16. Slokop tweemaal per jaar controleren op functioneren.
17. Mate van functioneren bepalen aan de hand van de geldende normen. Maatregelen kiezen aan de hand van
het toestandsaspeeL

,;.,

TU Delft

r

Algelileen voor (.lc,.: voor;iclllngcn

n>
n>

Bodem:
vcnltt hllng, vcf\lcmptng en ven.mcnng
hou\\ ICO CiflCfl

riJ

....~
.,n>
.,

1tjd\tt p v~u t aanleg en tngchrut~name :
· IIICUWhllll\\ WljkCII
- hC\tJ,OIIdc WIJ~Cn
- \\CCI\OIIl\tandtghcdcn

c-.
N

5. 1 /21 en 5.3/24 en Otjlage C
5 2/2-l

lnpa>haarheid in g roenbeheer:
- aanhcvchng hc>trijdtngsmiddclcn

-1 .21 llS
-l 22/18

1

I

rn>
n>
Vl

~.....

6. 1 I 27 en Otjlagc F
6 2/2!!
6.2/28

N

..,n>

0

Monllunng:
-aanleg
hchcct en oll!krhoud
- loghoek

~

"'0
"'0
0

.,......

:s

,.,0'

15. 1 /61
15.2/6 1

::r

15.3/62

'0:s"'

"'~

:s

lnfihralle- en pcn:olatieslcuvcn

Infiltratievelden e n bassins

Doorlatende vcrhardtlig

llchcenncthod tek:
- l<>e\tand,a'>pecten h tj Hlspeetie
- normenng toötand .. a>pcctcn
- 111aatrcgelen
Ontgraving >leuf
Vul lingaggregaat
Type liherdtx:k
AanhJC.:ngen fihcrdock
Vullen van >1cuf
Ven!u;htm g ro!l~ kratten
Aan lcg herging
Aanleg afvoer
Aanleg hcrgmg (in ondcrhaan)
Aanleg afvoer (door elementen en onderhaan )

0

~

~

16.3. 1 /(JIJ
16.417 1
7.2/35
7.21 30 e n Bij lage 0
7.21 32 en Uij lage E
7.2/ 32
7.2/3.1
?:~I 3.1 en !looftbtu_!- ! J I 55
8.2/ 37
8.2/ J!!

2/42
9.2/42 en 43

<)

Aanleg hetg tng (put)
Aanleg .tfvtx:r

10.2/ 4)
10.2/ -15

Wadt

A~ntleg

11.2/47 (llC\t: hrtjVJng In K.21 .l7)

herging (greppel)

Aanleg afvoer
Aanleg hctgtng (hui>)
Afvoer
Type lillenloek
Aanbrengen li herdoe~
Ve r ~tdlltng rund hut>

~
::r
0
c

16.2/6H

lnfihrattcput

1nlt hrattc,lcu f:
Ontgravtng >lcu f
Vulhngaggtcgaat
'1ypc I tlt c rdue~
Aanbrengen lilterdoek
Vullen v.tn >lcuf
Vctdtdllntg lllnd ~ratt en

~}

c.
c.
Controle en bchoud hcrgtng
Bchoud afvoer
Soctale a>pcctcn

7 3 I 36

Cnntrule en bchoud
Bchoud al voer
Stl<:talc a'(lCt:len
Controle en hchmu.J
Bchoud afvtl<:r
Stl<:tale a>pcc~n
Cuntmlc en bchoud
Bchoud afvoer
So<.tJie il\jlCCicn
Cumtule cn l>eiHHtd
llch<Htd afvoer
Sou.olc '"flC<.:Icn

8 .1 / l!!
H. \ /l 1J
!U I \'J
1) li-l .\

hcrgi ng
__ _
hcrgtng

7.3 IJ(,

7 ..1/36

<)

hergtng

hcrgtng

\/-IJ

') J 1-ll
lO \/-16
111 .\/-16

I

10
11
II
11

l/-16
.1 /-lX
l/ -1 1)
\i-1')

7.21.l5
7 2/ .liJ en Bijlage ()
7.2/.12 e n Btjlagc E
7.2/ \ 2

7.2/ .B
7.2 /13 e n llooiJ ,tu ~ I] / 55
11 21 -IX (ht:sdiiiJ VIII!_! In ~.21 .\!!)

122/5 1
12.2 /52
7 2 I \1 t'n Bql.tge 1:
7.2 I \2
12 2 I 52 en ll oolthllt~ I \I 55

Cuntrnlc en hchuud herging
Bchoudafvoer
Snu.tlc "'llCt:lcn

12 .2152
12 2/5.1
12.2 I 5\

