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Ten geleide

De Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit (NWRW) werd in
1982 ingesteld door het algemeen bestuur van de Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater (STORA) en de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het oogmerk hierbij was het verkrijgen van meer inzicht in de relatie
tussen riolering en waterkwaliteit door het stimuleren en coördineren van onderzoek naar de invloed .van lozingen vanuit rioolstelsels op de kwaliteit van het oppervlaktewater en naar de
mogelijkheden deze invloed via rioleringstechnische dan wel
waterhuishoudkundige maatregelen te verminderen.
Door de NWRW is een onderzoekplan opgesteld dat is onderverdeeld
in een 11-tal thema's. De nummers van de publikaties van de NWRW
corresponderen met de nummers van de verschillende thema's.
Thema 7 van het onderzoekplan betreft onderzoek naar de invloed
van verhard oppervlak, al dan niet aangesloten op riolering, op
de kwaliteit van het oppervlaktewater.
In het onderhavige rapport worden geïnventariseerde afkoppelvoor zieningen beschreven en dimensioneringslijnen en indicatieve
kostenlijnen aangegeven. Tezamen met de overige rapporten van
thema 7 kunnen belanghebbenden tot afgewogen keuzes komen betreffende dit aspect van de riolering .
Namens de NWRW
de secretaris,
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~---ir. J . F . M. van Vliet
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VOORWOORD
De Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit (NWRW) heeft een onderzoeksprogramma opgesteld voor het verkrijgen van inzicht in de invloed van lozingen uit het rioolstelsel op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Tevens onderzoekt de NWRW de mogelijkheid om deze invloed zo nodig te
verminderen, zowel door maatregelen in de sfeer van de riolering als in
de sfeer van het oppervlaktewaterbeheer.
Het voorliggende rapport bevat een deel van de resultaten van het "Onderzoek naar de invloed van het afkoppelen van verhard oppervlak op de
vuilemissie" (NWRW thema 7).
Het onderzoek is uitgevoerd in 2 fasen en vastgelegd in vier deelrapporten.
Fase 1 van deze studie, welke gekenschetst kan worden als oriënterend,
inventariserend en beschrijvend is verschenen als deelrapport NWRW 7.1
in mei 1986 met de titel "Verhard oppervlak en watervervuiling".
Deelrapport NWRW 7.2.2 omvat de resultaten van een praktijkonderzoek en
heeft als titel "Kwaliteit van het afatromende regenwater van specifiek
verharde oppervlakken".
In het voorliggende rapport, deelrapport 7.2.2. wordt een beschrijving
gegeven van eenvoudige afkoppelingstechnieken. Tevens worden praktische
richtlijnen en aanwijzingen gegeven voor de keuze, dimensionering en
het beheer van dergelijke voorzieningen.
Een integratie van de deelrapporten 7.2.1 en 7.2.2 in de vorm van een
praktische leidraad voor het afkoppelen van verharde oppervlakken is in
deelrapport 7.2.3 tot stand gebracht.
De studie is uitgevoerd door het adviesbureau TAUW Infra Consult B.V.
te Deventer. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingakommissie
waarin de volgende personen zitting hadden:
Ing. J.J. Kwakkel
Ir. G. Martijnse
Ir. L.J. Pieterse
Ir. F.H.M. van de Ven
Ir. A.W. van der Vlies
(voorzit ter)

Bouwdienst Enschede
Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Leidschendam
Gemeentewerken Rotterdam
Dienst Binnenwateren/RIZA,
Lelystad
Zuiveringaschap Hollandse Eilanden
en Waarden, Dordrecht
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SAMENVATTING
Het systematisch afkoppelen van verharde oppervlakken is een van de
maatregelen om de overstortingsfrekwentie van gemengde rioolstelsels te
reduceren en om de hydraulische belasting van het rioolstelsel te beperken. Een bijkomend gevolg is dat de totaal door de rioolwaterzuiveringsinrichting te verwerken hoeveelheid rioolwater verminderd en/of
dat met een kleinere pompoverkapaciteit van het rioolgemaal kan worden
volstaan.
Het systematisch afkoppelen van verharde oppervlakken wordt gedefinieerd als "het systematisch nemen van die maatregelen die de afvoer
van het verharde oppervlak naar of de afvoer in het rioolstelsel verminderen of vertragen met als doel de hydraulische belasting van het gemengde rioolstelsel te reduceren" .
Afkoppelingsvoorzieningen kunnen worden ingedeeld naar de W~Jze waarop
de neerslag op het afgekoppelde oppervlak wordt verwerkt. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt naar:
- regenwaterriolering, waarbij het regenwater van het af te koppelen
oppervlak via een afzonderlijk stelsel wordt afgevoerd naar het openwater of een andere afkoppelingsvoorziening;
- infiltratievoorzieningen waarbij het regenwater via een doorlatende
verharding of het onverharde oppervlak naar de ondergrond wordt afgevoerd;
- wegzijgingsvoorzieningen, waarbij het regenwater naar een reservoir
wordt afgevoerd, van waaruit een wegzijging naar de ondergrond plaatsvindt;
- drainage voorzieningen, waarbij het regenwater door middel van drainage in de ondergrond wordt geborgen;
- afvoervertragende voorzieningen, waarbij het regenwater door voorzieningen op het verhard oppervlak en in het rioolstelsel vertraagd
wordt afvoerd;
bergingsvoorzieningen, waarbij het regenwater tijdelijk in ondergrondse of bovengrondse voorzieningen wordt geborgen.
Strikt genomen wordt in de laatste twee methoden geen verhard oppervlak
afgekoppeld. Omdat ook deze technieken tot een reduktie van de hydraulische belasting of de overstortingsfrekwentie van het gemengde rioolstelsel kunnen leiden, worden deze technieken in dit rapport gelijk met de
overige technieken besproken.
In Nederland is voor wat betreft het syste~atisch afkoppelen van verharde oppervlakken ruime ervaring opgedaan bij de aanleg van gescheiden
rioolstelsels. In wat mindere mate is er ervaring opgedaan met het gebruik van afvoervertragende voorzieningen. In Zweden en de Verenigde
Staten is al bijna 20 jaar ervaring opgebouwd met de aanleg en het gebruik van infiltratie en wegzijgingsvoorzieningen. Tot op heden z~Jn
deze ervaringen positief. In Nederland en \qes t-Dui tsland worden deze
technieken incidenteel toegepast.
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Een groot aantal randvoorwaarden beperken de mogelijkheid om verharde
oppervlakken af te koppelen of zijn van invloed op de dimensionering
van de voorziening. Met name speelt hierbij een rol:
kwaliteit van het afatromende regenwater;
kwaliteit van het grondwater;
aanwezigheid/nabijheid oppervlaktewater;
ruimtebeslag van voorziening;
grondgesteldheid;
beheersmogelijkheden.
De belangrijke afweging van de kwaliteit van het afstromende regenwater
met betrekking tot specifiek verharde oppervlakken wordt behandeld in
het deelrapport 7.2.1.
Voor de definitieve keuze van de afkoppelingavoorziening is het kostenaspekt vaak een doorslaggevend kriterium.
Alvorens daar een uitspraak over te kunnen doen, moet de afkoppelingavoorziening worden gedimensioneerd.
Met behulp van de dimensioneringslijnen zoals gegeven in hoofdstuk 4
kunnen en de afmetingen snel vastgesteld worden.
Als voorbeeld zijn voor een vijftal voorzieningen, te weten: regenwaterriool, bergingsbassin, wegzijgingssleuf, ondiep infiltratie-bassin en
berging op dak, de kostenlijnen gegeven waaruit direkt afgelezen kunnen
worden de aanleg-kosten van de voorziening per vierkante meter af te
koppelen verhard oppervlak afhankelijk van de hoeveelheid van dat af te
koppelen oppervlak.
De kostenlijnen zijn zuiver bedoeld om als indikatie te dienen.
Door bijzondere omstandigheden die in het voorbeeld niet meegenomen
zijn, kunnen de gepresenteerde kosten (lijnen) sterk afwijken.
Gekonkludeerd kan worden dat op voorhand geen voorkeur voor een bepaalde afkoppelingatechniek gegeven kan worden. De plaatselijke omstandigheden zijn sterk bepalend voor de keuze. Elke situatie vereist een
eigen afwegingsproces.
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SUMMARY
The disconnection of an impermeable or paved surface from a combined
sewerage system i.s one method of reducing the overflow frequency and
the hydrauli.c load of that combi.ned sewerage system. At the same time
the waste water pump and the si ze of the waste water treatment plant
can also be reduced.
The preceding matbod is defined as a method to reduce or deaccelerate
1) storm w.:~.ter run off from impermeable or paved surfaces or 2) discharge wi.thin the sewerage system ,.,ith the purpose of reducing the hydraulic load of a combined sewer.age system.
Disconnection devices can be catagonised under six different disconneetien methods :
- Seperate sewerage system;
Storm water runoff is discharged via a seperate sewerage system into a
stream or in another disconnection device.
- Infiltration;
Storm water i.nfiltrates via a semi-permeable or an open surface into
the ground.
- Downward seepage;
Storm wat er r.un off is discharged into a reservoir where the storm
water can seep through to the ground water.
- Subsurface drainage;
Storm water. r unoff i s discharge1 into a subsurface drainage system by
which means it is temporarily stored in the soil.
- Deacceleration;
Storm water runoff is d eaccelerated by special structures found in the
impermeable or paved surfaces and in the sewerage system.
- Storage;
Storm water runoff is temporarilly stored on the surface or in the subsurface.
In the last two method s the impermeable and paved surfaces in fact are
not disconnected from the combi ned sewerage system. However these two
methods lead to the reduction of the hydraul ie load or the overfl ow
frequency a nd for this they are discussed in the report.
In The Netherlands seperate sewerage systems are quite common therefore
the Dutch have a lot of experience in the implementation, construction
and design of such systems.
There
is
however
few experience
in mathods which deaccelerate
discharge.
Sweden and the United States of ~merica have twenty years satisfactory
experience in infiltration and downward seepage techniques.
In the Netherlands and West Germany these techniques are rarely used.
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A g~eat numher of constraints reduce the possihilities of seperation on
impermeable or paved surfaces. 'l'hey a lso influence the design of the
structure.
These in the ~ain depend on:
- the quality of the storm water runoff;
- the quality of the groundwater;
- the presence of or distance from open water;
- area coverage of device;
- soil structure;
- 'llanage'llent.
The qual i ty of stor:n water runoff is an i'llportant influencing factor
and shall be discussed in report 7.2.2. in relation to specific
surfaces.
The final choice of a disconnection <'levice is ultimately dictated by
t h e cost. Costs can be estimated from the design cri ter ia given in
chapter 4. Casts estimation lines have been given for five disconneetien devices:
- seperate sewerage system;
- starage basin;
- soak nitch (dry well);
- shallow infiltration basin and
- roof storage.
These cost estimate lines are only meant as a guide and therefore can
differ to a great extent according to circumstances.
It can be state<'! that on forehand no d.isconnection technique can be
selected. Each situation demands its own selection procedure.
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INLEIDING
Het voorliggende rapport maakt deel uit van een van de onderzoeken naar
de maatregelen met als doel de invloed van lozingen uit het rioolstelsel op de kwaliteit van het oppervlaktewater c.q. milieu te verminderen. De in dit rapport onderzochte maatregelen bestaan uit het reduceren van de afvoerpiek in het riool en/of het verminderen van de af te
voeren hoeveelheid via het riool, door het afkoppelen van verharde oppervlakken.
Het afkoppelen van verharde oppervlakken wordt als volgt gedefinieerd:
"Het systematisch nemen van maatregelen ten aanzien van het verharde
oppervlak met als doel de hydraulische belasting van het gemengde rioolstelsel te reduceren".
Deze reduktie moet bewerkstelligen dat de overstortingsfrekwentie van
het stelsel afneemt. Een bijkomend effekt is dat in het algemeen de
door
rioolwaterzuiveringsinrichtingen
te
verwerken
hoeveelheid
rioolwater afneemt en/of dat het rioolgemaal een geringere kapaciteit
kan krijgen.
Alvorens een keuze gemaakt kan worden uit diverse methode s van afkoppelen, zal vastgesteld moeten worden welke verharde oppervlakken hiervoor in aanmerking komen. Hierbij zal aandacht moeten worden besteed
aan de milieu-, kosten-, juridische en civieltechnische aspekten.
De kwaliteit van het regenwater dat van het verharde oppervlak afstroomt is een belangrijk kriterium voor de keuze van het af te koppelen oppervlak en voor de keuze van de afkoppelingsmethode.
Afkoppeling zal bij veel methodes als gevolg hebben, dat het afgekoppelde regenwater vrijwel ongezuiverd naar het open water of grondwater
wordt afgevoerd.
Wanneer daardoor verontreiniging optreedt komen milieubelangen in het
gedrang en wordt aan het doel van de maatregel voorbijgestreefd.
De mate van verontreiniging van het afstromende regenwater is onder
meer afhankelijk van de aard en het gebruik van het verharde oppervlak
en wordt behandeld in het tweede deelrapport van deze 2e fase, NWRW
7.2.1.
In het voorliggende rapport wordt er van uitgegaan dat het afstromende
regenwater van dusdanige kwaliteit is dat het geen belemmering vormt
voor de te kiezen afkoppelingsmethoden. De nadruk ligt bij de civieltechnische aspekten ten aanzien van het afkoppelen waarbij relevante
kosten e n juridische aspekten niet onvermeld blijven.
In Zweden wordt het systematisch afkoppelen van verharde oppervlakken
reeds verscheidene jaren toegepast. Met name met infiltratie- en wegzijgingsvoorzieningen is daar ervaring opgedaan.
De studiereis die in november 1986 naar dit land is gemaakt leverde met
name voor die afkoppelingstechnieken bruikbaar materiaal op.
De opgedane ervaringen en het verkregen materi aal tijdens de studiereis
zijn in het voorliggende rapport verwerkt.
Het voorliggende rapport is met name bedoeld voor degenen die in de
praktijk bij het ontwerpen van rioleringsplannen en uitbreidingsplannen
zijn betrokken.
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ERVARINGEN MET AFKOPPELEN

1•

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de ervaringen
die reeds zijn opgedaan met systematisch afkoppelen van verharde oppervlakken in binnen- en buitenland.
Gesteld kan worden dat in Nederland de eerste ervaringen met doelbewust, systematisch afkoppelen in stedelijke gebieden nog maar kort geleden zijn opgedaan. Veelal gebeurde dit op ad hoc basis en is de maatregel noodgedwongen genomen om optredende wateroverlast terug te dringen en om aan eisen van de waterkwaliteitsbeheerders te voldoen. De gehanteerde methode houdt vrijwel al tijd in: Het afstromende regenwater
afvoeren naar een nieuw aan te leggen regenwaterriool.
Daarnaast is in enkele gevallen ervaring opgedaan met afvoervertragende
voorzieningen, waaronder het toepassen van wervelventielen, met het kombineren van afvoervertragende voorzieningen met berging op daken, onder
andere in Utrecht, en in toenemende mate met het kreëeren van extra berging, met name door het toepassen van ruime( re) buisdiameters en het
aanleggen van berg(bezink)bassins. In vrijwel alle gevallen worden de
effekten van het loskoppelen door geënquêteerde gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders als positief ervaren [9]*.
Wervelventielen zijn sinds april 1985 in enkele tientallen gevallen in
Nederland toegepast. De (recente) ervaringen zijn goed te noemen. Een
belangrijk aspekt blijkt het aanstromingsprofiel te zijn, waar de nodige zorg aan besteed moet worden. Bij instroomopeningen kleiner dan 150
mm kunnen zich in sommige gevallen verstoppingsproblemen voordoen door
ophoping van vetballen.
In Noorwegen zijn wervelventielen meer dan 10 jaar geleden geplaatst.
Noemenswaardige aantasting van het roestvrijstalen apparaat heeft zich
daar nog steeds niet voorgedaan.
In zekere gevallen wordt in Nederland de techniek van infiltreren en
wegzijgen van afstromend regenwater toegepast. Het betreft dan meestal
gevallen waarbij de verharding ver van een bestaand rioolnet ligt op of
nabij goed doorlatende gronden, zoals autowegen, afgelegen bebouwing in
duingebieden, etc.
De toepassingen zijn echter sporadisch en de dimensionering van de voorzieningen wordt veelal op gevoel vastgesteld; van systematisch afkoppelen in dit verband is geen sprake.
Vergelijken we deze (recent) opgedane ervaringen in Nederland met die
in het buitenland, dan valt direkt op dat daar reeds verschillende jaren ervaring bestaat met methodes van systematisch afkoppelen. Veel toegepaste technieken in met name zweden en de v.s, maar ook West-Duitsland zijn gebaseerd op een kombinatie van berging en infiltratie en/of
wegzijging.

~

*
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In Maryland, in de v.s., is bij de wet geregeld dat bouwaktiviteiten op
zodanige wijze moeten geschieden dat de oorspronkelijke hydrologische
eigenschappen van het gebied zoveel mogelijk gehandhaafd moeten blijven. Door konsekwent op verschillende plaatsen infiltratie- en wegzijgingsvoorzieningen toe te passen kan aan deze regeling tegemoet worden
gekomen. Het toepassen van deze voorzieningen ondersteunt tevens de integrale aanpak van de waterhuishouding van het gebied doordat de meeste
voorzieningen aanvulling van het grondwater als gevolg hebben. Hierdoor
loopt de basisafvoer minder sterk terug dan in gevallen waarbij deze
voorzieningen niet zijn aangebracht. De kwaliteit van het ontvangende
water blijft dan op een aanvaardbaar niveau gehandhaafd, zo stelt men
in de toelichting bij de regeling.
In Zweden wordt de laatste jaren in toenemende mate de zogeheten LCDtechniek toegepast. LOD staat voor "Lokal t Omh~ndertagande av Dagvatten" wat zoveel betekent als "lokale behandeling van regenwater".
De lokale behandeling die dan plaatsvindt omvat het inzamelen van het
afstromende regenwater en het ter plaatse bergen in de grond door het
aanbrengen van infiltratie- en/of wegzijgingsvoorzieningen. Het opgevangen regenwater kan dan percoleren naar het grondwater en/of vertraagd afgevoerd worden naar het (regenwater)riool of het open water
door de aangebrachte drainagevoorzieningen.

Figuur 1.1. Uitvoering van een infiltratiesleuf op een parkeerplaats in
Zweden
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Als voorbeeld van hoe in zweden deze LCD-techniek ge·introduceerd wordt,
wordt de hoofdstad van het land genomen.
Op initiatief van de gemeentewerken in Stockholm werd in 1963 een verordening van kracht waarin werd werd vastgelegd dat in alle nieuw uit te
voeren stadsuitbreidingen slechts nog gescheiden rioolstelsels toegepast zouden worden. Vanaf 1920 waren steeds gemengde stelsel toegepast.
Do9r een gerechtelijke uitspraak werd beslist dat de bestaande gemengde
stelsels gehandhaafd mochten blijven onder voorwaarde dat LOD voorzieningen werden aangebracht.
Huiseigenaren kunnen nu zelf bepalen of ze aangesloten willen worden op
nieuw aan te leggen regenwaterriolen of dat ze LCD-voorzieningen toepassen.
Wordt voor de laatste oplossing gekozen dan wordt een reduktie gegeven
op de aansluitingskosten voor water, riolering en regenwater van 20%.
Indien de voorziening onvoldoende funktieneert dan wordt alsnog tegen
betaling van de 20% korting de regenwaterriolering aangelegd.
Zodoende hebben circa 50% van de bewoners van nieuwe woningen van Stockholm's nieuwe wijken infiltratie- en wegzijgingsvoorzieningen aan laten
leggen. Na enige jaren ervaring kan gezegd worden dat de voorzieningen
naar ieders tevredenheid funktioneren. Nog niemand ·heeft zich alsnog
aan laten sluiten.
Dat in Nederland binnen de bebouwde gebieden weinig gebruik gemaakt
wordt van infiltratie- en wegzijgingsvoorzieningen heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste hiervan zijn:
- het gescheiden beheer van de inzameling van regenwater enerzijds en
de behandeling van afvalwater anderzijds;
- de geringe droogtelegging in een groot deel van Nederland, in kombinatie met een geringe doorlatendheid van de gronden;
- de kans op grondwateroverlast in woningen en tuinen;
- een ontwerpfilosofie voor rioleringsstelsels, gebaseerd op een zo
snel mogelijke afvoer van hemelwater.
Dat in Nederland potentUne plaatsen aan te wijzen zijn voor het toepassen van infiltratie- en wegzi jgingstechnieken staat vast, zeker in
de oostelijke en zuidelijke delen van ons land. Daarnaast kunnen vrijwel altijd maatregelen genomen worden die de afvoer vertragen.
Welke technieken verder nog ter beschikking staan voor het afkoppelen
van verharde oppervlakken en hoe de technieken toe te passen zal in het
nakomende behandeld worden.
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2.

