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ken,eenvoor overige oppervlakken eneen
beslisboom voordekeuze van de toete
passen techniek.
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De Leidraad is inmiddels ingebruik bijde
waterkwaliteitsbeheerder in West-Nederland. DeStichting RIONED heeft deleidraad
verspreid onder detitel Aandachtspuntenaanenafkoppelen verhardeoppervlakken.

Selectiefa/koppelen van verhard oppervlak ismomenteel actueel. Deleidende
gedachteachter ajkoppclcn isdathet
afvoerenvanschoon a/stromend regenwater naar derwzi nietzinvol is. Het
belast denvzi, terwijl beter aangesloten
kan worden ophetstreven naar een duurzame ontwikkeling wanneerschoon
regenwater binnen hetgebied wordt
gehouden. Bijaanpassingen aan bestaanderioolstelselswordt ajkoppelen gezien
alseengoede techniek om vuiluitworp
via overstortenderwzitereduceren. Bij
nieuwbouwlocatics isvooral de instandhouding vanhethydrologischsysteemen
beperking vande belasting van denvzide
reden voorajkoppelen {ofmfeue het niet
aankoppelen).

Op veel plaatsen, zowel voor nieuwbouwals
voor bestaande situaties, wordt nagedacht
over afkoppelen ofisafkoppelen inde plannen verwerkt. Ervaringen indepraktijk zijn
er binnen Nederland nog niet veel.Omte
voorkomen datook oppervlakken worden
afgekoppeld die beter opeenrioolstelsel aangesloten kunnen worden ènom wildgroei
aan regels tegen tegaan ishetwenselijkom
daar richtlijnen voor optestellen. De Werkgroep Riolering West-Nederland [1] heeft
aan Tauw CivielenBouw opdracht gegeven
om hiervoor een leidraad optestellen waarin wordt aangegeven inwelk geval een verhard oppervlak mag worden afgekoppeld of
moet worden aangekoppeld enwelke techniek daarvoor het meest in aanmerking
komt. Destudie heeft geleid totdrie beslisbomen:eenbeshsboom voor dakoppervlak-

[1]

D E WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND IS
EEN OVERLEGORGAAN VAN DE WATERKWALITEITSBEHEERDERS IN DEPROVINCIES N O O R D - H O L L A N D ,
ZUID-HOLLAND EN UTRECHT.
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Basismateriaal — Debcslisbomcn zijn
gebaseerd opmeetgegevens vande kwaliteit
van afstromend oppervlaktewater,op
modelberekeningen enop ervaringen inhet
buitenland. Goed beschouwd zijn er betrekkelijk weinig metingen beschikbaar.
Weliswaar zijn erinde loop vandejaren
honderden metingen verrichr maar nietal
deze metingen kunnen worden gebruikt
voor hetopstellen van een beshsboom.
Slechtsenkele locaties waar metingen zijn
verricht zijn representatief testellen voor
een bepaald soort verhard oppervlak.Voor
veel meetlocaties zijn omstandigheden of
omgevingscffecten aantewijzen, zoalseen
heel specifiek grondgebruik ofde ligging
naast een vervuilingsbron, diede kwaliteit
vanhetafstromend regenwater kunnen
beïnvloeden (bijvoorbeeld spoorlijnen).Om
die reden isinhetkader van deze studie voor
grote, technisch eenvoudig afte koppelen
oppervlakken zoals bedrijventerreinen en
parkeerterreinen als advies gegeven niet
ajkoppelen, tenzijuitonderzoek blijkt dat hetwel
kan.Tothetmoment datermeer onderzoeksgegevens beschikbaar komen isvoorzichtigheid bij hetafkoppelen van deze
oppervlakken geboden.

