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Overleeftafkoppelenin
bestaandebebouwinghet
millennium?
A. G E E N E N , G E M E E N T E W E R K E N ROTTERDAM
J. LANGEVELD, TU DELF T
E. WILLEMS, INGENIEURSBUREAU U T R E C H T

Afkoppelen vanverhardoppervlakiseenmaatregel diealgeruimetijd indebelangstelling staat.
Desondanksblijft detoepassing,metname bijbestaande bebouwing,achterbijdeverwachtingen.
Vandaardevraag:Overleeft afkoppelen bijbestaande bebouwing hetmillennium?Aandehandvan
deervaringen meteenaantal praktijktoepassingen kangesteld wordendat hetantwoord opdeze
vraag luidt:Ja, indien...
Afkoppelen vanverhardoppervlakiseen
veelbelovendemaatregelinhetstrevennaar
eenduurzaam stedelijk watersysteem.Via
reductievandehydraulischebelastingophet
rioolstelsel wordenzowelderechtstreekse
emissiesdooroverstortingen vanuit hetrioolstelselalsde belastingvande afvalwaterzuiveringsinstallatie beperkt.Afstromend regenwatervanafgekoppeld verhardoppervlakkan
eenrelatiefschonebronzijn vanwaterinhet
stedelijk gebied.Daarnaast kanopbepaalde
locatiesdoormiddelvanafkoppelen een
bijdrage wordengeleverdaandeverdrogingsbestrijding. Ondanksdezeduidelijke voordelenvindtafkoppelen bijbestaande bebouwing
nauwelijks plaats,terwijl bij nieuwbouwlocatiesafkoppelen inmiddels totde
standaardmaatregelen behoort.

beheersbaarheid nadeligbeïnvloedt.Bij
ondergrondse technische oplossingen
bestaatdekansopfoutieve aansluitingen,
waarbij reedsbijenkele foutieve
aansluitingen depositieve milieueffecten
sneltenietwordengedaan;
toenamecomplexiteit rioleringsbestand;
noodzaaktotveeloverlegmetveel
partijen:complexen atbeidsintensief

Ontwikkelingen
Hetbeleidvandeverschillendeoverheden
iseropgerichtomafkoppelen testimuleren.In
deregeringsbeslissingvierdeNotawaterhuishoudingwordtgestelddatgestreefd wordt
naar60procentafkoppelen opnieuwbouwlocatiesen20ptocentinbestaande bebouwing.
Enkelewatetkwahteitsbeheetders
verstrekken eensubsidieper afgekoppelde
vierkantemeter.Dezesubsidiebestaat uiteen
vastbedragpervierkantemeter (bijvoorbeeld
viergulden bijWaterschapReggeenDinkel).
Dezesubsidiewordtverstrekt,omdat afkoppelenwordtgezienalseenmaatregeldiede
belastingvandezuiveringsinstallatie reduceert(endaarmeedekosten)énalseenmaatregeldiepastbinnendedoelstellingen vande
waterkwaliteitsbeheerder (tegengaanverdrogingenvasthoudengebiedseigen water.
Ingevallenwaarbijafkoppelen eenbijdrage
levertaandeverdrogingsbestrijding kandoor
eendrinkwaterbedrijf wordenbijgesprongen in
dekosten.NuonENWWatetverstrekteen
subsidievanéénguldenpervierkantemeter.
Tenslotteneemteengrootaantalgemeentesafkoppelen alséénvandemaatregelenvoor
hetbereikenvandebasisinspanning opin
hungemeentelijk rioleringsplan.
Voorbeeldprojecten
Ineenaantal plaatsen isreedservaring
opgedaanmetafkoppelen vanverhardoppervlakbij bestaandebebouwing.
WoningverbeteringPendrecht,Rotterdam-zuid
Bijeengrootschalige woningrenovatie
wordtinPendrecht,inRotterdam-Zuid,een
scalaaan'duurzaam bouwen'-maatregelen

Schematischoverzichta/koppelprojectJaapEciendree/inUtrecht.