AFKOPPELINGSTECHNIEKEN

2. 1.

Basismethoden
Het afkoppelen van verharde oppervlakken heeft tot doel de hydraulische
belasting van het gemengde rioolstelsel te reduceren.
Dit wordt bereikt door het nemen van maatregelen die er voor zorgen dat
het af te voeren regenwater of een deel ervan:
a. naar het grondwater kan perkoleren;
b. direkt naar het oppervlaktewater geleid wordt;
c. tijdelijke geborgen en vertraagd afgevoerd wordt.
Op deze wijzen wordt de afvoerpiek en/of de door het riool af te voeren
hoeveelheid regenwater gereduceerd.
De afkoppelingatechnieken kunnen worden ingedeeld in 6 basismethoden,
die afzonderlijk kunnen worden toegepast maar veelal in kombinatie zullen voorkomen.
1. Regenwaterriolering.
Afvoer van regenwater met behulp van regenwaterriolen.

2. Infiltratie.
Infiltratie van regenwater middels doorlatende verharding of onverhard oppervlak.

3. Wegzijging.

Wegzijging van regenwater vanuit een reservoir naar
de ondergrond.
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4. Drainage.

..o.<.,....vxc::a::.ac:;;;:x

Afvoer van regenwater met behulp van drainage waarbij
mogelijkheid van tijdelijke berging in omliggende
grond.

5. Afvoervertraging.

Voorziening met beperkte afvoerkapaciteit waardoor de
afvoer van regenwater slechts vertraagd kan plaatsvinden.

6. Berging.

1 . ______,_1-=L

Bovengronds of ondergronds gelegen plek waar regenwater tijdelijk geborgen kan worden.

ad 1.

De afvoer van het ingezamelde regenwater naar het open water of een afkoppelingsvoorziening vindt slechts met beperkte vertraging plaats en
piekafvlakking wordt niet gemaximaliseerd. Het gemengde riool wordt wel
volledig ontlast.

ad 2.

Van infiltratie wordt gesproken als water vanaf het oppervlak de bodem
binnen kan dringen. Het oppervlak zal daartoe waterdoorlatend moeten
zijn en de mate waarin het water kan binnendringen wordt infiltratiekapaciteit genoemd.
Als afkoppelingstechniek wordt deze methode al verschillende jaren in
het buitenland toegepast waarbij inmiddels een belangrijke hoeveelheid
ervaring is opgedaan.
Als voordelen voor het (lokaal) laten infiltreren van ingezameld regenwater kunnen genoemd worden:
- Sterk afgevlakte piekafvoeren in riool, waardoor met kleinere leiding diameter kan worden volstaan;
- Minder en minder verdunde hoeveelheden afvalwater te behandelen in RZI's;
- Door de in meer of mindere mate optredende zuiverende werking van de ondergrond minder vervuiling van oppervlaktewater;
- Beter behoud van vegetatie en ontwikkelen van nieuwe vege•,
tatie, in droogtegevoelige delen van het land;
- Beter behoud van grondwaterniveaus;
- Lagere investering voor riolering.
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Naast mogelijke voordelen zijn ook risiko•s verbonden aan bovengenoemde
technieken:
- Verhoogde kans op verontreiniging van de grond of het grondwater;
-Overlast door verstopping van de voorziening;
- Hoge grondwaterstanden kunnen tijdelijke verweking van de
grond geven of verminderde draagkracht waardoor beperkt gebruik van het terrein noodzakelijk wordt;
- verhoogde kans op schade door opvriezen;
- Gebrek aan ervaring.
Infiltratie
naar
-

kan men laten geschieden door water af te
onverhard terrein
terrein met doorlatende verharding
infiltratievoorzieningen

laten

stromen

Om het infiltreren beheersbaar en zonder gevaar voor bijvoorbeeld erosie plaats te laten vinden zal het onverharde terrein meestal een speciale inrichting krijgen waardoor het een "infiltratievoorziening"
wordt.
De speciale infiltratie-voorzieningen
aangelegd worden, te weten:
- infiltratieveld
- infiltratiesleuf
- infiltratiebassin

kunnen in 3 verschijningsvormen

ad 3.

Een wegzijgingsvoorziening benut het bergend vermogen van een reservoiraggregaat in de grond en/of de doorlatendheid van de omliggende grond.
Het via een put, buis of drain in h et reservoir binnengedrongen water
kan dit via de doorlatende omliggende grond weer verlaten en wegzijgen
naar het grondwater of opgenomen worden als bodemvocht in het omliggende bodemmateriaal.
Voor wegzijgingsvoorzieningen gelden dezelfde voor- e n nadelen als voor
infiltratievoorzieningen (zie ad 2. op pag. -5-). De afvoer van het ingezamelde water in geval van een wegzijgingsvoorziening vindt via het
grondwater sterk vertraagd plaats en een sterke afvlakking van de afvoerpiek treedt op.

ad 4.

Drainage met behulp van drainbuizen is en wordt zowel in landelijke als
in stedelijke gebieden veelvuldig toegepast.
Als basismethode voor afkoppelingstechniek zal deze meestal gekombineerd zijn met andere basismethodes zoals bijvoorbeeld de infiltratie
en de wegzijgingsmethode. Een voorbeeld waarbij dit niet het geval is,
is de riooldrain.
De riooldrain heeft een dubbelfunktie: zowel afvoer- (lediging) als verdeelleiding welke veelal in een wegzijgingsvoorziening aangebracht zullen zijn. Tijdens droog weer en lichte regenval zal de riooldrain als
afvoerleiding voor grond- en regenwater funktioneren. Bij zwaardere regenbuien zal de riooldrain overbelast raken. Waneer nu een overdruk in
de riooldrain ontstaat ten opzicht van het omliggende grondwater zal de
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riooldrain als verdeelleiding gaan funktioneren. Water in de riooldrain
zal de omliggende grond binnendringen. Dit tijdelijk in de ondergrond
geborgen '~ater zal na het verdwijnen van de overdruk de riooldrain kunnen binnendringen en alsnog afgevoerd worden. Dit bergingseffekt in de
ondergrond kan versterkt worden door de riooldrain door een reservoiraggregaat te leiden.
De afvoer van het ingezamelde regenwater vindt sterker vertraagd plaats
dan bij een regenwaterriool maar minder sterk dan bij infiltratie- en
wegzijgingsvoorzieningen. De bergingsmogelijkheid zal zorgen voor een
zekere afvlakking van de afvoerpiek.
ad 5.

Deze methode heeft als doel de afvoer van het in te zamelen of ingezamelde (regen)water te vertragen waardoor een afvlakking van de afvoerpiek gerealiseerd wordt. Deze voorzieningen zullen altijd in kombinatie
mèt bergingsmogelijkheden voorkomen aangezien het surplus bovenstrooms
van de voorziening geborgen zal moeten worden.
Verschillende uitvoeringsmogelijkheden kunnen toegepast worden waaronder insnoerriool, stuwput, wervelventiel, inlaatpunt met nauwe openingen, enz.

ad 6.

In eerste instantie lijkt het wat vreemd dat een bergingsbassin behandeld wordt als techniek voor het afkoppelen van verharde oppervlakken.
In feite verandert er namelijk niets aan de aangesloten verharde oppervlakken. De aanleg van een bergingsbassin vergroot alleen de fysieke
berging van het rioolstelsel. In dit licht zou beter gesproken kunnen
worden van het afkoppelen van een fiktief verhard oppervlak. Dit door
het bergingsbassin fiktief afgekoppeld verhard oppervlak maakt vergelijking mate andere afkoppelingstechnieken eenvoudiger.
Door het kreëeren van extra berging wordt een reduktie bereikt van de
hydraulische belasting per tijdseenheid van de RZI, wanneer het rioolgemaal een dan mogelijke geringere kapaciteit krijgt.
Meestal zal de berging voorzien zijn van een afvoervertragende voorziening waardoor vulling van de berging mogelijk is en waardoor het le digen van de berging onder zwaartekracht mogelijk blijft. ( z ie ook ad
5. hierbove n)
In feite is een infiltratie- of wegzijgingsvoorziening door de toepassing van stroming door en het gebruik van berging in een aggregaat een
methode van afvoervertragende voor z iening en berging in ~~n.
Het bergen van water in de stad kan op verschillende plaatsen gekozen
worden. Als mogelijkheden kunnen genoemd worden:
- berging op daken
berging in reservoir bovengronds, bijvoorbeeld regenton, vergrote dakgoot
- berging op straten of pleinen
berging in open watervoorzieningen
- berging op bermen, plantsoenen
- berging in reservoir ondergronds, bijvoorbeeld rioolleidingen, bergingsbassin.
In het volgende zal berging op daken, berging op straten of pleinen en
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berging op bermen en plantsoenen aan de orde komen . Omdat berging op
bermen en plant soenen primair als noel heeft het geborgen water te laten infiltreren is dit feitelijk geen variant van de basis~ethode berging. Bij de uitwerking van infiltratievoorzieningen zal deze vorm van
berging dan ook verder aan de orde komen .
Berging i n bovengrondse en ondergrondse reservoirs en berging in open
watervoorzieningen worden niet nader besproken, omdat ze of weinig effekt te zien geven bij zware buien, de regenton bijvoorbeeld (10], of
omdat het reeds gebruikelijke technieken voor het kre~ren van berging
zijn, die in Nederlann toegepast worden.
Van de basismethodes worden in de volgende paragraven enkele varianten
nader behan~eld. Talloze andere varianten kunnen hieruit afgeleid worden door verschillende technieken te kombineren.
In elke paragraaf komen achtereenvolgens de volgende aandachtspunten
aan de orde:
1. omschrijving variant(en)
2. voorwaarden van toepassing
3. dimensienering
4. materiaalkeuze
5. aanleg
6. kostenbepalende faktoren
7 . beheer en onderhoud
2.2.

Regenwaterriolering

Omschrijving
In feite is deze methode niets anders dan plaatselijk het gemengde stelsel voor bepaalde oppervlakken "ombouwen" tot een gescheiden stelsel.
Het afstromende regenwater wordt in losgekoppelde of in nieuw aangelegde kolken opgevangen en via een afzonderlijk lei~ingenstelsel afgevoerd
naar het oppervlakte water.
Voorwaarden van toepassing

--------------------------

Niet al te ver verwijderd van het af te koppelen oppervlak moet een geschikte lozingsmogelijkheid zich bevinden waar de nieuwe leiding op aangesloten kan worden. Is dit ni et het geval, dan kan overwogen worden
een dergelijke lozingsmogelijkheid aan te leggen.
Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan een vijver of sloot, maar
een infiltratie- of wegzijgingsvoorziening kan eveneens hiervoor in aanmerking komen.
In de ondergrond van het stadsgedeelte zal ruimte aanwezig moeten zijn
waar kolken, leidingen en aansluitleidingen gelegd kunnen worden .
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Dimensienering

--------------

Voor de dimensienering van de leidingen kan de gebruikelijke WlJZe van
berekenen toegepast worden. Uitgaande van de voor dat gebied aangenomen
berekeningsregeninten siteit, de grootte van het af te koppelen verharde
oppervlak, de l engte van de regenwaterleiding en de beschikbare drukhoogte, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele peilstijgingen
van het oppervlakte water of geborgen •..rater in een reservoir (\o~egzij
ginqsvoorziening) kan de diameter van de leiding berekend worden. Gebruikelijke diameters van (PVC)leidingen variëren van 125-200 mm .
Grotere leidingen zullen in beton uitgevoerd moeten worden.
Materiaalkeuze
In zo qoed als alle gevallen zal PVC het aangewezen materiaal zijn. Het
lichte gewicht, de standaard diameters, de kosten en het beperkte r uimtebeslag in relatie tot de steenachtige materialen pleiten voor het eerdergenoemde materiaal. Maar betonnen leidingen zijn natuurlijk wel bruikbaar.

De te verichten handelingen zullen achtereenvolgens bestaan uit het afkoppelen van de hestaande rioolleiding, het aanbrengen van de nieuwe
afvoerleiding en het aansluiten van de afvoerleiding op de bestaande of
gekreëerde lozingsmogelijkheid.
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Figuur 2.1. Afkoppeling van een parkeerplaats.
Hoe de afkoppeling het beste tot stand kan \oTOrden gebracht is sterk afh a nkelijk van de situati e ter plaatse. Faktoren die hi eri n een rol spe-
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len zijn bijvoorbeeld de onderlinge ligging van het af te koppelen oppervlak en de lozingsmogelijkheid, het verhardingatype van wegen, pleinen en verkeersplaatsen, het ruimtegebruik van terreingedeelten, enz .
Als voorbeeld is in figuur 2.1. op pag. -9- een aantal alternatieven
gegeven voor het afkoppelen van een parkeerterrein. Reeds voor dit eenvoudige voorbeeld zijn in wezen drie verschillende uitvoeringswijzen te
geven. De verschillen worden gekenmerkt door de hoeveelheid op te nemen
oppervlak van het parkeerterrein en de aan te passen en aan te leggen
leidingen en putten. In bijlage 2. worden nog enkele principe oplossingen van het afkoppelen van parkeerterreinen gegeven.

De te overbruggen afstand tussen af te koppelen oppervlak en lozingamogelijkheid drukt een zwaar stempel op de te verwachten kosten evenals
het kreëren van de lozingsmogelijkheid. Moeten hierbij veel moeilijk
toegankelijke terreingedeelten gekruist worden, zoals bijvoorbeeld
asfalt(beton)wegen, dan lopen de kosten snel op (dure doorpersingen) .
Gestreefd moet worden naar korte afstanden tussen af te koppelen oppervlak en lozingsmogelijkheid, waarbij de route voor de afvoerleiding
over onverharde terreinen of terreinen met elementenverharding geleid
moet worden.
De kosten kunnen sterk worden gedrukt door de uitvoering te kombineren
met renovatie- of herstelwerkzaamheden aan weg en/of riool.
Beheer en onderhoud
Een degelijk aangelegd regenwaterriool vergt relatief we~n~g onderhoud.
Zeker bij gemeenten met weinig ervaring met gescheiden stelsels moet
gewaakt worden voor foute aansluitingen. Anderzijds is het risiko daarop bij parkeerterreinen en pleinen niet zo groot.
Zoals figuur 2.1 op pag. -9- onder andere laat zien kan de oplossing
gevonden worden waarbij het afschot van het bestaande rioolleidinggedeelte gehandhaafd blijft (verschil tussen fig 2.1b en fig 2. 1c) . In
dat geval kan frakwenter onderhoud noodzakelijk zijn. Het regenwater
wordt onder tegenschot afgevoerd.

·.
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2.3.

Infiltratie

2.3.1.

Om infiltratie mogelijk te maken bestaat de aangebrachte verharding uit
een elementenverharding of zeer open asfaltbeton.
Afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond kan onder de verharding een laag aangebracht zijn met een grote porositeit waar tijdelijk
regenwater geborgen kan worden.
Voor de elementenverharding zijn tal van varianten mogelijk met betrekking tot vormen, maten en toegepaste materialen.
Het infiltrerend vermogen van elementenverhardingen wordt met name verkregen door de aanwezigheid van voegen, dit in tegenstelling tot zeer
open asfaltbeton dat infiltratievermogen heeft door de aanwezigheid van
poriën. Zeer open asfaltbeton wordt onder andere toegepast in de wegenbouw als toplaag bij autosnelwegen om aquaplaning tegen te gaan. Tevens
blijkt dat zeer open asfaltbeton een gunstig effekt heeft op vermindering van geluidoverlast. In die gevallen wordt het ge·infiltreerde regenwater echter horizontaal afgevoerd.

Eisen worden gesteld aan de doorlatendheid van de ondergrond en aan de
grondwaterstand.
Bij toepassing van zeer open asfaltbeton zullen bij doorlatendheden van
de ondergrond kleiner dan 3,6 m3.s- 1.km-2 (13 mm/h) 1) aanvullende ontwateringsmiddelen nood zake lijk zijn. Bij elementenverharding kan dit
alleen wenselijk zi jn wanneer de verharding zelf een hogere infiltratie
kapaciteit heeft dan de ondergrond.
In de V. S. wordt aanbevolen dat de hoog ste grondwaterstand minstens
0,60 m onder de konstruktie blijft. I s de grondwaterstand blijvend te
hoog, dan kan overwogen worden drainage aan te brengen.
De hell ing van de konstruktie moet niet te steil zijn.
In geval van zeer open asfaltbeton geen hellingen toepassen groter dan
5%.

1) Zie opmerking onderaan pag. - 12- en uit slagblad achterin
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De afstand tussen infiltratiesysteem en fundering van bebouwing moet
voldoende groot zijn, zodat de kans op vochtoverlast in de woning niet
toeneemt. Wanneer een kelder of kruipruimte aanwezig is, de afstand z eker niet kleiner nemen dan 3 meter. Ontbreken dergelijke voorzieningen
dan kan de afstand gereduceerd worden tot 1 meter.

Voor het berekenen van het benodigde oppervlak aan verharding i s het
noodzakelijk de doorlatendheid ervan te weten. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van in de literatuur genoemde proefondervindelijk gemeten
waarden.
Uit deze waarden zijn de ontwerpinfiltratie-kapaciteiten van tabel 2 .1.
afgeleid.
Tabel 2.1: Ontwerpinfiltratiekapaciteiten.

soort verharding

ontwerpinfiltratie-kapaciteit [m3.s-1.km-2] 2)

keien

2,8

( 10)

tegels

3,3

( 12)

klinkers
(ca 0,20x0,10x0,07 m3)

4,2

( 1 5)

55,6

(200)

grasbetontegels
zeer open asfaltbeton

833,3 (3000)

N.B. Tussen haakjes staan de waarden in [mm/h].

2) In het voorliggend rapport zijn konsekwent SI-eenheden en SI-notaties
doorgevoerd.
Tussen haakjes staan in enkele gevallen waarden in a ndere e enheden .
l ks a 1 kilosekonde = 1000 sekonden
1 mm.ks-1 ~ 1 m3.s-1.km-2 = 10 1.s-1.ha-2 ~100 mm.etm-1.
m3.ks-1 m 1 l.s-1
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\'lorden in een gebied verschillende verhardingen aangetroffen dan kan
voor de infiltratiekapaciteit van het totale gebied het gewogen gemiddelde van de infiltratiekapaciteit afzonderlijk genomen worden, welke
berekend kan worden met
i

f

= n

i

(1)

c
i

waarin fc

gewogen gemiddelde van infiltratiekapaciteiten f i
[m3. s-1.km-2]
oppervlak bepaald verhardingstype [m2]
ontwerpafvoer regenwater [m3.s-1.km-2] .