Bcslisbomcn — Deafweging van aan-of
afkoppelen vanverhard oppervlak is langs
normen- en cffectenspoor gemaakt op basis
van milieutechnische aspecten. Kosten,
maatschappelijke,juridische encivieltechnischeaspecten zijn niet meegenomen inde
afweging. Primair moet worden vastgesteld
ofaan- danwel afkoppelen van verhard
oppervlak uitmilieutechnisch oogpunt
wenselijk is.Het streven naar een duurzame
ontwikkeling van (stedelijke) watersystemen
speelt hierbij eenleidende rol.Om invulling
tegeven aanhetbegrip duurzame ontwikkeling zijn erdrie doelstellingen geformuleerd,
te weten:
- hetzo zorgvuldig mogelijk omgaanmet
de hulpbron water;
— hetzominmogelijk doorschuivenvan
problemen inruimte en tijd;
- hetstreven naar een grote betrokkenheid vanburgers bijmilieu inhet
algemeen enwaterhuishouding inhet
bijzonder.
Duidelijk isdatbeter invulling wordt gegeven aan een duurzame ontwikkeling naarmate dedoelstellingen meer worden benaderd. Opbasis hiervan zijn devolgende
criteria gebruikt bij hetopstellen vande
beshsbomen:
— reductie van deverontreinigingsvrachten;
— besparing van hetdrinkwatergebruik;
— hetzogoed mogelijk handhavendan
wel herstellen van het natuurlijk
hydrologisch systeem;
- hetminimaliseren van de verspreiding
van verontreinigingen inhetmilieu.
Voor daken isditvertaald indevolgende
voorkeursvolgorde voor afkoppeltechnieken:
ï regenwaterbenutting;
2

vegetatiedaken;

3 infiltratie van afstromend regenwater;
4 afvoer van afstromend regenwater naar
oppervlaktewater.

Samenvatting
Selectiefafkoppelen van verhard oppervlak ismomenteel actueel.Tot nutoeiser binnen
Nederland nog niet veel ervaring mee opgedaan enbestaan ernoggeen regels.Omverantwoord afte kunnen koppelen enomwildgroei inregels tegen tegaan zijn in opdracht
vandeWerkgroep Riolering West-Nederland beshsbomen opgesteld. Indebeshsbomen
isaangegeven welke oppervlakken voor afkoppeling inaanmerking komen enwelke beter
aangesloten kunnen worden opeenrioolstelsel. Indien een oppervlak wordt afgekoppeld
of(bij nieuwbouw) niet wordt aangesloten, moeten denodige bronmaatregelen getroffen
worden enzorgvuldigheid inacht worden genomen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij
ishetvoorkomen en(naaanleg) traceerbaar maken van foutieve aansluitingen. Aanbevolen
wordt voorzichtig tebeginnen methetafkoppelen van deschoonste oppervlakkenen
ervaringen op tedoen.
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Benutting van regenwater heeft de voorkeur
boven andere afkoppeltechnieken, omdat:
- de vcrontreinigingsvrachten in overstortcn worden gereduceerd, terwijl
geen verontreinigingen aan de bodem
worden toegevoegd zoals bij infiltratie
van afstromend regenwater;
- regenwaterbenutting een besparing
oplevert voor het drinkwatergebruik.
Deverontreinigingsvrachten in effluent,
zuiveringsslib en overstorten nemen afals in
plaats van conventionele daken vegetatiedaken
worden toegepast. Doorgaans zijn de aan de
bodem toegevoegde verontreinigingsvrachten gering, omdat slechts een geringe hoeveelheid regenwater van vegetaticdaken
afstroomt en de regcnwaterconccntratics
laag zijn door de zuiverende/filterende
werking van vegetatiedaken. Omdat vegetatiedaken geen besparing opleveren voor het
drinkwatergebruik, isdeze afkoppeltechniek
op een lager niveau gerangschikt dan drinkwaterbesparing.
Infiltratie van regenwater isdoorgaans te
prefereren boven afvoer naar oppervlaktewater, omdat:
- infiltratie beter aansluit bij het streven
naar het zogoed mogelijk handhaven
ofherstellen van het natuurlijk
hydrologisch systeem;

zowel voordegemeenten als voor de
particulieren en bedrijven;
— auto's wassen op daarvoor ingerichte
plaatsen (bijvoorbeeld autowasscrettes);
— vaker vegen van straten en leegzuigen
van straatkolken;
- selectiefstrooien met zout (ter bestrijding van de gladheid).
Om te bereiken dat de bronmaatregelen
wotden toegepast zal voorlichting moeten
worden gegeven. Deze voorlichting moet
zich richten op de werking van het watersysteem en op degevolgen van verkeerd
gebruik. Verschillende doelgroepen moeten
op een gepaste wijze worden benaderd.
Bronmaatregelen zijn essentieel voor het
goed functioneren van watersysteem met
(gedeeltelijke) afkoppchng. In een geriolecrd
gebied zijn deze maatregelen evenwel ook
gewenst. Ondanks riolering en zuivering
komt ook dan een deel van de verontreiniging die in afstromend regenwater zit op
ongewenste, vaak niet te beheetsen plekken
terecht.