Kenmerken
Afkoppelen vanverhard oppervlakkan,
onafhankelijk vandegekozenuitvoeringswijze,wordengekarakteriseerd door:
noodzaak totmaatwetk:Demogelijke
uitvoering isstetkafhankelijk vanlocatieeigenschappen als bodemgesteldheid,
grondwaterstand ennabijheid van
geschiktoppervlaktewatet;
kleinschaligheid:Hetzeergevarieerde
gebruikvanverhardeoppervlakken leidt
naastmaatwerkooktot kleinschaligheid.
Hetgedragvanindividueleburgers krijgt
hierdooreenrelatiefgroteinvloedophet
functioneren vanhetgeheel,hetgeende
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getroffen. Naast toepassing van milieuvriendelijke materialen wordt geïsoleerd,
worden waterbesparende kranen geïnstalleerd
en wordt het dakoppervlak van het rioolstelsel
afgekoppeld.
In dit voorbeeld wordt ingegaan op een
galerijflat uit dejaren 50,met 4woonlagen,
die vorig najaar isgerenoveerd. De flat is
aangesloten op een gemengd rioolstelsel. De
grasberm van een watergang grenst direct aan
de flat. Het afvalwater werd inpandig ingezameld, de regenwaterafvoer van dak en
galerijen werd aan de buitenzijde met een
afzonderlijk hemelwaterpijp ingezameld. Her
afvalwater- en regenwaterstelsel wasin de
kelder verbonden en viaeen aansluiring op
het gemeentelijk rioolstelsel aangesloten.
Om draagvlak voor de renovatie te krijgen
isdoor de woningbouwvereniging een
overleggroep met onder andere de bewoners
opgericht. In dezegroep zijn alle onderdelen
van de renovatie besproken. Het afkoppelen
riep op voorhand weinig belangstelling op:
het mocht alleen niet leiden tot een huurprijsverhoging.
Afkoppeling wasbij deze flat eenvoudig:
het inpandig afvalwatersysteem is intact

Beslisboomafkoppelen.

gebleven. Eriseen nieuwe hemelwaterafvoer
voor het dak met uitstroming in de nabije
singel geïnstalleerd. De hemelwaterafvoer van
de galerij blijft aangesloten op het gemengde
rioolstelsel. Het gebruik van degalerij sluit
afkoppelen uit.
Ondanks de eenvoudige uitvoering heeft
het afkoppelen van ruim rioo m 2 in totaal
47.000gulden gekost, ofwel 43gulden per m2.
Het opdoen van ervaring en de kleinschaligheid van de werkzaamheden zijn duidelijke
kostenverhogende factoren.
Achterafwordr het afkoppelen door de
bewoners alseen leuke maatregel gezien:een
geinig stroompje water dat uitmondt in de
singel.
Dewens om een bijdrage te leveren aan
een beter milieu is voor de woningbouwvereniging doorslaggevend geweest bij het
besluit tot afkoppeling. Dankzij 50 procent
subsidie van de Gemeente Rotterdam kon het
afkoppelen - als experiment - financieel
verantwoord worden uitgevoerd. De hoge
kosten vormen echter een groot nadeel. Bij
overige renovaties van flats in de wijk, waarbij
directe afvoer naar oppervlaktewater niet

mogelijk is,en uitsluitend infiltratie als
afkoppeltechniek resteerr, bestaat bij de bewoners weerstand. Men verwacht geen voordelen
maar uitsluitend nadelen: het wordt alleen
maar natter in de kelder!
InfiltratieJaap Edendreef. Utrecht
Het proefproject is bedoeld om onder
meer inzicht te krijgen in de beheersaspecten
van infiltratievootzieningen en in de kwanritatieve en kwalitatieve effecten op het grondwater.
Locatievan dit project isdeUtrechtse wijk
Overvecht. Het project beslaat het afkoppelen
van het dak van een flat, trottoirs, parkeerplaatsen en een deel van het wegdek naar een
infiltratievoorziening. De infiltratievoorziening is onder een grasveld aangebracht en
gevuld met geëxpandeerde kleikorrels
omgeven door filterdoek. Voor het geval de
infiltratievoorziening niet naar behoren werkt
iseen noodoverlaat op het rioolgemaakt. De
afvoer van dakvlakken is in de kelder afgekoppeld en door de muur geboord. Hij komt
buiten onder het maaiveld in een verzamelleiding.
Om bij de beoordeling van de wenselijkheid van afkoppelen onderscheid te kunnen
maken tussen deverschillende typen oppervlakken zijn drie afzonderlijke aanvoeren naar
de infiltratievoorziening aangelegd, die elk
afzonderlijk zijn bemonsterd. Het totaal
verhard oppervlak van 2395m 2 is als volgt
verdeeld over dedrie verschillende aanvoeren:
•
•
•

890m 2 dakoppervlak;
425m 2 trottoit, 350m 2 parkeerplaats en
300m 2 wegdek;
430m 2 parkeerplaats.

Ook in Utrecht isin een vroeg stadium
contact gezocht met alle betrokkenen en veel
tijd gestoken in voorlichting aan omwonenden. Desondanks blijkt uit metingen dat voorzichtig moet worden omgesprongen met het
afkoppelen van parkeerplaatsen en balkons.
Het afkoppelen van ongeveer 2400 m 2
heeft in dit project ongeveer 83.000gulden
gekost, hetgeen neerkomt op 35gulden per
m2. Doordar een groot deel van het oppervlak
relatiefgemakkelijk op de infilttatievoorziening kon worden aangesloten liggen de
kosten per vierkante meter afgekoppeld oppervlak in verhouding lager dan in Rotterdam.
Ook in dit geval vormen de kosten echter een
belemmering om afkoppelen opgrotere schaal
dan dit proefproject toe te passen.