In formule (1) is q 0 opgenomen omdat (theoretisch) nooit meer regenwater zal infiltreren dan bij de ontwerpbui valt. Met de gevonden waarden
van fc kan nu de "rest" ontwerpafvoer van het verharde gebied (dit is
het deel dat niet infiltreert) berekend worden middels

A

-1

V

q
r

[m3.s

- f

.. q
0

c

A

v
met:

-2
.km

( 2)

+ A
a

"rest" ontwerpafvoer van het terrein [m3.s-1.km-2]
ontwerpafvoer regenwater 3-12 m3.s- 1.km- 2
(30-120 l.s-1.ha-1)
infiltratiekapaciteit verharding van voorziening
[m3.s-1 .km- 2 ]
Av = totaal oppervlak doorlatende terreingedeelten [m2 of km2]
totaal ondoorlatend verhard oppervlak aangesloten op voorAa
ziening [m2 of km2].
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Figuur 2.2. Afvoeren en oppervlakken bij afkoppelingsvoorziening.
Wanneer het geinfiltreerde water geborgen moet worden in een reservoiraggregaat dan moeten de afmetingen van dat reservoir ontworpen worden.
De hoeveelheid water die geborgen moet worden, wordt berekend met bergings-ontwerpafvoerlijnen.
Bergings-onwerpafvoerlijnen z~Jn lijnen waarbij de benodigde berging is
uitgezet tegen de ontwerpafvoerintensiteit.
In figuren 2.3.a. en 2.3.b. worden twee van die lijnen gegeven.
Figuur 2.3.a. geeft de bergings-ontwerpafvoerlijn, waarbij de gemeten
neerslag in de vorm van een 5-minuten-reeks als aanvoer heeft gediend.
In figuur 2. 3. b. is een gemeten in loopreeks van een riool als aanvoer
genomen, eveneens in tijdintervallen van 5 minuten [18].
De optredende verschillen tussen beide lijnen bij gelijke herhalingstijd ( T) ontstaan door verliezen als interceptie, plasvorming en infil tratie op het toeleverend oppervlak en door vertragingen die gevallen
neerslag ondergaat alvorens het tot afstroming komt.
Figuur 2. 3 . a. moet worden gebruikt als het te bergen regenwater de
voorziening (het doorlatende oppervlak) direkt voedt; figuur 2. 3.b.
moet worden gebruikt als het te bergen regenwater via het aangesloten
oppervlak wordt toegeleverd aan de voorziening.
Voor de berekening van afkoppelings voorzieningen kan de ontwerpafvoerintensiteit als volgt worden berekend:
( 3)

waarin:

ontwerpafvoerintensiteit
"rest" ontwerpafvoer (zie hierboven)
specifieke ontwerpafvoer van voorziening.

De ontwerpafvoer van de voorziening wordt berekend met:
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{4)
waarin:

specifieke ontwerpafvoer van voorziening
berekeningsdoorlatendheid
a . Kw
doorlatendheid in "werkelijkheid"
veiligheidstaktor
0,5 als Kw door meting bekend
0,3 als Kw door schatting bekend
totaal zijwandoppervlak van reservoir
2. {b + 1) . h
met:

Av

b
breedte van reservoir
l
lengte van reservoir
h
hoogte van reservoir
doorlatend oppervlak van voorziening
b

Aa

[m3.s-1.km-2]
[m3.s-1.km-21

[ -)

r- J
[m21

[ml
[m J
(m J

[m2)

. l

ondoorlatend verhard oppervlak aangesloten op
voorziening
[m2)
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In de berekening van qs is als waterafvoerend oppervlak het totale ZlJwandoppervlak van het reservoir genomen en niet zoals men zou kunnen
verwachten de natte omtrek. De reden hiervoor is dat uit ervaring, onder a ndere in Zweden, is gebleken dat de doorlatenheld van de bodem
sterk terugvalt door dichtslibbing.
Wegzijging vindt dan s lecht s plaats door de wanden. Theoretisch zou
door het vullen en weer ledigen van het reservoir de h elft van dat oppervlak genomen moeten worden. Aangezien echter het veel grotere infiltrerende oppervlak Av op de bodem niet geheel ondoorlatend wordt, kan
met dat volledige wandoppervlak gerekend worden.
Alvorens de ontwerpafvoerintensiteit te kunnen berekenen moet een schatting gemaakt worden van het toeleverend ondoorlatende oppervlak Aa en
zal een eerste schatting voor de afmetingen van het reservoir gemaakt
moeten worden.
De maximale lengte en breedte van het oppervl ak van het reservoir ligt
veelal vast door de beschikbare ruimte of door de grootte van het gekozen terrein. Door nu een hoogte voor het reservoir te kiezen, ligt het
volume van het reservoir ook vast.
Het waterbergend vermogen van het reservoir kan nu berekend worden middels:

met:

.

Vw

e

vw
e
vr

waterbergend vermogen van reservoir (m3]
effektleve porositeit
r- 1
volume van reservoir
(m3l

Voor de effektleve
gekozen .

( 5)

vr

porositeit

kunnen de

volgende tabelwaarden worden

Tabel 2 . 2. Effektleve porositeit.

r-------·
---------------------r---------------a gregaat
e (%)
~ -----------------------+

luc ht (bassin)
grof gri.nd
fijn grind (0 2 - 22.4 mm)
zand
ongesorteerd natuursteen

---------~

100
40
30
25
15-25

Bron: ( 16 ]
Met het bekend zijn van de afmetingen van het reservoir is nu ook d e
ontwerpafvoer van de voorziening qs bekend, zodat de ontwe rpafvoer (intensiteit) q berekend kan worden.
Als nu een herhalingstijd (T) wordt gekozen, dan kan met de berg i ngs ontwerpafvoerlijn een hoeveelheid benodigde berging afg eleze n wo rd e n.
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Na vermenigvuldiging met het totaal aangesloten oppervlak op de voorziening vermeerderd met het oppervlak van de voorziening zelf wordt de
benodigde berging in volume-eenheden gevonden.
vb = d • 1 o- 3 • ( Aa + }\, l
waarin:

( 6)

berekende wenselijke volume
afgelezen hoeveelheid benodigde berging
aangesloten ondoorlatend verhard oppervlak
= oppervlak voorziening

[m3l
(mm1
[m2]
[m2]

Wanneer vb = Vw dan is de voorziening met de juiste dimensies gevonden.
Zo niet, dan moet de berekening opnieuw gedaan worden met nieuwe uitgangspunten voor de .reservoirafmetingen.
Een stappenschema en een stroomschema voor de berekening van een afkoppelingsvoorziening is opgenomen in bijlage 4.
Materiaalkeuze
De elementen verhardingen worden gefabriceerd van verschillende materialen. Als belangrijkste materialen kunnen genoemd worden beton, gebakken klei, koper slak en natuursteen ; zeer open asfaltbeton is op zichzelf een verhardingsmateriaal waarvan de volgende tabel de samgnstelling geeft.
Tabel 2.3. Samenstelling van zeer open asfaltbeton.

Zeefrest
op zeef

c
c
c

16
11 '2
5,6
2 mm
63 um

streefpercentage [%)

range [% 1

·- - -·0
25

77

0-2
15-35
60-85

85
95,5

Bron: [ 1 51
In de v.s. wordt een laagdikte van het zeer open asfaltbeton toegepast
van 60-100 mm.
Voor het aggregaat toegepast bij zeer open asfaltbeton voor een niet
intensief en door vrachtverkeer gebruikte wegkonstruktie kan de volgende opbouw aangehouden worden:
1. Een zo min mogelijk dicht gereden ondergrond, eventueel voorzien van
ontwateringsmiddelen.
2. Een groffe, volumineuze filter~at of filterdoek.
3. Een laag reservoiraggregaat (0 22.4- 45 mm).
4. Een laag van 50 mm grind (0 8 - 16 mm)
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Bij voorkeur moet het totale pakket minimaal 600 mm dik worden in verband met de draagkracht.
De doorlatendheid van de ondergrond moet minstens 2 m3.s-1.km-2 bedragen.

ZEER OPEN ASFALTBETON
60 - 100mm.
SOmm "FIJN" AGGREGAAT
~ 8 - 16mm.

RESERVOIR AGGREGAAT
22,4 - 45mm.
DIKTE IS AFHANKELIJK
VAN VEREISTE BERGING.
~

FILTERDOEK
ONDERGROND

Bron: [ 20]

Figuur 2. 4. Principe opbouw van
reservoiraggregaat.

zeer open asfaltbetonkonstruktie

met

De filtermat wordt gebruikt om menging met de ondergrond te voorkomen;
door een groffe volumineuze mat (dichtheid groter dan 500 g.m-2) toe te
passen wordt de duurzaamheid gewaarborgd.
In plaats van een filtermat kan ook een laag grof zand genomen \.,orde n
met een dikte van circa 0, 10 m.
Aanleg

------

Elementenverharding met relatief grote openingen moet niet te zwaar belast worden. Daarom bij voorkeur toepassen in gebieden met geringe verkeersintensiteit en bij verkeer met geringe asdrukken, bv. parkeerplaatsen, woonerven. De beloopbaarheid is s lecht, zodat kombinatie met
normaal betegelde paden aanbevolen wordt.
Werkwijze bij aanleg van zeer open asfaltbeton met reservoiraggregaat
is als volgt: Bron [15,201
*Wachten tot de ondergrond is gestabiliseerd (indien nodig).
* Ondergrond klaarmaken. Om versmer ing en aanrijden te voorkomen we rken
onder goede weersomstandigheden en alleen machinerieën op "dubbellucht" gebruiken.
* Aggregaat van gewassen gebroken steen aanbrengen op filtermat. In lagen aa nbr engen en licht aan~rukken.
* Asfalt aanvoeren op schone wagens die zijn behandeld met anti-kleef-
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middel, bijvoorbeeld asfalttube met water. De mix gedurende het transport afdekken om te sterke afkoeling te voorkomen . Als de transportafstand groter is dan 25 ~ 30 km, dan kan het toevoegen van een af~ruip
remmende stof aan het asfaltbetonmengsel noodzakelijk worden.
* Aanbrengen van een kleeflaag van bitumenemulsie.
* Laag zeer open asfaltbeton in ~~n keer aanbrengen, ni a t stoppen tijdens aanbrengen: ca. 10 ''~alsgangen met statische walsen van 10-12
ton.
* Eventueel nawalsen met 6 ~ 8 tons wals.
* Niet eerder dan na 6 uur berijden. Bij voorkeur 1 ~ 2 dagen wachten
met berijden.
* Naden e n kant ordentelijk afwerken.
Het asfaltbeton moet in de allerlaatste fase van de terreinafwerking
plaatsvinden om reduktie van de doorlatendheid door inrijden van zand
of fijner materiaal tot een minimum te beperken. De kanten moeten zodanig worden afgewerkt dat inspeeling van materiaal wordt voorkomen.
Kostenbepalende faktoren

----------------------

-

Bij element e nverharding zal het bestraten de grootste kos tenpost vormen. In nieuw aan te l eggen gebieden of tijdens renovatiewerkzaamheden
zullen deze onkosten toch gemaakt moeten worden. Een lichte verhoging
moet verwacht worden wanneer meer verschillende soorten verhardingen
door elkaar toegepast worden (bijvoorbeeld grasbetontegels me t klinkers
in woonerf).
Bij zeer open asfaltbeton zal de aanleg en h et materiaal asfaltbeton
kostenbepalend zijn. Door de aanleg van een goed vlak reservoiraggregaat en een juiste lokati ekeuze (verkeersintensiteit) kan de laag zo
dun mogelijk gekozen worden. Toepas sen bijvoorbeeld op parkeerplaatsen,
trottoirs, wegen met l age verkeersintensiteit, fietspaden.
Beheer en onderhoud
Ongewenste sterke grasgroei bi j elementen verhardinq kan worden tegengegaan door de ondergrond en ingewassen grond zanderig te houden .
Bij minder int e nsief bereden oppervlakken zal regelmatig onderhoud in
de vorm van maaien en straatvegen of circa 1 keer per jaar chemische
onkruidbestijding gepleegd moeten worden.
Zeer open asfaltbeton moet regelmatig worden geveegd, circa 1 keer per
maand, om verstoppingen te voorkomen. Lichte verstoppingen kunnen ongedaan gemaakt worden middels straatvegen en zuigen en daarna met hogedrukspuit schoonspuiten; zware verstoppingen leiden onherroepelijk tot
sterke terugval in doorlatendheid.
De opzet van de voorziening is dat het (aangevoerde) regenwater via de
verharding naar de ondergrond kan wegstromen. Bij het beheer en onder. houd moet daarom evenals bij het ontwerp rekening ''~orden gehouden met
meegevoerde verontreinigingen.
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Uit onderzoek (4] is gebleken, dat de meeste eventuele ingespoelde aan
slib gebonden verontreinigingen, waaronder zware metalen, sedimenten,
stikstofverbindingen etc., vlak boven en in het (bodem) filterdoek akku'lluleren, zie figuur ?. • 5. Door het i'!lmobiele karakter van de verontreinigingen verbonden aan slibdeeltjes binnen een goed aanqelegd reservoir, hoeft niet gevreesd te worden voor een (sterk) toegenomen kans op
verontreiniging van de omgeving door het reservoir.

asfalt
overgangslaag
aggregaat !25 cm onder het
asfalt)
aggregaat (vlak boven fil terdoekl

Figuur 2.5.a Opbouw van de onderzochte konstruktie.

Bron: (4]
Flguur 2.5.b Koncentratieverloop van verschillende verontreinigingen in
de konstruktie na een periode van een jaar.
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In Zweden is komen vast te staan, dat de levensduur van de konstruktie
niet onder doet voor de levensduur van (gemengde) riolen.
Het (verontreinigde) filterdoek en de laag daar vlak boven, zullen bij
vervanging van de konstruktie verwijderd en afgevoerd moeten worden,
bijvoorbeeld naar een vuilverbrandingsoven.
De mogelijkheid van het afvangen van verontreinigingen gaat voor in het
regenwater opgeloste verontreinigingen niet op. Mede daardoor wordt
hier met klem benadrukt dat infiltratie c.q. wegzijging van regenwater
in de ondergrond als techniek voor het systematisch afkoppelen van verharde oppervlakken slechts dan nagestreefd moet worden in gevallen van
"schoon" afstromend regenwater (zie ook NWRW rapport 7.2.1.).
2.3.2.

Infiltratieveld

Een onverhard terrein met of zonder begroeiing waar infiltratie van water mogelijk gemaakt is, is een infiltratieveld. Wegbermen, tuinen en
plantsoenen, hoewel veelal niet primair voor deze funktie aangelegd,
kunnen in feite als infiltratieveld aangemerkt worden .

, Figuur 2.6. Voorbeeld van parkeerterrein in Utrecht; de parkeervakken
doen dienst als infiltratieveld.
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De voorwaarden genoemd bij de basisvariant doorlatende verharding
(par . 2.3.1) gelden eveneens voor het infiltratieveld.
Als harde eis wordt wel gesteld dat de hoogste grondwaterstand minimaal
0,50 meter beneden maaiveld moet liggen. Door middel van drainage kan
eventueel aan die eis voldaan worden.
Zijn de hellingen groter dan 20% dan kan geen infiltratieveld worden
aanlegd. Door het maken van terrassen kan het bewuste terrein toch geschikt gemaakt worden voor infiltratie.
Voor de afstand tussen de infiltratievoorzieningen en de bebouwing voorzien van kelder of kruipruimte een minimum van 3 meter aanhouden.
In Zweden wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem met 6 beoordelingskriteria waarmee vastgesteld kan worden of een zeker terrein geschikt is om als infiltratieveld aangemerkt te kunnen worden. Een hi ervan afgeleid puntensysteem i s opgenomen in bijlage 3.

Bij de bepaling van de toevoer naar het veld wordt ervan uitgegaan dat
voor verharde oppervlakken een afvlo eiï ngskoiHficiënt van 1, en voor
onverharde een van 0 wordt gehanteerd.
De afvoer van regenwater door het infiltratieveld kan berekend worden
met een ee n infiltratiekapaciteit die in 80% van de gemeten gevallen
overschreden wordt.
Indien geen gemeten waarden beschikbaar z ijn kan gebruik gemaakt worden
van de waarden gegeven in tabel 2.4 .:
Tabel 2.4. Infiltratiekapaciteiten van enkele grondsoorten.

----·----

------------------------~

Grondsoort

Bodem

zand
zavel
klei
zwarte grond

oorspronkelijk
opgebracht
opgebracht
opgebracht en
oorspronkelijk

Infiltratiekapaciteit
[ m 3 • s - 1 • km- 2 1
gemiddeld
80% overschreden

--------·- --19
8
7

9

2
0,3
1

-----+--------------+------------------Bron: [1 6 1
De maatgevende aa nvoer van het omliggende terrein zal de maatgevende
afvoer van het infiltratieveld kunnen overtreffen. ~et surplus zal dan
afgevoerd of geborgen moeten worden.
Wordt het surplus water afgevoerd dan ~oet de afvoervoorziening een afvoerkapaciteit krijgen van circa 0,5 m3.s-1.km-2.
Moet het surplus geborgen worden dan kan met behulp van bergings-ont werpafvoerl ijnen de benodigde bergingshoeveelheid worden bepaald. voor
de berekening wordt verwe ze n naar par. 2.3. 1 en naar bijlage 4.
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Materiaalkeuze
Meestal zal voor de begroeiing op het veld gekozen worden voor gras.
Belangrijk is dat tijdelijke inundatie van het veld niet tot afsterven
van de begroeiing leidt.

Het toeleverend terrein aan het infiltratieveld, wanneer toegepast
langs een weg, moet een helling krijgen van minimaal ca. 2%. Om de afvoer van het verharde oppervlak niet te belemmeren moet het veld minstens 5 cm beneden het laagste punt van de afwaterende verharding liggen. (figuur 2.7.).
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Figuur 2.7. Infiltratieveld langs een weg.
Het water dat niet infiltreert moet beheersbaar verwerkt kunnen worden.
Door het aanleggen van een eindgreppel of een laagste punt met een afvoerleiding kan dit gerealiseerd worden (figuur 2.8.). De afvoerleiding
kan aangesloten worden op een riool of op een wegzijgingsvoorzie ning
dan wel direkt afwateren op open water.

Figuur 2.8. Infiltratieveld met afvoerput.
Bermen met struikgewas en een goede laag teelaarde bezitten, net als de
eerdergenoemde grasbermen, een hoge infiltratie kapaciteit, zo is geble-
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ken uit Zweedse proefmetingen, en kunnen dus uitstekend dienst doen als
infiltratieveld.

Belangrijkste kosten zullen de onderhoudskosten vormen, gelijk aan het
onderhoud van plantsoenen.
Eventueel geplaatste grondwaterstands-peilbuizen kunnen extra kosten
met zich mee brengen.
Beheer en onderhoud
Het bijhouden van het grondwaterstandsverloop onder en langs de velden
zal deel uitmaken van het beheer. Daarnaast zal het onderhoud van de
begroeiing/grasmat zorgvuldig moeten gebeuren in verband met het in
stand houden van voldoende doorlatendheid en erosiebestendigheid van
het veld. Om die reden moet het onderhoud onder goede weersomstandigheden plaatsvinden ter voorkoming van vertreding en rijsporen.
2. 3. 3.

Infiltratiesleuf/ - koffer/ - bassin

Een infiltratiesleuf is een in de grond gegraven sleuf opgevuld met een
materiaal dat een grote doorlatendheid en een hoog poriängehalte bezit.
Dit materiaal wordt geheel of gedeeltelijk omsloten met een filtermat
om vermenging met de omliggende grond te voorkomen.
De bovenzijde van de sleuf krijgt een afdekking van ca. 0, 20 meter
grind of zand, of gras met circa 0,30 meter grond.
De infiltratiekoffer is eigenlijk een infiltratiesleuf maar dan in een
korte gedrongen versie.
Infiltratiebassins kunnen in twee vormen uitgevoerd worden. De ondiepe
bassins met een diepte van 0,10 tot 0,30 meter worden onder andere in
West Duitsland toegepast. Ze krijgen een langgerekte vorm evenwijdig
aan verharde oppervlakken, bijvoorbeeld wegen. Dit bassin kan beschouwd
worden als een verdiept aangelegd infiltratieveld.
Diepere bassins treft men o.a. aan in de v.s. Deze door omdijking of
ingraving verkregen reservoirs kunnen een aanzienlijke hoeveelheid water bergen alvorens het infiltreert.
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De bodem en taluds kunnen al
ing.