AFB. 1

BESLISBOOM VOOR DAKEN

— infiltratie beter aansluit bij het minimaliseren van de verspreiding van
verontreinigingen in het milieu (door
adsorptie van verontreinigingen aan
vulmateriaal in infiltratievootzieningen).
In de praktijk zijn er voor afkoppelen van
straatoppervlakken en dergelijke niet veel
andere mogelijkheden dan infiltratie of
afvoer naar open water. Infiltratie heeft
dan de voorkeur. De beslisboom voor daken
respectievelijk overige verharde oppervlakken zijn gegeven in afbeeldingen 1 en 2.
Bronmaatregelen — Wanneer verhard
oppervlak wordt afgekoppeld ofniet wordt
aangekoppeld moeten zoveel mogelijk bronmaatregelen getroffen worden om verontreiniging van het afstromende regenwater te
voorkomen. De meest voor de hand liggende
en redelijk tot goed uitvoerbare maatregelen

zijn:
— geen materialen gebruiken die (door
uitloging) verontreinigende stoffen
afgeven. Debelangrijkste materialen die
verontreinigingen veroorzaken zijn lood
en zink. Beide kunnen bedekt worden
met een coating. Voorzinken dakgoten
en regenpijpen zijn verschillende alternatieven bruikbaar;
- geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit geldt uiteraard

AEB. Z

BESLISBOOM VOOR STRATEN EN VERHARDE T E R R E I N E N
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Bijzondere o m s t a n d i g h e d e n — De
kwaliteit van afstromend regenwater wordt
vooreen deel bepaald door het materiaal
waarover het afstroomt en het gebruik van
het oppervlak. Daarnaast kunnen ook
omgevingsfactoren de kwaliteit van het
afstromend regenwater beïnvloeden. In
bepaalde gevallen kunnen oppervlakken die
volgens de beslisboom niet voor afkoppeling
in aanmerking komen toch beter afgekoppeld worden. In anderegevallen kunnen
oppervlakken die volgens de beslisboom
wel afgekoppeld kunnen wordenjuist beter
worden aangesloten op een (verbeterd
gescheiden) rioolstelsel. Dezefactoren zijn
niet opgenomen in de beslisboom. Redenen
hiervoor zijn dat de mate waarin een
omgevingsfactor een rol speelt van belang is.
Harde criteria zijn moeilijk aan te geven.
Daarnaast kunnen er zowel factoren een rol
spelen die negatief werken en factoren die
positief werken. Debeslisboom zou onbruikbaar worden alsal dezeafwegingen er in
opgenomen zouden worden.
Omstandigheden die aanleiding kunnen
zijn om oppervlakken toch afte koppelen
hoewel dit niet volgt uit de beslisboom volgt
kunnen zijn:
- Inlaat van water leidt in veel gevallen
tot deaanvoer van verontreinigingen
diedeels worden afgezet opde bodem
(zware metalen en organische microverontreinigingen) ofleidt tot eutrofiëring. Wanneer het afstromend regenwater schoner isdan het inlaatwater is
het niet wenselijk om dat water via de
riolering afte voeren en opeen lateitijdstip meer verontreinigd water in te
laten.Afkoppelen moet in een dergelijk
geval overwogen worden.
— Hoewel infiltratie in bepaalde situaties,
gezien vanuit debodem- en grondwaterkwaliteit, niet het meest wenselijk
is, kan hetjuist ter bestrijding van verdroging gewenst zijn om het regenwater
teinfiltreren. Het is in die gevallen
denkbaar dat et een groter risico geaccepteerd wordt op het ontstaan van een
bodem- en grondwaterverontreimging
ten gunste van een zekere winst in de
strijd tegen vctdroging.Als voorwaarde
hiervoor moet dan wel worden gesteld
dat alle mogelijke en redelijk uitvoerbare maatregelen getroffen worden om
voorzienbare en vermijdbare verontreinigingen te voorkomen.
Omgevingsfactoren kunnen de weegschaal
doot laten slaan naat liever aansluiten op
riolering, ook wanneer de beslisboom aangeeft dat afkoppelen mogelijk is:
— de nabijheid van spoorwegen (tram en
trein) leidt tot aanzienlijk hogere koper330