Afkoppelen en de basisinspanning
Om tevoldoen aan de basisinspanning
staan gemeenten velemiddelen ter beschikking.Alsdit gebeurt door middel van afkoppe22
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lenineengemengdstelselmet7mm betging
en0,7mm/hpompovetcapaciteitmoet12,5
procentvanhetverhardeoppervlakworden
afgekoppeld.Alsuitgegaan wordtvaneen
gemiddeldekostprijs voorafkoppelen van
ongeveer40guldenpervierkantemeter,danis
afkoppelen goedkoperdandeaanlegvaneen
bergbezinkbassin van2 mm,zodradezemeer
dan2500guldenperkubiekemeterkost.
Aangeziendekostprijs vaneenbergbezinkbassinvarieerttussen900en5000guldenper
kubiekemeter(LeidraadRiolering)zaldesubsidievandewaterkwaliteitsbeheerders vanvier
guldenpervierkantemeterafgekoppeld oppervlakslechtsineenkleinaantalgevallende
weegschaaldoenomslaan.Daarnaast kanuit
dezevergelijking wordengeconcludeerddathet
ambitieniveau van20procentafkoppelen uitde
vierdeNotawaterhuishoudinggeendirecte
relatieheeft metdeteleveren basisinspanning
(debasisinspanningwordtinditgevalimmers
albereiktmet 12,5ptocent afkoppelen, terwijl
ookstelselsbestaanwaarbij 50procentmoet
wordenafgekoppeld omdittekunnenbereiken).Afkoppelen lijkt hiermeeeerdereendoel
opzichtewotdendaneenmaatregel.
Discussie
Hetbelangrijkste knelpunt bij afkoppeling
inbestaandebebouwingzijnderelatiefhoge

kosten.Bovendienblijft onzekerheid bestaan
overdekwaliteitvanhetafstromend hemelwaterendaarmeeoverdelangetermijn effecten
vanhettoepassenvan infiltratievoorzieningen.
Deonzekerheid overdekwaliteit vanhet
afstromend hemelwater isdoordenogsteeds
tegeringebeschikbarehoeveelheidmeergegevenseensteedsterugkerend probleem.Naast
deinafbeelding 2weergegeven beslisboom
(RIONED,1996) wordtdooreenaantal waterschappen hetresultaat vaneen praktijkonderzoekvandegemeenteUtrecht(DeButger,
1997)naardekwaliteitvanafstromend hemelwatergebruikt.Uitditonderzoek isgebleken
datdeverontreinigingsgraad vanhet afstromend hemelwaterzelfs instraten meteenzeer
lageverkeersintensiteit (60voertuigbewegingenperdag)hogerligtdandeverontreinigingsgraadvandeemissiesbijtoepassingvan
eenverbeterdgescheiden stelsel.Rechtstreeks
afkoppelen opoppervlaktewatermaarook
afkoppelen doormiddelvaninfiltratie, lijken
hiermeevrijwelonmogelijk teworden.

Conclusies
Hetantwoordopdegesteldevraag'Overleeft afkoppelen bijbestaandebebouwinghet
millennium?'is:ja.Afkoppelen isimmersin
principeeenzeereffectieve bronmaatregel:
schoonregenwater hoortnietinhetriool
thuis.Hetisechterwelnoodzakelijk omeen
oplossingtevindenvoordeveelaltehoge
vetontreinigingsgraadvanhetverhardoppervlakendaarmeevan hetafstromende regenwater.
Afkoppelen zalvooraleenmaatregelvan
delangeademzijn.Derelatiefhogekosten
dwingen toteengecombineerde uitvoering
metoverigeinfrastructurele maatregelen.
Foutieveaansluitingen enverantwoord
gebruikvanafgekoppelde verhardingzullen
veelaandacht blijven vragen, f
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KrohnePersenaireheeft ookvoorueen
betrouwbareenonderhoudsvrije magmeter.
Al 40 gaar zi|n dem Nederland
vervaardigde Altoflux magmeters

Standaardprogramma

een begrip in talloze marktsegmen-

Doorlaten
Bekleding
Aansluitingen

ten Steeds meer industrieën gaan
over opdezemagnetischeinductieve
debietmeters Hetassortimentvan
Krohne Persenaire bestrijkt dan ook
het complete toepassingsgebied
Dus ookvoor uis erzo n betrouw-

DN2,5t/m DN 3000
PTFE PFA,TEFZEL,keramiek otrubber
flenzen tussenbouwof sanitaire
koppelingen
Beschermingsgraad IP 65t/m IP 68
Uitvoering
compactof met separate versterker

Speciale uitvoeringen voor
• Slurrytransport»Hogedruk tot 1500bar•Ijkwaardige
applicaties«Batchmetingen»Voedingsmiddelenindustrie

bare en onderhoudsvrij magmeter
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