~an

niet voorzien worden van een begroei-

De eis van goed doorlatende ondergrond is evident. Om de gekre~erde berging zo optimaal mogelijk te gebruiken verdient het aanbeveling dat de
grondwaterstand niet ~innen een afstand van 0,20-0,40 meter van de onderkant van de voorziening komt.
Wateroverlast moet voorkomen worden door deze voorzieningen niet te
dicht hij percelen te plaatsen die voorzien zijn van kelders of kruipruimten. Diepe infiltratiebassins kunnen het best worden gesitueerd in
een geschikte bestemming, bijvoorbeeld in een park.
Deze bassins vragen bovendien bedui~end meer ruimtebeslag, maar kunnen
daardoor ook een groter afwaterend gebied verwerken.

De dimensienering van infiltratiesleuven, -koffers of -bassins vindt op
identieke wijze plaats.
Oezel fde berekeningswijze kan gevolg worden als beschreven in par.
2.3.1, pagina -11-. Alleen de berekening van de s pecifieke ontwerpafvoer
verloopt voor de hier behandelde voorzieningen anders.
Omdat het bodemoppervlak van de voorziening nu van dezelfde orde van
grootte is als het wandoppervlak, mag niet meer het totale wandoppervlak als infiltrerend/wegzijgend oppervlak genomen worden, maar moet de
helft van het wandoppervlak ingevoerd worden.
l3i j een zorgvuldig aangelegd (ondiep) infi 1 tratiebassin met zandvang
en/of apart sedimentatieveld mag voor het infi 1 trerend/wegzijgend oppervlak de helft van het totale wandoppervlak vermeerderd met het
bassin-bodemoppervlak worden genomen.
Dus:

(7)

specifieke ontwerpafvoer.
(b+l).h + b.l [m2l voor infiltratie-bassin.
(b+l).h [m2] in andere gevallen.
Voor betekenis van de andere variabelen zie bijlage 4 en het uitslagblad.
met:

Materiaalkeuze
Het reservoir-aggregaat kan bestaan uit grind, ongesorteerd natuursteen, grove ste nen of puin. De diameter moet minimaal 16-31,5 mm en
maximaal 90 mm bedragen.
Als filterdoek vormt een volumineus doek van bijvoorbeeld polypropyleen
met een dichtheid van 500 g.m-2 of meer een ge~chikte keus.
· Wordt gekozen voor een begroeid infiltratiebassin dan moet de gekozen
begroeiing bestand zijn tegen langdurige onderwaterzetting.
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Aanleg

------

Elke sleuf moet voorzien worden van een waarnemingsbuis, zodat de werking van de voorziening eenvoudig gekontroleerd kan worden. De buis (~
0,12- 0,18 m) bevat vrij grote aanboringen waardoor sediment de buis
kan binnendringen (figuur 2.9.)

folterdoek

ledogongsleoding

Figuur 2.9. Infiltratiesleuf met peilbuis.
Tijdens aanleg moeten de (versmeerde)sleufwanden opgeruwd worden, waarna het op maat gesneden filterdoek ingebracht kan worden. Aan de bovenzijde moet het doek een overlap krijgen van minimaql 0, 20 meter. In
overlangse richting wordt er voor gezorgd dat de overlap minstens 0,60
meter bedraagd. De standaardbreedte van filterdoeken bedraagt 5 m. ~u
kan het aggregaat in lagen van ongeveer 0,30 meter dik aangebracht en
licht aangetrild worden. Er moet op gelet worden jat het doek qoed tegen de sleufwand aan blijft liggen en dat het aggregaat niet vervuild
raakt met andere grond. Na goed sluiten van het filterdoek kan de afdekking van grind of teelaarde aangebracht worden. In het laatste geval
wordt een graszode op de teelaarde aangelegd of wordt gras ingezaaid.
Het van het verharde oppervlak af stromende regenwater moet, al vorens
het in de sleuf kan infiltreren, eerst over een begroeide strook van
minimaal een paar meter geleid worden (sedimentatieveld). De eerste verontreinigingen kunnen op die mani er afgevangen worden (zie figuur 2.7.
op pagina -24-).
Het infiltratiebassin moet uitgevoerd worden met een voorziening om het
dichtslibben van het infiltrerende oppervlak te voorkomen.
De voorziening kan bestaan uit een speciaal bezinkingsgebied of apart
bezinkingsbassin waarvan de 1oorlatendheid voor de dimensionering op
nul wordt gesteld. (figuur 2.10., pagina -28-).
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•nf•ltrahegeb•ed
bez•nk•ngsgeb•ed

\

tnliltrallebassin

Figuur 2.10. Infiltratiebassins met resp . bezinkingsgebied en apart
sedimentatiebassin.
Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van een zandvang v66r de toevoerleiding naar het bassin. De verplichte begroeide strook bij de infiltratiesleuf kan ook hier zijn nut bewijzen.
Kostenbepalende faktoren

------------------------

De uitvoering moet zorgvuldig gebeuren o~ de infiltrerende werking van
de voorziening niet vroegtijdig terug te laten lopen. Dit kan kostenverhogend doorwerken. Ook de noodzakelijke kontrales middels inspektie
van de waarnemingsbuizen zullen kosten met zich meebrengen.
Beheer en onderhoud
Inspektie van het funktioneren van de voorziening moet (regelmatig)
gebeuren na het optreden van een hevige regenbui. Door de mogelijkheid
van toetreding van sediment in de waarnemingsbuis kan bij de infiltratiesleuf eveneens de sedimentstand gemeten worden. De metingen van
sediment- en waterstanden worden bij voorkeur in een logboek bijgehouden. Terugval in funktioneren kan op die manier eerder aan het licht
komen.
Bij voorkeur infiltratiebassins met begroeide bodem en wanden toepassen
omdat die minder onderhoud behoeven. Het ingewaaide c.q. gegooide groffe materiaal, zoals bladresten, vuil en dergelijke regelmatig verwijderen om te voorkomen dat het bassin ondoorlatend en een vuilstort
wordt.
Zeker bij een diep bassin moet uit veiligheidsoverwegingen overwoge n
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worden een hek rondom het bassin te plaatsen.
Een voordeel van de "open" infiltratievoorzieningen, zoals het infiltratieveld en -bassin is de direkte visuele inspektiemogelijkheid en de
toegankelijkheid voor eventuele herstelwerkzaamheden.
Door onzorgvuldig en verkeerd gebruik van de voorziening kan de doorlatendheid echter ook sneller afnemen.
2.4.

Wegzijging

2 .4.1.

Een wegzijgingsput is een voorziening waarbij water dat zich in de put
verzameld heeft via openingen in de wand van de put naar de omgeving
weg kan zijgen. Het water kan via een inlaat binnenstromen.

Deze voorziening kan worden toegepast in gebieden met een zandige ondergrond waarbij de grondwaterstand dieper ligt dan 3 meter.
De hoogste gemiddelde grondwaterstand moet 0,2 - 0,4 m beneden de bodem
van de put liggen.

Het ontwerp kan worden berekend volgens de berekening als gehanteerd
voor de infiltratievoorzieningen, pag. -12- e.v.
De doorlatendheid van de wand van de put moet gelijk zijn aan of groter
zijn dan de doorlatendheid van de ondergrond, zodat de laatste maatgevend is in de berekening.
Als specifieke afvoer moet nu ingevoerd worden:
q

s

= a.

met:

K

w

n. D
2

• h/A

a

( 8)

D
diameter van de put
h
hoogte van de put.
Voor betekenis van de andere variabelen zie uitslagblad.
Het oppervlak van de put is verwaarloosbaar ten opzichte van het op de
put aangesloten verharde oppervlak.
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Figuur 2.11. Wegzijgingsput
~ateriaalkeuze

De put kan bestaan uit beton of kunststof. In principe zou ook staal in
aanmerking kunnen komen. De doorlaatopeningen in de wand zijn in het
staal en kunststof eenvoudig aan te brengen. Door relatief korte buizen
te n e men kan de doorlatendheid van de betonnen put toe n emen door het
groter aantal voegen tussen de segmenten.
Aanleg
De buizen kunnen eenvoudig in de grond geperst worden of als een betonnen put wordt toegepast door ondergraving door het eigengewicht in de
grond gezakt laten worden. Omdat deze voorziening allee n in zandige onsame nha ng ende gron d toegepast ~oet worden bestaat er geen gevaar voor
v ersmering.

De grootste kostenpost zal bestaan uit
kasten van de put.

~e

materiaal- en vervaardigings-

Beheer en onderhoud
De put zal regelmatig gekontroleerd moeten worden of het nog bevredigend funktioneert, wat vooral na zware regenbuien goed nagegaan kan worden. Eventueel binnengedrongen sedimenten van de bodem van de put verwijderen.

-31-

2.4.2.

Een wegzijgingssleuf kan gezien worden als een verdiept aangelegde infiltratiesleuf waarbij regenwater niet direkt via het oppervlak kan binnendringen maar via een put, buis of drain. Het op deze wijze in het
reservoir toegestroomde water kan door de wanden van de voorziening wegzijgen naar de omliggende grond en/of het grondwater. De bodem, zo is
gebleken, raakt bedekt met slib en verliest goeddeels zijn doorlatendheid .
Voorwaarden van toepassing

--------------------------

De onderkant van de voorziening moet minimaal 0,2 - 0,4 meter boven de
hoogste gemiddelde grondwaterstand liggen.
De omliggende grond moet een doorlatendheid bezitten van minste ns ca.
20 m3.s- 1 .km- 2 (72 mm/h) wanneer geen speciale voorziening in de vorm
van een ledigingsleiding wordt toegepast. Door het aanbrengen van ext ra
drainerende voorzieningen kan wanneer aan een van de beide eisen nie t
wordt voldaan toch een wegzijgingssleuf of -koffer worden toegepa s t.
Het gehalte van zwevende stoffen in het aangevoerde water moet gemiddeld onder de 50 g.m- 3 (50 mg.l- 1 ) liggen (Zweedse norm).
De afstand van de voorziening tot de bebouwing moet net als voor de infiltratievoorzieningen niet minder dan 1 meter bedrage n. Is de bebouwing voorzien van een kelder of kruipruimte dan bedraagt de minimum afstand 3 meter.
Dimensionering

--------------

De berekening van de dimensies van wegzijgingssleuven of -koffers vindt
op geheel indentieke wijze plaats als voor infiltratiesleuven. Voor de
ontwerpberekening wordt hier dan ook verwezen naar pag. -26- e.v. e n
bijlage 4. Gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijk wandoppe rvlak in verhouding tot het volume. Een langgerekte vorm is d i enteng e volge verkiesbaar boven een vierkante. Opgemerkt wordt dat dit e ff e kt
alleen merkbaar is bij doorlatendheden groter dan circa 10 m3 . s -1. km - 2
(36 mm/h) (zie par . 4.2.3. , pag. -62-).
Materiaalkeuze
~et
opvullingsmateriaal (reservoiraggregaat) k a n best aan ui t puin,
irind, kunststofkorrels.
Voor puin en grind moet e en diameter van minima a l 16-3 1 , 5 mm gek oze n
worden en maximaal 90 mm.
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In zweden wordt filterdoek toegepast van 100 g.m-2 (16]. Mede gezien de
in de hedendaagse Nederlandse drainagepraktijk toegepaste filterdoeken,
moet het filterdoek waarmee het reservoiraggregaat wordt omwikkeld bij
voorkeur volumineus zijn, bijvoorbeeld een polypropyleen doek met dichtheid groter dan 500 g.m-2.

De aanleg van de wegzijgingssleuf of -koffer verloopt op soortgelijke
wijze als de aanleg van de infiltratiesleuf.
Oe afdekking van het reservoiraggregaat zal nu niet meer doorlatend hoeven te worden.
De aanvoer van sediment-arm water moet met zo weinig mogelijk weerstand
het reservoir kunnen binnendringen. De aanleg van een zandvang en een
verdeelbuis kunnen hiervoor zorgen. Enkele mogelijke uitvoeringen worden gegeven in figuur 2.12.

I

=<]dram/
o1 ooop; I o'
_
verdeelleiding
,

I

lilierdoek

ï\~j,i

0.4 m

Figuur 2.12. Uitvoeringen van instromingsvoorziening van wegzijgingssleuf.
Een gebruikelijke buisdiameter voor de verdeelleiding is 100 mm in de
vorm van een normale PVC-ribbeldrainbuis. Oe benodigde lengte kan worden afgelezen in tabel 2.5, waarbij getnterpoleerd mag worden.
Tabel 2.5. Lengte van verdeelleiding