concentraties in het afstromend regenwater. De bron is in dit geval de
bovenleiding;
- drukke wegen leiden door verwaaiing
tot verhoogde concentraties aan zware
metalen en otganische microverontreinigingen;
- rookgassen van industrie leiden tot
depositie van in de rookgassen aanwezige verontreinigingen.
Er isgeen onderzoek bekend tot waar de
invloed van de hiervoor genoemde bronnen
in een stedelijke omgeving reikt.
Waarschijnlijk isde invloed van spoorlijnen
ofdrukke wegen achter een rijgebouwen in
belangrijke mate gereduceerd en behoeft
verder van die bron met die omgevingsfactor
fc>

ö

geen rekening te worden gehouden.
Aanbevelingen — Omdat met afkoppelen
binnen Nederland nog niet veel ervaring is
opgedaan, isde meest aangewezen strategie:
beginnen met afkoppelen vanschoneverharde oppervlakken en ervaring opdoen.
Ook ishet uit milieutechnische overwegingen nietjuist om eerst méér verontreinigd oppervlak afte koppelen. Daken en
rustige sttaten zijn de eerst in aanmerking
komende oppervlakken, omdat zij doorgaans
schoner zijn dan andere verharde oppervlakken ofdoor vrij eenvoudige ingrepen
schoner zijn te maken. Dakoppetvlak en
rustige straten beslaan een groot deel van
het totaal aan verhard oppervlak, zodat er
voorlopiggenoeg afte koppelen valt.
Alsoppervlakken worden afgekoppeld van
het rioolstelsel moet altijd de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen bij het
kiezen van bouwmaterialen en het beheer

van het gebied. Bij nieuwbouw is dit eenvoudiger te verwezenlijken dan in bestaande
situaties. In geval van twijfel moet niet
worden afgekoppeld. Aansluitend daarop
zou deRijksoverheid in het kader van het
Bouwstoffenbesluit tegels moeten opstellen
op het vetbod ofbeperkt gebruik van verontreinigende stoffen. Daarnaast zou de
Rijksoverheid onderzoek moeten stimuleren
naar alternatieve, schone bouwmaterialen
(vooral tet vervanging van lood en zink).
Ook bij de aanleg en aanpassing van systemen moet denodige zotgvuldighcid in acht
worden genomen. Voorkomen moet worden
dat verontreinigde oppervlakken ofvuilwaterlozingen worden aangesloten op afgekoppelde systemen (foutieve aansluitingen).
Om foutieve aansluitingen (naeerste aanleg)
op te sporen verdient het aanbeveling om
periodiek controles uit te voeren. Om controle mogelijk te maken, moeten kleine
systemen aangelegd wotden met controlevoorziening zoals bijvoorbeeld een inspectieofmectput.
Van een aantal technisch eenvoudig afte
koppelen gebieden (ook in bestaand gebied)
is onvoldoende bekend over de kwaliteit van
het afstromend regenwater. Om die reden
wordt aanbevolen om voor die oppervlakken
een meetprogramma op te zetten.
Proefprojecten zijn hiervoor een geschikte
methode omdat dan alle ptaktijkomstandigheden impliciet in het onderzoek worden
meegenomen. Op basis van dergelijke meetgegevens ofevaluaties van proefprojecten
kunnen de beslisbomen in de toekomst
wotden bijgesteld.

SUMMARY

Selectivedisconnection ofpaved sutfaces from the sewage system isa topical subject at the
moment. Experiences in this field are still lacking in the Netherlands, and guidelines have
not yet been formulated. Bycommission ofthe study group SewageSystems in the West
Netherlands decision trees has been compiled to enablewell-considered disconnection, and
to curb proliferation ofguidelines. The decision ttees indicate what surfaces are suitable for
disconnection, and what surfaces should be connected to asewage system. Ifasurface area
isdisconnected, or (in the caseofnew-construction) will not beconnected, source measures
must be taken to prevent pollution, and ingeneral, it should be done with the utmost care.
An important focus ofattention should be that wrong connections are avoided, and made
traceable (after construction). Disconnection should be handled with caution.
Disconnection ofrelatively clean surfaces and gathering experiences with that first is
considered to bethe best policy.