Aanvoer (m3/ksl
6,5
13,0
19,5
26,0

lengte verdeelleiding (m 1
3,0
6,0
9,5
13,0

·_--o-

aangesl. verhard opp. (m2l
500
1. 000
1. 500
2.000

·Bron: ( 1]
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Er :noet een overstortmogelijkheid in elke wegzijgingsvoorziening aanwezig zijn, zodat geen schade kan ontstaan ten gevolge van overvulling.
Deze kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In figuur 2.13
worden 2 uitvoeringsmogelijkheden getoond.

~~~·:·:::".i'~·:.~~.:.:·:~.-:) ·.<:_.~; ~:.;:?:~.'!!'!~f-.:i-:~~}..·f~~-·::·:~.!~ 1;;;·:.
ti···/•·1;;.;.•~:-i- · tii.i.''''~···''iii ··-...;.(0'
fil terdoek
~S~Îau._ ,.,. =··=· __.

. ... ....

i
i

overstortbuis
(drainbuis)

naar open
water of r.w.a.

I"
I
I

Figuur 2.13. Overstortvarianten.
Om lediging van het reservoir te bespoedigen of om de afmetingen van
het reservoir beperkt te houden (zie ook pag. -54-) wordt onder in het
reservoir-aggregaat een ledigingsleiding aangebracht.
In principe kan deze ledigingsleiding ook gedimensioneerd worden al s
"overstort "leiding. Telkens als het reservoir zich vult gaat ook de
"overstort" lopen.
Het voordeel van een dergelijke leiding is dat, als na verloop van jaren de wanden ver stopt '!loch ten raken, het reservoir toch alt i jd leeg
kan lopen.
De ''overstort"leiding wordt in dat geval wel zeer krap gedimensioneerd
om de bergingsmogelijkheid in het reservoir optimaal te benutten.
Ook bij het aanvoerpunt raoet, wanneer om één of andere reden de toe stroming naar het reservoir gestremd is, c.q. niet verwerkt kan worden,
een uitstromingsrnogelijkheid aanwezig zi.jn zodat het aangevoerde \.,ater
probleemloos en zonder hinder over het maaiveld kan wegstrornen.
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Figuur 2.14. Wegzijgingsvoorziening

~et

nooduitlaat.

Een waarnemingsbui s moet ook nu niet ontbreken.
In figuur 2. 1 5. is een voorziening gegeven met een ledigingsleiding die
niet in de vorm van een geperforeerde drainbuis in het reservoir zelf
is uitgevoerd. De ledigingsleiding is voorzien van een afvoerreducerend inlaatpunt. In deze uit voeri ng kan tijdens overbelasting het aangevoerde regenwater vrij naar het maai veld wegstromen. Strikt genomen
is deze uitvoering een wegzijgingsput en wegzijgingssleuf in één .
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LEOI INGSLEIDING

FILTERSCHERM

Figuur 2. 1 5. Inlaatpunt met een ledigingsleiding voor een wegzijgingssleuf.
Het reservoir bevindt zich nagenoeg geheel onder de grond (inlaat-,
overstort- of waarnemingsbuizen komen, indien aanwezig, aan het oppervlak), hierdoor is het ruimtebeslag aan oppervlak gering en kan de voorziening eerder in bestaande situaties ingepast worden. In de ondergrond
kunnen problemen ontstaan door de aanwezigheid van kabels en leidingen;
in Zweden, echter , wordt de wegzijgingssleuf soms juist gekombineerd
met de sleuf waarin de kabels en leidingen worden gelegd.

-35-

Kostenbepalende faktoren
De aanlegkosten kunnen oplopen wanneer inpassing in een bestaande situatie plaats ~oet vinden . Verder zullen de kosten hoger zijn dan die
van infiltratievoorzieningen vanwege de extra onderdelen die aangebracht moeten worden waaronder verdeelbuis, zandvang, aanleg en aansluiting van overstort.
Beheer en onderhoud
Regelmatig inspekteren van de voorziening is noodzakelijk met name na
hevige regenbuien. Oe opgenomen waterstanden en de mate van sedimentatie worden bijgehouden in een logboek.
Oe zandvang moet ongeveer 1 keer per jaar schoongemaakt worden. Gegevens uit het logboek kunnen uitwijzen of deze frekwentie verhoogd of
verlaagd dient te worden.
2.5.

Orainage (riooldrain)

Omschrijving

------------

Een riooldrain is te beschouwen als een ruim gedimensioneerde drainbuis. Primair heeft de riooldrain een drainerende funktie (en valt in
die toepassing niet onder de hier vermelde voorzieningen), maar door de
ruime afmeting is direkte aansluiting van bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren of van kolken op de drain mogelijk gemaakt.

De riooldrain moet alleen toegepast worden wanneer de afvoer op oppervlaktewater geloosd kan worden. Aansluiting op het gemengde stelsel zou
een grotere belasting van het riool met zich meebrengen door de extra
aanvoer van drainagewater.
Dimensienering

--------------

Dimensienering geschiedt op i~entieke wijze als die van de regenwaterriolering (pag. -9-).
De drains zullen veelal uit geperforeerde ribbelbuis van pvc bestaan.
Uit verschillende onderzoeken [10] valt af te leiden dat in de formule
van Oarcy-Weisbach,

h

f.

v2
2g

L

4R

met

h
f

drukhoogteverlies
weerstandsfaktor

( 9)

[m 1
[- ]
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L
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lengte leiding
hydraulische straal
stroomsnelheid
versnelling van de zwaartekracht

[m]
(m]

[m.s- 1 1
(m.s-2]

voor cie weerstandsfaktor f een ontwerpwaarde van 0, 08 aangenomen kan
worden .
Geadviseerd wordt de drain minimaal een diameter van 100 mm te geven.
Materiaalkeuze
Een goede keus is een geperforeerde ribbeldrain van pvc.
Aanleg
De riooldrain moet op voldoende afstand van de bebouwing liggen en voldoende ver beneden maaiveld aangelegd worden .
Bij aanleg op 1 m afstand van de woning en ruim 1 m beneden maaiveld
hoeft bij gemiddelde doorlatendheden van het opgespoten zand van 23 46 m3.s- 1 .km- 2 (2-4 m.etm- 1 ) niet gevreesd te worden voor wateroverlast
in de kruipruimte tijdens overbelasting van de drain [ 10] . Een voorwaarde hierbij is dat vlak boven maaiveld de aansluiting een overstortmogelijkheid moet krijgen, zociat de overdruk niet te hoog kan oplopen .
Op reg~lmatige afstanden moeten ten behoeve van het onderhoud drainage
insteekpunten aangebracht worden.
Door een bundel drains al dan niet door een reservoir-aggregaat geleid,
aan te brengen kan een ondergronds bergingsreservoir gekre~erd worden.

De aanlegkosten bepalen voor het grootste deel de kosten . Het graven
van de sleuf, het leggen van de buis met de aanstuitingen is in een bebouwd gebied moei lijk uitvoerbaar door de aanwezigheid van kabets en
leidingen die gekruist moeten worden.
Deze oplossing zal dan ook gekozen worden in gevat van stadsvernieuwing
of stadsuitbreiding, of wanneer ringdrainage rond bestaande gebouwen
wordt aangelegd.
Beheer en onderhoud
Het funktioneren van deze voorziening kan eenvoudig nagegaan worden
door te letten op de overstorten. Treedt deze reeds bij geringe buiintensiteiten in werking, dan zal reiniging van de drain moeten plaatsvinden. De bewoners moeten op het signaleren hi ervan attent gemaakt worden en zullen moeten weten welke instantie ingeschakeld moet worden om
het probleem te verhelpen . Het beheer van de voorziening kan behalve
bij de gemeente of woningbouwvereniging ook zeer goed in handen van de
bewoner ( sgroep) zelf liggen. In het laatste geval zullen de bewoners
zelf voor het onderhoud moeten zorgen.
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2.6.

Afvoer-vertragende voorziening

2. 6.1.

_j

-

I

c-

~

Omschrijving
Een stuwput is een put met een doorlaatopening die een dusdanige afmeting heeft dat de gewenste gereduceerde afvoer bereikt wordt.
Een insnoerriool, ook wel een knijpriool genoemd, is een rioolgedeelte
dat een kleinere diameter bezit dan de aansluitende rioolstrengen. Door
de extra wrijvingsweerstand wordt het afvoervertragende effekt bereikt.
Voorwaarden van toepassing
Bovenstrooms van de voorziening moet ongebruikte berging aanwezig ZlJn
ten tijde van afvoeren groter dan de afvoer van de voorziening. In vlakke gebieden zal deze voorziening weinig zinvol zijn aangezien van de
aanwezige berging in het riool al grotendeels gebruik wordt gemaakt.
Dimensienering

--------------

Een goede dimensienering van deze afvoerreducerende voorzieningen is
slechts mogelijk door gebruik te maken van geavanceerde niet permanente
stromingsberekeningen. Op die wijze kunnen de dynamische berging, terugstuwingseffekten en water op straat goed gesimuleerd worden, zodat het
optimale ontwerp vastgesteld kan worden.
Permanente stromingsberekeningen kunnen echter ook bevredigende uitkomsten geven.
Materiaalkeuze
Het materiaal zal bestaan uit voor rioolstelsels gebruikelijke materiaalsoorten.
Ingeval van inpassing in een bestaande situatie zal in de meest voorkomende gevallen voor hetzelfde soort materiaal gekozen worden al s het
liggende riool, dit om een zo goed mogelijke en eenvoudig uitvoerbare
aansluiting te verkrijgen. Koppelingstukken voor de aansluiting van ver schillende materialen zijn evenwel verkrijgbaar.
Aanleg
Een belangrijk punt van overweging is de verstoppingskans . Door de put
of de aansluiting van het insnoerriool een speciale uitvoering te geven
kan het gevaar voor verstopping geminimaliseerd worden.
In figuur 2.16.a . is de eenvoudigste uitvoering van een stm-rput weerge geven. Wanneer verstopping optreedt, zal het water., dat niet meer gebor-
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gen kan worden, ZlJn uitweg kiezen naar de straat. De afbeelding
2.16.b. laat naast de opening een overstort zien die in werking zal tre den wanneer de vernauwing het aanbod van water niet meer kan verwerken
en de bovenstrooms gelegen berging geheel benut is.
Voor de uitvoeringen van het insnoerriool in figuur 2.16.c. en 2.16 . d.
gelden dezelfde overwegingen.
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Figuur 2. 16. Uitvoeringen van stuwput en insnoerriool.
Kostenbepalende faktoren

------------------------

De uitvoering van figuur 2 .16 a. vereist slechts het aanbrengen
van
een
schuif of schot in een toegankel i jk.e put. Deze is daarmee het
goedkoopst, maar heeft de bovengenoemde bezwaren.
Voor een uitvoering als in figuur 2.16 b. moet een extra t oegankelijke
put bovenstrooms van het rioolgedeelte geplaatst worden, dan wel een
extra put benedenstrooms.
De bijzondere putten met interne overstorten vormen de belangrijkste
kostenpost bij de beide andere uitvoeringen.
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Beheer en onderhoud
De voorziening maakt deel uit van de riolering en zal dezelfde onderhoudsbeurten moeten ondergaan gel1end voor dat systeem. Wel moet regelmatig inspektie uitgevoerd worden in verband met verstoppingsgevaar.
2. 6. 2.

Wervelventiel

-

:J fj[
i

Dit apparaat bestaat uit een conische trommel waarin het af te voeren
water tangentieel wordt ingevoerd. Door de vormgeving ontstaat bij een
zekere drukhoogte een wervelstroming waardoor de afvoerkapaciteit aanmerkelijk terugloopt (zie figuur 2.17.).

Figuur 2.17. Afvoerkromme en vorm van een wervelventiel.
Het type Mosbaek is in Denemarken ontwikkeld en wordt daar sinds 1979
met succes toegepast. In Nederland is inmiddels ook ervaring opgedaan
met
enkele tientallen uitvoeringen. Voor ervaringen met deze afkopc
pelingstechniek wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

-40-

De minimaal toe te passen afvoerkapaciteit voor het ventiel bedraagt
6,7 m3.ks-1 (6,7 l.s-1).
Bovenstrooms van de geplaatste voorziening moet voldoende berging aanwezig zijn.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de ontwerpberekening van een
wervelventiel wordt verwezen naar literatuur [2 1 ].
Materiaalkeuze
De wervelventielen worden kant en klaar geleverd bestaande uit roestvrijstaal.

Het wervelventiel kan eenvoudig geplaatst worden in een normaal uitgevoerde kontrole- of inspektieput van de riolering. De bepalende maat
van het ventiel voor het kunnen inbouwen in een bestaande put is de
maat D (zie figuur 2.17.). Is plaatsing niet mogelijk dan moet bekeken
worden of een wervelventiel met kleinere diameter gekozen kan worden of
dat een nieuwe kontroleput geplaatst wordt.
Uit de ervaringen in Nederl and is gebleken, dat het aanstromingsprofiel
naar het wervelventiel toe goed gestroomlijnd uitgevoerd moet worden.
Ook moet de aansluiting zodanig zijn dat vuilafzettingen op de inlaatbuis voorkomen wordt.
Bij voorkeur het wervelventiel kombineren met een noodoverstort, bijvoorbeeld een interne overstort (zie figuur 2.16. op pag. -38-).

Wanneer het gewenste wervelventiel niet in de bestaande put geplaatst
kan worden zal de plaatsing van een nieuwe put noodzakelijk zijn en extra kosten met zich mee brengen. In de andere gevallen is alleen de aanschaf en plaatsing van het wervelventiel kostenbepalend. De prijzen
voor wervelventielen variëren van f 2.000,-- tot f 7.000,-- (feb. ' 86)
afhankelijk van de afmetingen. Deze prijzen zijn inklusief ontwerpberekening en exklusief eventuele inbouw-aanpassingen en BTW.
Indien de plaatsing onder moeilijk toegankelijke omstandigheden moet
plaatsvinden, kunnen de kosten daarvan tot een veelvoud van de
aanschaf-kosten oplopen.
Door de regelmatige kontrales zullen de onderhoudskosten toenemen.
Beheer en onderhoud
In relatie tot andere afvoervertragende voorzieningen kan bij het
wervelventiel met een grotere doorstroomopening hezelfde afvoervertragende effekt verkregen worden. Tevens blijkt door het zo genoemde spoeleffekt, dat in de trommel (cycloon) opgewekt wordt, slibafzetting zowel
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in het ventiel als in het bovenstroomse gedeelte ervan beperkt worden.
Hierdoor is de voorziening weinig onderhoudsgevoelig. Regelmatige inspektie op verstoppingen door grove delen blijft nodig .
2.7.

Berging

2. 7. 1.

Het op enige schaal toepassen van platte daken blijkt een aanwijsbare
invloed te hebben op het afvoerverloop van de regenbui. De flauwe helling van het dak veroorzaakt een relatief trage afvoer met als gevolg
vertraagde afvoerpieken.
In kombinatie met een afvoervertragende voorziening kan het bergend vermogen optimaal benut worden.
Voorwaarden van toepassing

--------------------------

Het dakoppervlak zal de geborgen hoeveelheid water moeten kunnen dragen. Bij het ontwerpen van platte daken van gebouwen wordt uitgegaan
van een berekeningsbelasting die overeenkomt met een gelijkmatige waterschijf op het oppervlak van 100 mm. Bij fabriekshallen en loodsen
bedraagt die ontwerpbelasting 50 mm. waterschijf.
Wanneer wordt uitgegaan van de gangbare bouwkundige eisen kunnen maximaal bovengenoemde waterhoeveelheden geborgen worden. Door het dak te
verzwaren kunnen grotere hoeveelheden toelaatbaar worden.

De hoeveelheid te bergen regenwater kan worden bepaald op de W1JZe zo
als aangegeven op pag. - 12- e.v. met dit verschil dat de specifieke afvoer qs op onderstaande wijze berekend moet worden:

c.F.

waarin c
F

g
h

'·

Ac

afvoerkoëfficiënt afvoervertragende voorziening
oppervlak doorstroomopening(en)
versnelling ten gevolge van zwaartekracht
waterhoogte op dak
toeleverend oppervlak
(inklusief dakoppervlak).

( 10)

[ -]
[m2]

[m.s- 2 ]
[m]

[km2]

Aldus wordt op iteratieve wijze een dakoppervlak, gerelateerd aan een
waterschijf op dat dak, berekend.

-42-

Opgemerkt moet worden dat ter voorkoming van overstroming over de rand
de noodoverlaatvoorziening berekend moet worden op een extreme neerslagintensiteit van bijvoorbeeld 50 m3.s- 1 .km-2 (= 500 l.s-1.ha-1)

[7].
Een mogelijke uitvoering voor het reduceren van de dakafvoer wordt gegeven in figuur 2.18. Aan deze uitvoering kan maximaal ca. 100m2 dakoppervlak gekoppeld worden in geval van een maximale waterschijf van 100
mm.

BOVENAANZICHT

PANORAMISCH AANZICHT

DOORSNEDE

Naar bron: r 1 0]
Figuur 2.18. Afvoervertragende voorziening op dak .
Materiaalkeuze
Het dakmateriaal zal van stevige goed waterdichte kwaliteit vervaardigd
moeten zijn, waardoor de kans op lek raken door bevriezing of mechanische beschadiging geminimaliseerd wordt. De afvoervertragende voorziening kan uitgevoerd worden in pvc of metaal (zink).
Aanleg

------

Het dakoppervlak moet goed vlak zijn en zodanig licht hellend gelegd
worden, dat de afvoer in het laagste punt ligt. Plaatselijke laagten
zonder afvoermogelijkheden kunnen bezwijken van de dakkonstruktie tot
gevolg hebben!
De randen van het dak moeten voorkomen dat het geborgen water niet af-
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gewaaid kan worden.
Een noodoverlaat mag niet ontbreken (zie figuur

2. 18).

Kostenbepalende taktoren
Bij re n ovatie en nieuwbouw kan een verzwaring van het dak voor extra
berging van water overwogen worden, in andere gevallen zal dit een dure
aangelegenheid worden.
De afvoervertragende voorziening is tegen ger i nge kosten a a n te brengen. Daarentegen extra voorzieningen t er voorkoming van afwaaien e n h et
i nt e nsiever onderhoud aan het dakoppervlak met betrekking tot de waterdichtheidheid e n aan de afvoeren zullen kostenverhogend doorwerken.
Beheer en onderhoud
Goed en preventief onderhoud aan afvoervoorzieningen en dakbedekking
zal uitgevoerd moeten worden vanwege de aanzienlijke schade die kan onts taan door lekkaqe of zelfs be zwi jken van h e t dak.
2.7.2.

~
,• ' •

:·. \•· :· ....

In dit rapport wordt onder berging op straat verstaan de berging die
aanwezig is of gecreërd kan worde n op wegen, pleinen, parkeerplaatsen
of andere op maai veld gelegen verhardingen met een afvoervertragende
voorziening voor d e l ed iging . De funkti e van d e voorziening is dus het
tijdelijk berge n van regenwater aan het oppervlak.

Het tijdel ijk geborgen water mag geen schade of ontoelaatbare hinder
veroorzaken en moet afge voe rd kunnen worden naar open water of riool of
een a ndere lozingsmogelijkheid.
Dimensionering

--------------

De dimensionering van h et benod igde oppe rvlak kan plaatsvinden door gebruik te maken van de in paragraaf 2.3. 1. op pagina -12- e . v. aangegeven
berekeningswijze (zie ook bijlage 4) . Wanneer ~et infiltrat ie rekening
gehouden moet worden, moet de specifieke afvoer qs van de afvoerreducerende voorzie n ing opget eld worden bij de specifieke afvoer van de infiltratievoorziening. Voor h et i nfil tratie-oppervlak moet dan het o pper~lak genomen worden van de delen die voor infiltratie in aanmerking komen.
De specifieke afvoer van de infiltratievoorziening kan berekend worden
als:
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( 11)

specifieke afvoer van waterdoorlatende berging
gewogen ge~iddelde van infiltratiekapaciteiten van
de bergingsoppervlakken
totaal van hergingsoppervlakken
totaal ondoorlatend verhard oppervlak aangesloten op
berging.

Av
Aa

Materiaalkeuze
Elke mogelijke verhardingswijze kan toegepast worden. Meestal zal gekozen worden voor een open verharding wanneer de kwaliteit van het af
te voeren water en de hoogte van de grondwaterstand dit toelaten .
Op die manier zal de geborgen hoeveelheid water sneller afgevoerd kunnen worden. Hiermee ontstaat een variant van basis~ethode 2 en basismethode 6, te weten kombinatie van berging aan oppervlak en infiltratie.

Herbestraten van een aangewezen oppervlak kan noodzakelijk worden in
verband met een gewenst afschot, verdiept aanleggen voor extra berginqsmogelijkheden dan wel om ver nieling van de verharding tegen te
gaan.
Door parkeerplaatsen uit te voeren als aangegeven in figuur 2.19. kan
berginq van water onder de auto plaatsvinden. De uitvoering moet zodanig zijn, dat hinder van de plasvorming bij het uitstappen wordt voorkomen.

L

slooirand

parkeervak

rijbaan

Bron : [ 10]
Figuur 2.19. Berging op straat bij parkeerplaats.
Ook kunnen extra betonbanden of (mol )goten aangebracht worden, zodat
het water goed geborgen en geleid kan worden naar de afvoervertragende
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voorziening. Deze laatste kan eenvoudig gerealiseerd worden door tussen
de betonbanden openingen te latên die naar een rioolkolk leiden .

Herinrichten van een terrein met een gesloten verharding als asfalt of
beton hoeft in de meeste gevallen niet overwogen te worden, gezien de
daaraan verbonden kosten. Door het plaatsen van betonbanden of andere
opstaande randen en het op een geschikte plaats positioneren van de afvoervoorzieningen kan het terrein eventueel nog als bergingsvoorziening
dienst doen.
Bij elementenverhardingen is meer vrijheid aanwezig ook wat betreft de
toepassing van verschillende vormen van elementen met bijzondere infiltratie- of beloopeigenschappen. De kosten verbonden aan herbestraten
kunnen daardoor echter oplopen .
Beheer en onderhoud
Extra onderhoud voor deze voorziening hoeft niet of nauwelijks verwacht
te worden.

·.
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3.

PRAKTISCHE RANDVOORWAARDEN

3.1.

Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet wat de ervaringen zijn met
het afkoppelen van verharde oppervlakken en hoe voorzieningen, die dat
moeten bewerkstelligen, ontworpen kunnen worden.
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op wat konkreet de mogelijkheden
zijn van afkoppelen voor de Nederlandse situatie en hoe een geschikte
voorziening gekozen kan worden voor een gegeven lokatie.
De eerste belangrijke afwegingen die gemaakt moeten worden om tot een
technisch verantwoorde keuze te komen hebben betrekking op:
1. kwaliteit vanafstromend regenwater;
2. kwaliteit van grondwater;
3. ruimtebeslag van voorziening;
4. grondwaterstand;
S. grondgesteldheid;
6. aanwezigheid/nabijheid oppervlaktewater;
7. beheersmogelijkheden.
Tijdens het ontwikkelen van de alternatieven en voor het maken van de
definitieve keuze zullen daarnaast aspekten als kosten, betrouwbaarheid, levensduur, inpassing in omgeving van belang zijn.
Figuur 3.1. geeft een stroomschema waaruit oplossingsvarianten afgeleid
kunnen worden, gegeven een bepaalde situatie.
Verschillende varianten kunnen gevonden worden door meerdere keren het
stroomschema te doorlopen en bij keuzeblokken waar de "ja-route" opgaat
"nee-routes" te volgen.

3.2.

Kwaliteit afstromende regenwater
Zoals in de inleiding al is gesteld wordt er in dit rapport van uitgegaan dat het afatromende regenwater geschikt is voor afkoppelen.
Het vaststellen daarvan wordt uitgebreid behandeld in het deelrapport
NWRW 7.2.1.
Indien de waterkwaliteit van het afstromende regenwater onvoldoende is
zijn er een beperkt aantal mogelijkheden om het regenwater vertraagd af
te voeren of tijdelijk in het rioolstelsel te bergen. In deze situatie
moet worden voorkomen dat het regenwater naar het grondwater of rechtstreeks naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Figuur 3.1. geeft de mogelijke oplossingen door bij het eerste keuzeblok de "nee-route" te volgen.

·.
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AfKOPPELINCSVOORZIENING
NUMMER VAN BASISMETHODE

KEUZEBLOK

Figuur 3.1 . Stroomschema voor de keuze van een afkoppelingstechniek.
3. 3.

Kwaliteit grondwater
Infiltratie en wegzijging van regenwater moeten niet worden bevorderd
wanneer de bodem of het grondwater op die plaats sterk verontreinigd
~s.
Doordat extra grondwaterstromingen worden gelntroduceerd ontstaat
gevaar voor versnelde verspreiding van die veront reinigingen.
In deze gevallen moet gekozen worden voor gesloten bergingsmogelijkhe -
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den en/of afvoer naar open water of riool, al dan niet met gebruikmaking van afvoervertragende voorzieningen. Dus in figuur 3.1. bij het
eerste keuzeblok de "nee-route" volgen.

Een belangrijk aspekt is de beschikbare ruimte. Vooral binnen reeds
(dicht) bebouwde gebieden kan het aanwijzen ervan voor het aanleggen
van afkoppelingsvoorzieningen een probleem vormen.
Ruimte kan gezocht worden aan het oppervlak of in de ondergrond.
In figuur 3.1. bevinden zich dan ook keuzeblokken of ruimte in de ondergrond of ruimte aan de bovengrond aanwezig is.
Gelet op de veelal aanwezige bestemmingen zal voor bovengrondse voorzieningen de oplossing moeten worden gezocht in het integreren van funkties. "1et name plantsoenen, bermen, geluidswallen en parkeerplaatsen
komen daarvoor in aanmerking. Een ondiep infiltratiebassin is een voorziening die voor het integrere n van funkties in aanmerking komt (zie
figuur 3.2.).

OVERSTORT NAAR
OPEN WATER OF
GEHENGD RIOOL

Figuur 3.2. Ondiep infiltratiebassin.
1s er geen ruimte voor het aanleggen van bovengrondse voorzieningen dan
zal in de ondergrond een geschikte plek opgespoord moeten worden. Ook
daar kan de ruimte beperkt zijn door de aanwezigheid van kabels en leidingen. De plaats van leidingen en kabels in wegen binnen de bebouwde
kom, zoals voorgeschreven inNEN 1739, wordt gegeven in figuur 3.3.
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Figuur 3. 3. Plaats van kabels en leidingen in een ,.,eg.
Een mogelijke plaats van een wegzijgingssleuf zou gevonden kunnen worden op de plaats van de rioolsleuf. Cm het gevaar voor vorstschade tot
een minimum te beperken zou de bovenzijde van de wegzijgingssleuf op
0,60 m beneoen maaiveld gelegd moeten worden. De minimum dikte voor de
sleuf is 0,60 m, zodat deze toepassing alleen mogelijk is bij een aan legdiepte van het riool van meer dan ca. 1,20 m.
Door het toepassen van isolatie kan het reservoir dichter bij het maaiveld aangelegd worden , waardoor bij rioolaanleg~ieptes van minder dan 1
m toch een wegzijgingsvoorziening toegepast kan worden.
Om vochtoverlast in kelders of kruipruimtes te voorkomen dient een wegzijgingssleuf tenminste 3 m uit de gevel van een huis te worden aangelegd. Een mogelijke uitvoering is gegeven in figuur 3.4.

-50-

_ _.._vordeelleiding
nair overstort

drain naar open water
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Figuur 3.4. Wegzijgingssleuf in weg en talud.
Ontbreekt de kelder of kruipruimte, dan kan de sleuf voor de hui s aansluiting eveneens als wegzijgingsvoorziening uitgevoerd worden. In Zweden komt het voor dat kabels en leidingen door het reservoir worden ge leid.
Een andere mogelijkheid voor het plaatsen van een wegzijgingssleuf i s
een talud. Dit talud kan deel uitmaken van bijvoorbeeld een open wa ter
voorziening maar eveneens van een geluidswal (figuur 3.4).
Er moet voor gezorgd worden dat het wegzijgen van het water uit het re servoiraggregaat geen gevaar voor instabiliteiten van het talud veroorzaakt.
Het voordeel van een infiltratieveld is dat bij hoge grondwaterstanden
deze voorziening nog steeds toegepast kan worden. Nadeel is het vrij
,grote ruimtebeslag, vooral bij minder goede doorlatendheden . Daar t e genover staat dat een infiltratieveld goed te kombineren i s ~et andere
(groen) funkties in de stad (zie bovenstaande).
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Een infiltratiesleuf vergt beduidend minder oppervlak dan een infiltratieveld. Door het aanleggen van een begroeide toevoerstrook voor het
afvangen van sedimenten wordt dit echter deels teniet gedaan.
Doordat een aggregaat als opvullingsmateriaal voor de sleuf wordt
gebruikt zal het ruimtebeslag groter worden dan wanneer een open reservoir toegepast wordt. Een mogelijke oplossing hiervoor wordt gegeven in
figuur 3.5. De hier afgebeelde infiltratiebuis kan ook als wegzijgingsbuis uitgevoerd worden.

Figuur 3.5. Uitvoering van een infiltratiebuis.
Het water kan de aan de bovenzijde
open buis via de grindlaag binnendringen. De grindlaag en h et filterdoek vangen de groffe verontreinigingen af. Is de opening groot ten opzichte van de diameter van
het gebruikte grind dan moet een rooster verhinderen dat het grind naar
binnen gaat zakken.
Putten aangesloten op de buis maken het leegzuigen en het schoonspuiten
van de infiltratiebuis mogelijk.
Onder reeds verhoogde terraingadeel ten of paden kan de ruimte benut
worden voor een bergingsreservoir. Bijvoorbeeld onder ophogingen voor
overslag van goederen of onder perrons (zie ook par. 3.5. hieronder).
3.5.

Grondwaterstand
De grondwaterstand speelt een keuzebepalende rol indien gekozen wordt
voor een infiltratie- of wegzijgingsvoorziening.
Bij een gemiddelde grondwaterstand hoger dan 0,5 m beneden maaiveld,
wat binnen een goed aangelegd stedelijk gebied met een wenselijke grondwaterstand van 0,80 m-m.v. niet aangetroffen zal worden, bieden infil t<ratie- en wegzijgingsvoorzieningen veelal geen reiHe oplossing. Het
toepassen van een infiltratieveld kan eventueel nog overwogen worden,
echter de draagkracht zal sterk teruglopen en de kans op vertrapping en
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vernieling van het veld is groot. Door het aanleggen van drainage kan
gedeeltelijk aan bovengenoemde bezwaren tegemoet gekomen worden .
Een andere mogelijkheid is het maaiveld op te hogen.
Door een plantsoen/tuin ca. 0,80 mop te hogen kan een reservoir aangelegd worden van een halve meter dikte, afgedekt met een laag teelaarde
van 0,30 m. Voor aanvoer van regenwater van dakoppervlakken hoeft deze
verhoging geen probleem te vormen.* Het over de infiltratievoorziening
afstromende water moet aan het eind in een afvoergoot opgevangen worden. Omdat de wanden nu geen afvoermogelijkheid vormen zal het ge1nfil.treerQe water middels drains afgevoerd moeten worden. Het een en ander
zou uitgevoerd kunnen worden als aangegeven in figuur 3.6.

-

riool

Figuur 3.6. Afvoervoorziening bij (verhoogd) infiltratieveld.
Ligt de gemiddelde grondwaterstand op 0,5 m tot 1,0 m beneden maaiveld
dan kan behalve een infiltratieveld ook een infiltratiesleuf aangelegd
worden. De minimale sleufdiepte bedraagt ongeveer een halve meter om
voldoende wandoppervlak te krijgen voor het wegzijgen.
Bevindt het grondwater zich dieper dan 3 m beneden maaiveld, dan kan
een wegzijqingsput als afkoppelingsvoorziening in aanmerking komen . De
ondergrond moet goed doorlatend zijn (wat onder die omstandigheden
meestal het geval zal zijn), zodat met een beperkte diameter van de put
kan worden volstaan.
* Opm. Wanneer de regenpijpen binnenshuis Z1Jn aangebracht, moet op extra afkoppelingskosten gerekend worden .
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Wegzijgingssleuven kunnen toegepast worden bij grondwaterstanden dieper
dan 1 m beneden maaiveld. Figuur 3.7. laat een uitvoering van de inlaat
van een dergelijke voorziening zien in een tuin achter het huis. Voor
een dwarsdoorsnede over een wegzijgingssleuf achter een huis zie figuur
3 . 8.

Figuur 3.7. Inlaat van een wegzijgingsvoorziening achter een huis .
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Figuur. 3.8. Uitvoering van inlaatpunt c.q. zandvang en een wegzijgingssleuf.
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3.6.

Grondgeste1dheid
Naast de grondwaterstand Z~Jn de he11ing, de door1atendheid en de draagkracht van de bovengrond de parameters die van be1ang zijn om vast te
ste11en of een zeker terrein geschikt is voor de toepassing van infi1tratie- en wegzijgingsvoorzieningen .
In de 1iteratuur wordt aangegeven dat he11ingen met he11ingspercentages
van meer dan 20% niet a1s infi1tratieve1den geschikt zijn [16].
In Neder1and komen die he11ingen vrijwel niet voor en zu11en de terreinen vee1a1 een he11ing hebben duide1ijk beneden 7\ • Voor de geschiktheid voor infiltratie is het derha1ve vo1doende om de doorlatendheid
van de eventue1e verharding en de door1atendheid van de ondergrond te
kennen (zie bij1age 3).
Strikt genomen zou geste1d kunnen worden dat een terrein ze1fs bij een
geringe doorlatendheid a1s infi1tratieve1d in aanmerking kan komen. Afhanke1ijk van de ontwerpaanvoer za1 het ve1d bij k1eine door1atendheden
echter zeer grote afmetingen krijgen. Ook het reservoiraggregaat van
een wegzijgingsvoorziening zou enorm groot worden; door het aanbrengen
van een ledigings1eiding kunnen de afmetingen beperkt gehouden worden.
Nadee1 hiervan is dat extra voorzieningen aangebracht moeten worden en
dat de 1eiding moet worden aanges1oten op het gemengd rioo1ste1se1 of
open water.
In Zweden wordt geste1d dat bij door1atendheden groter dan 500 m3.s-1.
km- 2 , wat overeenkomt met door1atendheden gemeten in zandig grind, geen
specia1e 1edigings1eidingen aangelegd behoeven te worden en dat bij gronden bestaande uit grof zand met door1atendheden tussen 20 m3.s-1.km-2
en 500 m3. s- 1 • km - 2 s1echts in speciale situaties derge1ijke leidingen
uit vei1igheidsoverwegingen worden aangeraden.
Voor Neder1and kunnen de grenzen voor a1 dan niet toepassen van ledigings1eidingen gesteld worden op respektieve1ijk 200 m3.s-1.km- 2 en 20
m3.s- 1 .km- 2 (respektieve1ijk 720 mm/h en 72 mm/h).
Met name door de gehanteerde vei1igheden met betrekking tot de berekeningsdoor1atenheid (Kb = 0,5 • ~· zie pag. -15-) a1smede door gebruik te
maken van bergings-ontwerpafvoer1ijnen is dit gerechtvaardigd.
Ge1et op de re1atief geringe door1atendheid van de Neder1andse gronden
en de geringe moge1ijkheden om grote voorzieningen aan te brengen en
ge1et op de zekerheid van funktioneren van de voorziening za1 in het
a1gemeen een 1edigings1eiding worden toegepast.
Geadviseerd wordt de afvoeren van drainage- c.q. 1edigings1eidingen of
overstortleidingen van wegzijgings- of infi1tratievoorzieningen niet
rechtstreeks op het gemengde rioo1 aan te s1uiten. Wordt dit we1 gedaan
dan bestaat het gevaar dat, ook wanneer terugslagk1eppen toegepast worden, ten tijde van overdrukken in het rioo1, slib in die 1eidingen kan
binnendringen en een kans op verstopping ontstaat.
Een betere oplossing is het afvoerwater over het opperv1ak naar een afvoerput te leiden, bijvoorbee1d zoa1s aangegeven in figuur 3.6.
Voor een overstort1eiding die a1 dicht aan het oppervlak 1igt geeft dit
, ~eesta1 geen prob1eem, bij een 1edigingsleiding zu11en echter grotere
verschi11en in maaive1dshoogte aanwezig moeten zijn. Bij afwezigheid
daarvan kan de aans1uiting op een ko1k gemaakt worden voorzien van een
filterdoek (zie figuur 3.9.).
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Figuur 3.9. Aansluiting afvoerleiding op rioolkolk.
De kolk moet bij een diepe aansluiting eenvoudig toegankelijk zijn. Tevens moet bekend zijn welke voorziening op welke put aangesloten is,
zodat verstopte filters eenvoudig gevonden en gereinigd kunnen worden.
Is de draagkracht van de ondergrond gering, bijvoorbeeld een veenweidegebied, dan moet voor een goede lastspreiding gezorgd worden wanneer
een reservoiraggregaat aangelegd wordt. Uit draagkracht overwegingen
kan het dan voorkomen dat het aggregaat breder en minder diep ontworpen
moet worden dan in eerste instantie berekend is.
Is dit laatste niet mogelijk, dan zal voor een lichter aggregaatmateriaal gekozen moeten worden, bijvoorbeeld kunststof korrels of lava gesteente. Bij kunststof korrels moet inzijging van olieverontreinigingen
zoveel mogelijk voorkomen worden, in verband met aantasting van de korrels.
3.7.

Aanwezigheid oppervlaktewater
Bevindt zich nabij het af te koppelen oppervlak, ongeveer binnen een
straal van 100 m, open water, dan kan het aanleggen van een regenwaterriool, vanuit financieel en onderhoudstechnisch oogpunt bezien, een aantrekkelijke oplossing zijn. Voorwaarde van toepassen is dat het water
deze extra hoeveelheid kwantitatief en kwalitatief verwerken kan.
Dat dit voor het financi~le aspekt niet pers~ het geval hoeft te zijn
volgt uit het voorbeeld dat in par. 4.4. en 4.5. behandeld wordt (zie
bijvoorbeeld pag. -74-).
Al eerder is genoemd dat het regenwaterriool de neerslag relatief snel
en weinig vervormd afvoert. Wanneer dit een te sterke belasting voor
het open water met zich mee brengt zal overwogen moeten worden het regenwaterriool in kombinatie met een extra berging en afvoervertragende
voorziening aan te leggen. Een wegzijgingskoffer kan hiervoor een oplossing zijn, aangelegd bijvoorbeeld in het talud van het open water
(zie figuur 3.4.).
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3.8.

Beheersmogelijkheden
Voor wat betreft het beheer en onderhoud van de infiltratie- en wegzijgingsvoorzieningen en berging op dak moet onderscheid gemaakt worden
tusen openbaar en partikulier terrein.
Wanneer de voorziening gelegen is in openbaar terrein dan kan kontrole,
beheer en onderhoud eenvoudig plaatsvinden aangezien de verantwoordelijkheden niet opgedeeld zijn. Door de plaats op te nemen in het bestemmingsplan kan min of meer worden gegarandeerd dat die plaats ook als
zodanig zijn bestemming blijft behouden.
Anders wordt het wanneer op openbaar terrein geen geschikte plaats te
vinden is. Partikultere tuinen kunnen dan als bruikbare lokaties voor
infiltratie- en/of wegzijgingsvoorzieningen in aanmerking komen. Partikulier terrein is echter niet vrij toegankelijk, wat de kontrole kan
bemoeilijken.
Een belangrijke voorwaarde voor het goed funktioneren van een dergelijke voorziening is dat het ontwerp zodanig is dat het beheer en onderh oud door partikulieren aantrekketijk wordt gemaakt.
Om verwijdering van de voorziening in de loop der jaren en een
(illegale) aansluiting op het riool tegen te gaan, zullen bindende voorwaarden in bijvoorbeeld het koopkontrakt opgenomen moeten worden. Opgetekend moet worden welke plichten de eigenaar ten aanzien van een dergelijke voorziening te vervullen heeft.* Indien meerdere partikutieren
(bijvoorbeeld een woningblok) aangesloten zijn op een centrale voorziening dan zou daarvoor een speciale vereniging in het teven geroepen kunnen worden, waarvan de afzonderlijke huiseigenaren automatich deel uitmaken. In de statuten zal het nut en het funktioneren van de vereniging
duidelijk gemaakt moeten worden. Voor woningbouwverenigingen is een en
ander eenvoudig te regelen.
Bij toepassing van deze voorzieningen op zowel partikulier als op openbaar terrein moet bij de inwoners de werking en noodzaak van de voorziening duidelijk gemaakt worden, zodat ook gewaakt wordt voor goed funktioneren ervan. Bij de gemeente moet vervolgens een verantwoordelijk
persoon aangewezen worden met wie kontakt opgenomen kan worden ten tijde van optredende problemen.
Is eenmaal gekozen voor de mogelijkheid van het aanbrengen van afkoppelingsvoorzieningen op partikulier eigendom dan rest de vraag hoe de betrokken personen er toe te bewegen dergelijke voorzieningen te aksepteren. Behalve dat ze overtuigd moeten worden dat de voorziening geen verhoogd risico voor wateroverlast of waterschade met zich mee brengt zal
een financieel voordeel een direkte stimulans voor de akseptatie ervan
geven. Als mogelijkheid kan hier genoemd worden een aantrekkelijke korting op de aansluitkosten of het rioolrecht. Gez ien de besparing op de
transport- en zuiveringskasten is dit gerechtvaardigd.
Veel relatief kleine voorzieningen maken de kosten voor kontrole wel
hoog.
* Andere mogelijkheden kunnen
vergunning voor waterlozing.

zijn:

bepalingen

in

bouwvergunning,
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4.

DIMENSIONERINGS- EN KOSTENLIJNEN

4. 1 •

In~eiding

Voor een gegeven situatie kan nu met het voorgaande vastgeste~d worden
afkoppe~ingstechnieken toegepast kunnen worden vanuit technisch
oogpunt bezien. Voor een definitieve keuze uit de a~ternatieven za~ inzicht verkregen moeten worden in de dimensienering van de voorzieningen
en de daarmee gepaard gaande kosten. De voorziening moet uiteinde~ijk
de gewenste reduktie van de be~asting op het rioo~ rea~iseren.
we~ke

Na het vastste~~en van de hoevee~heid af te koppe~en verhard opperv~ak,
(zie par. 4.2.2., pag. -59- e.v.) kan de gewenste reduktie van de be~as
ting op het riool berekend worden met
RED = q 0

•

waarin RED
qo
a

a

[m3/s]

( 12)

gewenste reduktie
berekeningsintensiteit [m3.s-1.km-2]
af te koppelen verhard oppervlak [km2]

Voor het realiseren van een afkoppe~ingsvoorziening zullen verschillende kosten gemaakt moeten worden. In hoofdstuk 3 zijn op kwalitatieve
wijze kostenbepalende taktoren voor verschillende voorzieningen behandeld. Sterk bepalend voor de hoogte van de kosten zijn de plaatselijke
omstandigheden: hebben we te maken met stadsvernieuwing of stadsui tbreiding, kan de aanleg gekombineerd worden met renovatie van de weg
en/of van het riool, heeft het stadsgedee~te een dichte of een open bebouwing, kunnen funkties geïntegreerd worden, etc.
Is het al moeilijk om de kosten te bepalen, nog moeilijker wordt het om
de baten van de voorziening op kwantitatieve wijze uit te drukken. Kan
als gevolg van de voorziening een rioolgemaal een geringere kapaciteit
krijgen, dan kunnen de kostenvoordelen eenvoudig a~s baten van de voorziening opgevoerd worden.
Anders wordt het in een bestaande situatie met een rioolgemaa~ met een
zekere kapaciteit. De voorziening geeft het rioolstel se~ een grotere
veiligheid, wat zeer moeilijk te kwantificeren is. Hetzelfde geldt voor
de grondwateraanvulling die bepaa~de afkoppelingsvoorzieningen bewerkstelligen. Hierdoor ontstaat een geringere kans op uitdroging met dezelfde
moeilijkheid van kwantificeren.
Het geven van een kosten/batenanalyse in een a~gemeen rapport als dit
wordt, door de ta~ van te voren vast te stellen uitgangspunten weinig
zinvol geacht.
In dit hoofdstuk wordt een vijftal afkoppe~ingstechnieken uitgewerkt.
Van deze afkoppelingstechnieken worden a~lereerst de effektiviteiten en
de daaruit voortv~oeiende groottes beschreven. De daaraan verbonden aan~egkosten van de voorziening worden gegeven,
indien toegepast in een
gegeven situatie. Op basis hiervan zullen de afkoppelingstechnieken onderling worden vergeleken. In bijlage 7 is een berekeningsvoorbeeld uitgewerkt met een gegeven situatie.
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Voor de uit te voeren afkoppeling zijn de volgende vijf afkoppelingstechnieken geselekteerd:
- regenwaterafvoerriool;
- bergingsbassin;
- wegzijgingssleuf;
- ondiep infiltratiebassin;
- berging op dak.
Het realiseren van een bergingsbassin heeft tot gevolg dat de (onderdrempel) berging in het gemengde riool wordt vergroot. Oit vergroten
van de berging kan eveneens worden gerealiseerd door bestaande rioolbuizen te vervangen door buizen met een grotere diameter. Deze in de praktijk veelvuldig toegepaste afkoppelingstechniek is echter niet uitgewerkt, omdat deze techniek vrijwel altijd in kombinatie met noodzakelijke rioolrenovatie wordt toegepast. Een realistische vergelijking van
de kosten van deze techniek met bovengenoemde technieken is daardoor
niet mogelijk.

-59-

4.2.

Dimensioneringslijnen

4.2.1.

In de meeste gevallen zal al het ingezamelde regenwater in een regenwaterafvoerriool via een bassin of direkt op het open water geloosd worden. Een andere mogelijkheid is het ingezamelde regenwater leiden naar
een afkoppelingsvoorziening,
bijvoorbeeld een ondiep infiltratiebassin.
Uit de gewenste afvoerkapaciteit en de maximale aanwezige drukhoogte
zijn de afmetingen van het riool te berekenen (zie ook par. 2.2. op
pag . -8- e . v. ) .
Wordt aangenomen dat per 100 m2 af te koppelen oppervlak 6-8 m, rioollengte nodig is exclusief toevoerleiding naar lozingspunt, (woningdichtheid is 3000 won/km2), dan kan de volgende dimensioneringslijn bepaald
worden.

rioolltnCJI r

Irol
20

ISO

100

~f ft koppelen
nur loztngspunt

'fshnd v'n
oppenl~k

50

100
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•f 1o koppo1on opptrvl>k • 11121-

Figuur 4.1. Benodigde regenwater-rioollengte.
4.2.2.
De benodigde netto berging van een bergingabassin en het daaraan ekwivalente fiktief af te koppelen oppervlak kunnen op hieronder beschreven
wijze berekend worden.
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De berging in mm van een rioolstelsel kan berekend worden middels:
b

=

o

B

( 13)

1000 x A
oorspronkelijke berging [mm)
berging van rioolstelsel [m31
verhard gerioleerd oppervlak (km2).

met:

Als de berging b 0 vergroot moet worden naar bn dan kan dit gerealiseerd
worden door de berging van het rioolstelsel B te vergroten. De grootte
van het bergingsbassin B' kan nu berekend worden met:
B'
met:

1000 x A x bn - B

( 14)

berging in bergingsbassin [m3l
B'
A = verhard oppervlak [km21
berging na aanleg van voorziening [mml
bn
B
berging in oorspronkelijk rioolstelsel [m3 l .

Behalve door de berging in het rioolstelsel te vergroten, kan het vergroten van b 0 naar bn ook gerealiseerd worden door A te verkleinen, dus
het afkoppelen van verhard oppervlak.
Het af te koppelen oppervlak a kan berekend worden met:
B

a = A - 1000 x bn

[km2)

( 15)

Uit de bovenstaande formules kan nu afgeleid worden, dat door het realiseren van een extra berging B' een fiktief oppervlak af afgekoppeld
wordt van:

B'
af = 1000 x bn

[km2)

( 16)

De grootte van de berging wordt berekend met vergelijking (13).
De benodigde berging na aanleg van de voorziening (bn) kan afgeleid worden uit de bergings-ontwerpafvoerli jnen wanneer 'water op straat' de
ontwerpnorm is of uit de Veldkamp-grafiek wanneer de overstortingsfrekwentie de ontwerpnorm is.
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Figuur 4.2. Benodigde hoeveelheid netto berging en ekwivalent fiktief
afgekoppelde oppervlak van een bergingsbassin.
Figuur 4.2. geeft bij een gegeven hoeveelheid verhard oppervlak (A) aangesloten op het rioolstelsel en bij een gewenste toename van de berging
(bn-b 0 ), de vereiste hoeveelheid netto berging (B') voor het bergingsbassin.
Voor de berging na aanleg van het bassin (bn) van 8 mm is he t verloo p
gegeven van het fiktief afgekoppelde oppervlak (af).
Varieert de bn tussen de 6,5 en 9 mm dan geeft deze lijn in die g e val len een goede benadering .
Bij een verhard oppervlak A van 0,05 km2 en een gewenste b ergings t e ename van 0,5 mm wordt een vereiste hoeveelheid netto berging gevond en van
5.0 m3. Het fiktief afgekoppelde oppervlak bedraagt dan 6 250 m2 .
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4.2.3.
In het algemeen zal een wegzijgingssleuf zodanig ontworpen worden dat
de voorziening de totale ontwerpafvoer van het regenwater kan verwerken.
De grootte van de sleuf is, zoals reeds in hoofdstuk 2 is gebleken, van
tal van faktoren afhankelijk, waardoor een grote spreiding in grootte
verwacht kan worden.
Door enkele parameters als konstante in te voeren is de spreiding in
figuur 4.3. wat aan banden gelegd.
Voor de herhalingstijd is 2 en 5 jaar aangenomen. Het toegepaste aggregaat heeft een effektief poriëngehalte van 0, 20 en de hoogte van de
sleuf is gesteld op 0,60 m (een geschikte hoogte voor tal van Nederlandse omstandigheden}.
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Figuur 4.3. Benodigde oppervlak van een wegzijgingssleuf afhankelijk van
het af te koppelen oppervlak.

·.
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Met de bovenstaande dimensioneringslijnen kan bij een gegeven hoeveelheid af te koppelen verhard oppervlak en na het vaststellen van de
breedte en lengte verhouding van de voorziening en het schatten van de
doorlatendheid van de ondergrond het benodigde oppervlak van een wegzijgingssleuf worden afgelezen.
Uit de figuur blijkt dat, bij doorlatendheden van de ondergrond kleiner
dan 10 m3.s - 1 . km- 2 (36 mm/h), de l engte-breedte verhouding geen invloed
heeft op de grootte van de sleuf.
4.2.4.

Ondiep infiltratiebassin

------------------------

Wat voor de wegzijgingssleuf opgaat geldt ook voor het ondiepe infiltratiebassin. Het bassin wordt zodanig ontworpen dal al het aangevoerde
water verwerkt kan worden.
Voor het dimensioneren van een ondiep infiltratiebassin z ijn eveneens
verscheidene faktoren maatgevend. Naast de doorlatendheid van de ondergrond is nu ook de doorlatendheid/infiltratiekapaciteit van het aggregaat belangrijk.
Omdat een deel van het water geborgen wordt als vrije waterschijf, doordat de aanvoer de bergingskapaciteit van het aggregaat overtreft, is de
berekeningsintensiteit een parameter die nodig is voor de dimensionering van de voorziening.
Verder zijn de herhalingstijd en de effektieve porositeit van het aggregaat weer maatgevende parameters.
In figuur 4.6. wordt het benodigde oppervlak gegeven van een ondiep infiltratiebassin, waarbij het bassin in één richting een parabolische
vorm heeft. Hierbij is aangenomen dat de vrije waterdiepte h' maximaal
0, 10 m mag bedragen.
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Figuur 4.4.

Benodigde opperv~ak van een ondiep infi~tratiebassin afhanvan het af te koppe~en opperv~ak.

ke~ijk

De bovenstaande figuur maakt het af~ezen van het benodigde opperv~ak
van een ondiep infi~tratiebassin moge~ijk wanneer door schatting de
door~atendheid bekend is en het af te koppe~en opperv~ak gegeven is.
Omdat de specifieke afvoer berekend wordt afhanke~ijk van het bodemopperv~ak van de voorziening, spee~ t
de ~engte/breedte verhouding geen
ro~.

Uit de figuur kan afge~ezen worden, dat bij een af te koppe~en opperv~ak van 500 m2 en een geschatte door~atendheid van de ondergrond van
9 m3.s- 1 .km- 2 een bassinopperv~ak nodig is van 85m2. De hoogte van het
reservoiraggregaat {h) moet minimaa~ 0,12 m dik worden.
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4.2.5.
Een kenmerk van berging op dak is de waterondoorlatendheid van de voorziening. De enige afvoermogelijkheid van het geborgen water is de afvoervertragende voorziening met noodoverstort.
Als de afvoervertragende voorziening uitgevoerd wordt als aangegeven in
figuur 2.18,pag. -42-., dan kan de volgende figuur gekonstrueerd worden.
Het af te koppelen oppervlak voor deze figuur is een konstante, omdat
op de gekozen afvoervertragende voorziening maximaal ca. 100 m2 verhard
oppervlak aangesloten mag worden.
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Figuur 4.5. Benodigde dakoppervlak per afvoervertragende
afhankelijk van de dikte van de waterschijf.

voorziening

Het af te koppelen oppervlak van 100 m2 moet dus een bergingaoppervlak
hebben variërend van 15 tot 100 m2. Hoe groter het bergingaoppervlak
des te geringer de dikte van de waterschijf en daarmee des te geringer
de specifieke ontwerpafvoer. In veel gevallen zal het bergingsoppervlak
gelijk zijn aan het afgekoppelde oppervlak. In die gevallen kan de afvoervertragende voorziening eenvoudiger worden uitgevoerd, waardoor de
hoogte van de dakrand lager aangelegd of in een bestaande situatie niet
aangepast hoeft te worden.
Een toepassing waarbij het bergingsoppervlak geringer is dan het afgekoppelde oppervlak zou kunnen zijn, een garagedak waar het van het dak
afstromende regenwater van de aangrenzende woning(en) op geborgen
wordt.
4.3.

Reducerend effekt
~et berekenen van de gewenste reduktie van de belasting op h et riool is
gerelateerd aan het af te koppelen oppervlak a. Dit oppervlak wordt bepaald door uit te gaan van volledige afkoppeling. Al het af stromende
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regenwater van het betreffende oppervlak wordt middels de afkoppelingsvoorziening geleid naar het open-water of het grondwater. Het gemengde
riool wordt in dat geval volledig ontlast. Deze laatste veronderstelling hoeft niet waar te zijn. Het is goed mogelijk dat slechts een deel
van het afstromende regenwater door de voorziening wordt verwerkt en/of
dat het afstromende regenwater door de voorziening alleen vertraagd
naar het gemengde riool wordt afgevoerd.
Het bovenstaande betekent dat wanneer de gewenste reduktie van de belasting op het riool gerealiseerd moet worden, dit minimaal met het af te
koppelen oppervlak bereikt kan worden. Blijft een deel van dat oppervlak a regenwater afvoeren naar het riool dan zal een groter oppervlak
afgekoppeld moeten worden.
Het reducerend effekt (RE) van een afkoppelingsvoorziening wordt gedefinieerd als de mate waarin de berekeningsintensiteit gereduceerd wordt
met betrekking tot het afgekoppelde oppervlak. Is de berekeningsintensiteit v66r aanleg van de voorziening 6 m3.s-1.km-2 (60 l.s-1 . ha-1) en
n~ de aanleg blijkt de afvoer van het afgekoppelde verharde oppervlak
naar het gemengde riool berekend te kunnen worden met 1,5 m3.s- 1 .km- 2 ,
dan is het reducerend effekt van de voorziening RE= 6-1,5 = 75%.
6
Bij een reducerend effekt van 100% wordt dus gesproken van volledige
afkoppeling van het in beschouwing genomen verharde oppervlak.
Na het vastellen van de hoeveelheid af te koppelen verhard oppervlak,
(zie par . 4.2.2., pag. -59- e.v.) kan de gewenste reduktie van de belasting op het riool berekend worden met
RED = ~ • a [m3/s]
waarin RED
qo

a

gewenste reduktie
berekeningsintensiteit [m3.s-1.km-2]
af te koppelen verhard oppervlak [km2]

De relatie die gelegd kan worden tussen de reducerende effekten van
verschillende voorzieningen en de gewenste reduktie, wordt beschreven
in bijlage 5.
In het algemeen zullen de afkoppelingsvoorzieningen zodanig ontworpen
worden dat al het afstromende regenwater van het afgekoppelde oppervlak
wordt verwerkt, zodat een reducerend effekt van 100% wordt verkregen.
Een uitzondering hierop maakt de berging op dak.
Omdat de afvoer van de afvoervertragende voorziening in de meeste gevallen aangesloten is op het gemengde riool (in principe kan de afvoer
naar een andere afkoppelingsvoorziening geleid worden) zal het reducerend effekt van deze voorziening niet 100% zijn.
De afvoer van de afvoer vertragende voorziening uitgevoerd als aangegeven in figuur 2.18 op pag. -42- afhankelijk van het bergingsoppervlak
is gegeven in figuur 4.5. op pag. -65-.

Av
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A~s de berekeningsintensiteit 6 m3/s per km2 bedraagt, dan kan voor de
gekozen afvoervertragende voorziening de vo~gende "reduktie~ijn" worden
afge~eid .

100

RE
(%)
l• 1 j •or
r.s j ur

50

25

50

75

100

Av (m 2J -

Figuur 4.6. Reducerend effekt van berging op dak afhanke~ijk van het
bergingsopperv~ak per afvoervertragende voorziening.
Het reducerend effekt is dus maximaal wanneer het af te koppelen oppervlak vo~ledig als bergingsoppervlak kan worden uitgevoerd. De te bergen
waterschijf op het dak is dan ook het geringst.
Een anders uitgevoerde afvoervertragende voorziening met een andere afvoerkarakteristiek zal een· afwijkende reduktielijn te zien geven.
Wanneer op een bergingsoppervlak een waterschijf van 80 mm toegelaten
wordt, dan moet dat oppervlak 15m2 groot zijn waarop dan (100-15) =
85 m2 dakoppervlak aangesloten kan worden.
De specifieke ontwerpafvoer bedraagt dan 3 m3.s-1.km- 2 .
Als deze afvoer op het gemengde rioo~ wordt aangesloten en de berekeningsintensiteit voor dat gebied is 6 m3/s per km2, dan is het r e ducerend effekt van deze afkoppeling RE = 0,50.
Bij een afgekoppe~d oppervlak van 100 m2 met een afkoppe~ingsvoorzie
ning met een reducerend effekt van 0, 50 kan dus gesproken worden van
een effektief afgekoppeld oppervlak van 0,50 x 100 = 50m2. Indien het
af te koppe~en oppervlak a berekend is op 100 m2 za~ een oppervlak a fgekoppeld moeten worden van 200 m2 in geval van een r e duce r end e ff ekt
van 0,50 ( z ie ook bij~age 5).
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4.4.

Kostenlijnen

4.4.1.

Algemeen

--------

Voor het berekenen van de kosten van de verschillende voorzieningen is
van de volgende uitgangspunten uitgegaan (deels afgeleid uit [5) en
[6) waarin 49 theoretische stedebouwkundige plannen met verschillende
verkavelingen zijn onderzocht):
- bestaande bebouwing;
- woningdichtheid is 3000 woningen.km-2 (30 won.ha-1);
- gerioleerd oppervlak is 37,5\; dakoppervlak 17,5%;
-lengte van bestaande gemengde riolering is 25.000 m.km- 2 (250 m.ha-1);
- 1 aansluitleiding per woning;
-taluds van te graven sleuven 2:1;
- berging in riool is 7 mm;
- gem. diameter is 500 mm;
gem. aanlegdiepte is 1.50 m- mv.; bij de overstort is de aanlegdiepte
2,50 m- mv;
-gemiddelde grondwaterstand ligt 3,00 m - mv;
- alleen dakoppervlakken worden afgekoppeld;
- open water is 100 m van af te koppelen verhard oppervlak verwijderd;
- op een afstand van 50 m bevindt zich een open terrein geschikt voor
infiltratie;
-het beschouwde gebied is opgebouwd uit modules (zie figuur 4.7.);

~~~~-verhardt~g
module 10• 28 .5m 2_ _ ____.

-+---

5.7•10 m2

2
onverhard 17.8 x 10 m

dakoppervlak 5•10m 2

Figuur 4.7. Module waaruit gebied opgebouwd i s.
- onder de weg nabij de woningen is ruimte voor een wegzijgingsvoorziening .
De enige beschouwde kosten Z~Jn de aanlegkosten van de voorziening exclusief direktiekosten, winst en BTW. Bijvoorbeeld niet in beschouwing
f'.ijn genomen kosten door eventuele schadevergoeding, kosten voor het
nemen van tijdelijke maatregelen tijdens de bouw met betrekking tot verkaersafwikkelingskosten met betrekking tot beheersmaatregelen, onder-
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houdskosten, etc.
Voor het vaststellen van een definitieve keuze is dit niet voldoende.
De gegeven bedragen zijn dan ook zuiver bedoeld om als indikatie te dienen voor de kosten van een bepaalde voorziening • Door bijzondere omstandigheden kunnen ook deze kosten weer sterk variëren. Om enkele te
noemen: noodzaak van bronbemaling, noodzaak van doorpersing, mogelijkheid om werkzaamheden op elkaar af te stemmen, noodzaak van verstevigen
dak, fundering, etc.
4.4.2.
De aanleg van een regenwaterriolering brengt verschillende werkzaamheden met zich mee :
- opnemen en opslaan verharding;
- ontgraven sleuf;
- leveren en leggen pvc-leiding;
afkoppelen kolken en regenpijpen van oude riool;
aansluiten kolken en regenpijpen op nieuw riool;
- aanvullen sleuf;
- kreëren van lozingsmogelijkheid (op open water);
- opnieuw aanbrengen verharding.
Door uit te gaan van een bepaald af te koppelen oppervlak en daar de
totale kosten van te bepalen van de benodigde werkzaamheden (zie bijlage 6) kan figuur 4.8. worden bepaald (zie ook bijlage 7) •
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Figuur 4.8. De kosten per m2 af te koppelen verhard oppervlak voor een
regenwaterriolering.
Tot een af te koppelen oppervlak van 500 m2 is een scherpe daling te
zien in de prijs per m2 af te koppelen oppervlak. In hoofdzaak ontstaat
qeze daling doordat de kosten van het kreëren van een lozingsmogelijkheid en het aanleggen van een leiding daar naartoe, ongeacht de grootte
van het af te koppelen oppervlak, gemaakt moeten worden.
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4.4.3.
Het bergingabassin wordt uitgevoerd in gewapend beton. Naast het grondwerk en het vervaardigen van vloer, wanden en dek moeten er aansluitingen gemaakt worden van de riolering naar het bassin en moet het bassin
een aansluiting krijgen met het rioolgemaal of het bestaande stelsel .
Er wordt aangenomen dat voor de aanleg van het bassin geen extra kosten
gemaakt hoeven te worden in verband met {lange) toevoerleidingen naar
de overstort en naar het rioolgemaal, dus de overstort en het rioolgemaal worden in de dirakte nabijheid van het bergingabassin gedacht.
Als werkzaamheden voor de bouw van een eenvoudig bergingabassin zijn te
noemen:
- funderingswerk;
- grondwerk: waaronder graven van bouwput, afvoeren van grond en
aanvullen;
- gewapend beton: zoals het maken van vloer, wanden en deksel;
- ongewapend beton : de werkvloer;
- huisaansluitingen;
- toegangsput met deksel.
Met figuur 4.2. en een kostenverdeling als aangegeven in bijlage 6 kan
de volgende figuur worden afgeleid.
Voor het bassin is een aanlegdiepte aangehouden van 2.40 - 2.90 m beneden maaiveld afhankelijk van de bas singrootte. Lijn a geeft een ko s t e nlijn voor een bassin met fundering op staal, lijn b een met fundering
op palen.
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Figuur 4.9. De kosten per m2 af te koppelen verha rd oppe rvlak voor een
bergingsbassin.
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4.4.4.
De aanleg van een wegzijgingssleuf wordt gerealiseerd door de volgende
werkzaamheden te verrichten:
- opnemen en opslaan van verharding;
- graven van sleuf en afvoeren van grond;
- leveren en leggen van filterdoek;
- leveren en leggen van ledigingsleiding;
- plaatsen van peilbuis;
- leveren en leggen van aggregaat;
- afkoppelen en aansluiten van kolkafvoerbuizen en regenafvoerbuizen;
- leveren en leggen van verdeelleiding;
- afdekken van de sleuf.
Aangenomen is dat de hoogte van de voorziening 0, 60 m is en dat het
aggregaat een porositeit van 0, 20 m heeft. Oe voorziening krijgt een
afdekking van 0,20 m grond.
Figuur 4.10. ontstaat uit figuur 4.3. en het kostenoverzicht in bijlage

6.
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Figuur 4.10. Oe kosten per m2 af te koppelen verhard oppervlak voor een
wegzijgingssleuf.
Uit bovenstaande kostenlijn blijkt dat de kosten voor een wegzijgingsvoorziening onder de gegeven omstandigheden vrijwel konstant op ca.
f 11,-- per m2 uitkomt, bij een herhalingstijd T van 2 jaar.
4.4.5.
Het ondiepe infiltratiebassin kan vrijwel elke willekeurige vorm gegev.en worden afhankelijk van de beschikbare ruimte.
In de berekening is een rechthoekige vorm aangenomen, waarbij in ~~n
richting het bassin een parabolische vorm krijgt.
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Oe volgende werkzaamheden moeten worden verricht voor de bouw van een
ondiep infiltratiebassin:
- graven van bassin en afvoeren van grond;
- leveren en leggen toevoerleiding naar bassin;
- afkoppelen en aansluiten kolk- en regenafvoerbuizen op toevoerleiding;
- leveren en leggen filterdoek;
- leveren en leggen aggregaat;
- leveren en plaatsen van noodoverstort;
- leveren en leggen van overstortleiding;
- afwerken van bassin.
Op basis van de uitgangspunten geformuleerd in par. 4.4.1., pag. -68en door gebruik te maken van figuur 4.4. op pag. -64- en bijlage 6 kunnen de volgende kostenlijnen voor een ondiep infiltratiebassin worden
bepaald.
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Figuur 4.1 1 . Oe kosten per m2 af te koppelen verhard oppervlak voor een
ondiep infiltratiebassin.
4.4.6.
Afhankelijk van de toestand waarin de platte daken in de bestaande
situatie zich bevinden, zullen meer of minder herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de daken geschikt te maken voor de tijdelijke
berging van regenwater.
In z'n algemeenheid moeten de volgende werkzaamheden worden verricht.
Hierbij is uitgegaan van een voldoende sterk uitgevoerd dak, dat probleemloos een waterschijf van maximaal 100 mm dragen kan.
" Te verrichten werkzaamheden:
- verwijderen dakbedekking;
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- eventuee~ op afschot brengen en v~akmaken dakopperv~ak;
- aanbrengen en aans~uiten afvoervertragende voorziening;
- verhogen of vernieuwen dakrand;
- aanbrengen nieuwe ondoor~atende dakbedekking.
Wordt het af te koppe~en oppervlak gehee~ a~s bergingsopperv~ak benut,
dan za~ de te bergen waterschijf minder dan 30 mm bedragen, zie figuur
4.5. op pag. -65-. Aanpassingen van de dakrand wordt in dat geva~ niet
nodig geacht. Verder wordt aangenomen dat een kwart van het dakopperv~ak aanpassing behoeft in de vorm van v~akmaken en eventuee~ op afschot brengen. Figuur 4.12. geeft de kosten~ijnen voor berging op dak.
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Figuur 4.12. De kosten per m2 af te
ging op dak.

koppe~en

verhard

opperv~ak

voor ber-

De kosten voor berging op dak per m2 af te koppe~en dakopperv~ak zijn
vrijwe~ konstant. Bij een waterschijf k~einer dan 30 mm bedragen deze
f 66,-- en f 67,-- per m2 voor herha~ingstijden van respektievelijk 2 en
5 jaar. Door het afatromende regenwater gekoncentreerd te bergen op een
speciaa~ daarvoor geschikt gemaakt dakopperv~ak kunnen de kosten gereduceerd worden tot respektieve~ijk f 17,-- en f 23,-- per m2. In dat geva~ moet de dakrand we~ worden verbeterd. Het nadee~ is dat nu het dak
een zwaardere be~asting krijgt, waar het echter we~ op berekend is.
De kosten~ijnen in figuur 4.12. ~aten bij opperv~akken k~einer dan 150
m2 een paar sprongetjes zien. Deze sprongetjes worden veroorzaakt doordat een extra afvoervertragende voorziening gemaakt moet worden. Door
de teken-nauwkeurigheid zijn de sprongetjes bij opperv~akken groter dan
150 m2 niet meer te onderscheiden.
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4.5.

Vergelijking van het vijftal kostenlijnen
De kostenlijnen die in de vorige paragraaf berekend Z1Jn bij een herhalingstijd van 2 jaar, zijn in onderstaande figuur bij elkaar samengebracht.
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Figuur 4.13. Kostenlijnen voor vijf afkoppelingstechnieken.
Misschien ten overvloede wordt benadrukt dat deze kostenlijnen slechts
voor de hier geldende uitgangspunten opgaan en dat de figuur zeker niet
als algemeen bruikbare grafiek kan worden toegepast in kostenberekeningen.
Ondanks de beperkingen van de grafiek kunnen uit de figuur de volgende
konklusies worden getrokken.
Het bergingabassin gefundeerd op staal is over het gehele bereik van 50
tot 1 .000 m2 af te koppelen verhard oppervlak onder de gegeven omstandigheden en met de in par. 4.4.1. beschreven uitgangspunten de goedkoopste
voorziening.
Berging op dak is over het gehele bereik de duurste oplossing als het
af te koppelen oppervlak tevens het berging soppervlak is (lijn a in
figuur 4.13.). Als het bergingaoppervlak geminimaliseerd wordt dan
blijkt bij oppervlakken kleiner dan 400 m2 berging op dak goedkoper te
zijn dan de regenwaterriolering en het ondiepe infiltratie-bassin. Het
sterk stijgen van de kostenlijnen van beide laatste voorzieningen wordt
veroorzaakt door de kosten die gemaakt moeten worden voor een lozings, punt c.q. overstortpunt met de toe- en afvoerleidingen. Liggen deze punten verder verwijderd van het af te koppelen oppervlak dan zullen de

-75-

kostenlijnen voor deze voorzieningen in z'n geheel hoger in de grafiek
komen te liggen.
Voor totaal af te koppelen dakoppervlakken kleiner dan 700 m2 blijkt de
wegzijgingssleuf een aantrekkelijk alternatief te zijn.
De kostenlijnen voor het regenwaterriool, het bergingsbassin gefundeerd
op palen, het ondiepe infiltratiebassin en de wegzijgingssleuf liggen
bij af te koppelen oppervlakken groter dan 700 m2 dicht bij elkaar.
Bij oppervlakken groter dan 1. 000 m2 zullen de kostenlijnen voor het
regenwaterriool en het bergingsbassin sterker zakken dan die van het
ondiepe infiltratiebassin en de wegzijgingssleuf.
Als de doorlatendheid van de ondergrond groter dan 9 m3.s-1.km-2 is
en/of als een aggregaat wordt toegepast met een groter porU:ingehalte
dan 0,20 dan kunnen de kostenlijnen van het ondiepe infiltratiebassin
en de wegzijgingssleuf afhankelijk van de kosten van het aggregaat over
een groter bereik goedkoper worden dan het regenwaterriool.
Algemeen kan gekonkludeerd worden dat ook ten aanzien van de aanlegkosten afkoppelingstechnieken anders dan het regenwaterriool of een
bergingsbassin voordelen kunnen bieden.

Deventer, september 1987
R8014
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Bijlage 1, blad 1

INFILTRATIESNELHEDEN

De infiltratiesnelheden van diverse elementenverhardingen volgens
Bebelaar en Bakker (B.B.) en Van Dam en Schotkamp (D.S . )

Infiltratiesnelheid (mm/h)
soort verharding

onderzoeker mediaan minimum maximum
aantal
experimenten

betonstraatstenen
(open struktuur)
0,22x0,11x0,08

B.B.

32

10

353

21

betonstraatklinkers
0, 22x0, 1 OxO, 07

D.S.

14

7

24

6

gebakken straatklinkers
0,20x0,09x0,065

B.B.

34

8

300

13

koperslakkeien

D.S.

9

6

15

9

trottoirtegels
0,30x0,30x0,04

B.B.

16

1

254

15

trottoirtegel s
0,50x0 ,5 0x0,06

D.S.

20

7

16

4

grasbetontegels

B.B.

310

54

1300

4

Bron:

[9]

Bijlage 2, blad 1

AFKOPPELINGSVOORBEELDEN

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van afkoppelingen van
verhardingen middels regenwaterriolering.
In grijs is aangegeven het af te koppelen oppervlak.
Met een pijl is de lozings mogelijkheid naar het open water of bijvoorbeeld een wegzijgingsvoorziening aangegeven.
Wanneer het regenwaterriool onder een verharding aangelegd moet worden,
1an is dat met een dwarsarsering aangegeven.
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Bijlage 3, blad 1

BEOORDELING GESCHIKTHEID VOOR INFILTRATIEVELD

Voor de beoordeling van de geschiktheid van een gebied als infiltratieveld wordt een puntensysteem gehanteerd afgeleid uit een Zweeds
systeem. Het systeem kent 5 beoordelingskriteria.
Bron: (16)
1. Verhouding toestromingsoppervlak AT/infiltratieveld Ar
Ar ) 2 AT
AT ( Ar ( 2 AT
0, 5 AT ( Ar ( AT
Ar < 0,5 AT
onbruikbaar als infiltratieveld

20 punten
10 punten
7 punten

2. Bodemtype
Zwarte grond op zand, laag humusgehalte
Zwarte grond op zandige zavel, matig humeus
Zwarte grond op klei of zavel, zeer humeus

7 punten

5 punten
0 punten

3. Onderliggend gesteente (C-horizont)
a. Minerale ondergrond veel grover dan bovengrond
zelfde puntenverdeling als onder 2
b. Minerale ondergrond minder grof
Zand, grind,
Grove zavel, scheurende klei
Fijne zavel of klei die niet scheurt

7 punten
5 punten
0 punten

4. Vegetatie
Bos, natuurlijke weide
Aangelegd blijvend grasland (bestaand)
Nieuw aangelegd grasland

5 punten
3 punten
0 punten

5. Gebruik van het veld
onbeduidende slijtage
matige slijtage
snelle slijtage

5 punten
3 punten
0 punten

Indien het totaal aantal punten kleiner is dan 15 is het terrein
ongeschikt als infiltratieveld. Ligt het puntentotaal tussen de 15 en
de 25 dan kan een veld worden aangelegd maar er moeten voorzieningen
worden getroffen voor de afhandeling van overtollige toevoer, bijvoorbeeld in de vorm van een wegzijgingsvoorziening. Bij een totaal van
meer dan 25 punten is het terrein geschikt.

N.B. \'lanneer de helling van het veld groter is dan 7% geen infiltratieveld toepassen.

Bijlage 4, blad 1

BEREKENINGSMETHODIEK VOOR AFKOPPELINGSVOORZIENINGEN

Figuur 1. Stroomschema van berekeningsmethode.

Bijlage 4. blad 2

Berekening van afkoppelingsvoorziening
1.

Bepaal ondoorlatend verhard oppervlak aangesloten op voorziening. Aa [m2].

2.

Schat c.q. bepaal de breedte. b en de lengte. 1 van de voorziening.

3.

Bereken het oppervlak van de voorziening. Av
Av = b x 1 [m2]

4.

Bereken de "rest" van de berekeningsintensite i t • die
ziening verwerkt wordt. qr

niet door de voor-

[m3 .s-1 km-2]
"rest" berekeningsintensiteit
[m3.s-1
km-2]
berekeningsintensiteit
theoretische aanvoer naar voorziening die verwerkt wordt [m3.s-1 km-2]
Als de aanvoer
vindt. dan is:

naar

de

voorziening

via

een

doorlatend

oppervlak plaats

fc = gewogen gemiddelde van infiltratiekapaciteiten van totale voorziening
[mm/ks]
i = n
Ai+ Aa.i
(min (q 0 •
.fi • Ai)

L

i

i

=

L
i

met: q 0
Ai
Aa.i
fi

n

Ai

=

berekeningsintensiteit [m3.s-1 km-2]
oppervlak van (deel van) voorziening [m2]
oppervlak aangesloten op (deel van) voorziening i
infiltratiekapaciteit van (deel van) voorziening i

Av = oppervlak van totale voorziening [m2]
i

i

Aa

= n

L Ai
.. 1

oppervlak van totaal op voorziening aangesloten deel [m2]
i

,. n

i

LAa i ·
•
= 1

Vindt de aanvoer plaats middels een goot of buis dan is qa

Bijlage 4, blad 3

Als de
stap a.
5.

te

berekenen

voorziening

geen

bergingakomponent

bevat,

dan

naar

Bereken fraktie p,
qa
p

6.

Schat c.q. bepaal hoogte van de voorziening, h.

7.

Als de te berekenen voorziening geen infiltratie- of wegz ijgingsvoorziening
is ga dan naar stap a.
Bereken het wandoppervlak van de voorziening, Aw
Aw = z. (b + 1). h
wandoppervlak van voorziening [m2]
met : Aw
b • breedte voorziening [m]
lengte voorziening [m]
l
h
hoogte voorziening [m]

..

a.

Bereken specifieke ontwerpafvoer van voorziening, q 5
Als de te berekenen voorziening een wegzijgings- of infiltratievoorziening
is, dan:

waarin: q 5
specifieke ontwerpafvoer [m3.s-1 km-2]
Kb = berekeningadoorlatendheid [m3.s-1 km-2]
• c • Kw
Kw .. doorlatendheid in "werkelijkheid" [mm/ks]
c • 0,5 als Kw door meting bekend [-]
0,3 als Kw door schatting bekend [-]
Ae = effektief doorlatend oppervlak [m2]
= Aw voor infiltratievoorziening met Av )~ Aw,
bijvoorbeeld infiltratie met doorlatende verharding
= Av voor infiltratieveld met sedimentatiegedeelte
Awlz voor infiltratiesleuf, -koffer, wegzijgingssleuf ,
- koffer, -put
Aw/z + Av voor infiltratiebassin met zandvang en/of
sedimentatieveld.
In andere gevallen kan q 5 berekend worden met

·.

Bijlage 4, blad 4

met : ~
specifieke ontwerpafvoer van voorziening [m3.s-1 km-2]
Q
gemiddelde afvoer
(m3.s-1]
Av = oppervlak van voorziening [m2]
oppervlak aangesloten op voorziening [m2]
Aa
Bevat de te berekenen voorziening geen bergingskomponent, dan naar stap 16 .
9.

Bereken specifieke ontwerpafvoer van ander eventueel aangebrachte afvoermogelijkheid, q 1 , zoals bijvoorbeeld van een ledigingsleiding (anders q 1 = 0)

10. Bereken ontwerpafvoerintensiteit q

waarbij moet gelden dat q

1

q 0 en qs + ql

1

qa

11 . Kies herhalings tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) .
12. Als op weinig infiltratie-, interceptie-, plasvormingsverliezen en vertragingen gerekend moet worden, dan moet figuur 2.3a gekozen worden.
Lees de benodigde berging d af in de gekozen grafiek met d.e bergingsontwerpafvoerlijnen (figuur 2.3a of figuur 2.3b op pag. -16-).
13. Bereken benodigd volume voor reservoir, Vb

14. Bereken waterbergend vermogen van geschatte voorziening, Vw
Vw = e • b • l
met e

=

• h [m3]

effektieve porositeit [-] (zie tabel 2.2 op pag. -17-).

15. Vergelijk Vb met Vw
Als vb
Vw, dan is de voorziening met de juiste afmetingen gevonden
Is vb ) Vw, dan moet het reservoir grotere afmetingen krijgen,
is vb
Vw, dan kan met een kleiner reservoir volstaan worden.

<

In beide laatste gevallen de berekening opnieuw uitvoeren door naar stap 2
te gaan.
Als Vb ~ Vw dan kan ook een deel van het te bergen water eventueel
bovengronds geborgen worden. Voor dat deel geldt dan een effektieve porotiteit van 100 %. Daarnaast kan nu het benodigde oppervlak voor de voorziening
gereduceerd worden met

r

=

waarin: r
reduktiefaktor voor benodigd oppervlak aan voorziening [-]
h ~ oorspronke lijk gekozen hoogte van voorziening
[m]
hb = waterhoogte die bovengronds geborgen moet worden.
[m]
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Door het berekeningaschema opnieuw te doorlopen,
werp worden gevonden.

kan het optimale ont-

16. Bereken de resterende belasting op het riool qrr
De waarde qrr hangt af van waar de verschillende afvoeren qr• q 6 en q 1 naar
afwateren.
De maximale waarde van qrr is qrr = qr + qs + ql
q0
De gewenste reduktie is te berekenen met RED = q 0 • a
met q 0 ~ berekeningaintensiteit
a = af te koppelen oppervlak

<

Als

=

RED

(qo + qrr>

Is RED

)

is RED

< (qo

(qo + qrr>
+ qrr>

.

(Av + Aa) dan is de voorziening met de juiste
afmeting gevonden.
(Av + Aa) dan moet de voorziening grotere afmetingen
krijgen,
(Av + Aa) dan kan met een kleinere voorziening worden
volstaan.

In beide laatste gevallen moet de berekening opnieuw worden uitgevoerd, door
naar stap 2 te gaan.
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RELATIE TUSSEN REDUCEREND EFFEKT EN REDUKTIE

Tussen de gewenste reduktie van de belasting op het riool en het reducerend effekt van ~~n of meer afkoppelingsvoorzieningen bestaat een
relatie.
Het reducerend effekt van een afkoppelingsvoorziening is de mate waarin
de berekeningsintensiteit, q 0 , wordt gereduceerd met betrekking tot het
afgekoppelde verharde oppervlak.
Als bij een berekeningsintensiteit van 6 m3.s-1.km-2 4,5 m3.2-1.km-2
van de aanvoer door de voorziening verwerkt wordt dan is het reducerend
effekt van de voorziening.
4,5

75\

RE

6
Het riool wordt na aanleg van de voorziening belast met een berekeningsintensiteit van 1,5 m3.s-1.km-2 wat het afgekoppelde oppervlak betreft .
Het oppervlak (a) dat afgekoppeld moet worden kan berekend worden met
de bergings-ontwerpafvoerlijnen of de Veldkampgrafiek .
Dit oppervlak heeft betrekking op een theoretisch reducerend effekt van
100%. De gewenste reduktie van de belasting op het riool is dan
RED =- q 0 • d
In geval van n afgekoppelingsvoorzieningen met een aangesloten oppervlak van ai' en een reducerend effekt van REi geldt nu
i

=

n

RED
i

Zijn de reducerende effekten van de n voorzieningen 100\ dan kan
volstaan worden met een af te koppelen oppervlak a.
Bij een lager reducerend effekt zal het af te koppelen oppervlak dus
toenemen.
i

= n

[

In dat geval is
i

=

ai

I

groter dan a.
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KOSTENOPBOUW EN KOSTENOVERZICHT

De gehanteerde kostprijzen Zl.Jn aanneemprijzen met prijspeil van eind
1987 en als volgt opgebouwd:

De lozingspijp wordt aangebracht in een talud met een beschoeiing van
azob~. De beschoeiing moet ter plaatse van de pijp worden vernieuwd.
De uitvoering vindt plaats middels handkracht en een hydraulische
kraan.
hydraulische kraan
handkracht
azob~ scherm
azob~ palen

1 ,5 uur x f
75,--/uur
2 x 2 uur x f 40,--/uur
1 m2 x f 100,--/m2
5 x f
6,--/st

f 112,50
f 160,-f 100,-f
30,--

Kosten per lozingspunt

f 402,50

====-====

Twee personen kunnen 15 m2 straatstenen opnemen en opslaan in 1 uur.
Twee personen herstraten 60 m2 in é~n dag.
Het afwerken, invegen en aftrillen wordt door 1 persoon in 3 minuten
per m2 verharding verricht.
opnemen, opslaan
0,135 mu/m2 x f
herstraten
0,27 mu/m2 x f
afwerken, invegen, aftrillen 0,05 mu/m2 x f

40,--/mu
40,--/mu
40,--/mu

=
=
=

Kosten verharding

f
f
f

5,40/m2
10,80/m2
2,--/m2

f

18,20/m2

==========:2

pvc
pvc

~
~

125 leveren
125 leggen

Kosten pvc leggen

=

0,15 mu/m' x f

f
40,--/mu = f

10 ,50/m 1
6,--/m'

f

16,50/m•

=== = ===== ::=~.:a

Het grondwerk wordt verricht in handkracht, waarbij het graven van
1 m3 1 persoon 1 uur kost. Het aanvullen van de sleuf gaat in ongeveer de helft van de tijd. Per m1 sleuf met een diepte van 0,95 m en
een breedte van 0,40 m moet 0,38 m3 worden gegraven.
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graven sleuf
1 mu/m3 x 0,38 m3/m' x f 40,--/mu .. f
leveren en leggen pvc ~ 125
f
aanvullen sleuf
0,53 mu/m3 x 0,38 m3/m' x f 40,--/mu = f

15,20/m'
16,50/m'
8,--/m'

Kosten pvc leggen inclusief grondwerk

39,70/m'

..

f

========-==

ontgraven
0,5 m3 x 1 mu/m3 x
doorzagen en verwijderen van oude buis
en bestaande hulpstukken
3 x 0,05 mu x
afsluiten bestaande afvoer met kapje ~ 125
leveren pvc bochten ~ 125
aanbrengen pvc bochten
2 x 0,1 mu x

f 40,--/mu

=

f 40,--/mu

=
2 x f 7,50
f 40,--/mu

Kosten per afvoer

f

20,--

f
f
f
f

6,-2,-15,-8,--

f

51 ,--

====::a===

leveren en plaatsen standaard kolk

... f 200,-==::=-=.;;!~==

~

leveren drainbuis
leggen buis
aansluiten
Kosten drainbuis

80 mm

= f

f

4,50/m'
1,60/m'
0, 40/m'

f

6,50/m'

0,04 mu/m' x f 40,--/mu = f

=
~

80 mm

===========

~

leveren drainbuis
legge n buis
aansluiten
Kosten drainbuis

100 mm
0,04 mu/m' x f 40,--/mu

~

... f

6 ,--/m'

=

"' f

1,60/m'
0,40/m'

f

8,--/m'

100 mm

f

============

leveren zand
toeslag kleinschaligheid
aanbrengen en afwerken middels
kraan
en
handkracht
(f 75,-- + f 40,--)/uur
Kosten aggregaat zand

f

= f
0,05

15,--/ m3
2,50/ m3

uur/m3

=

x

f

5 ,75/m3

f

23,25/m3
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leveren grind
toeslag kleinschaligheid
aanbrengen en afwerken

= f
= f
= f

50 ,--/m3
2 ,50/m3
5,75/m3

f

58,25/m3

=f
0,15 mu/m2 x f 40,--/mu = f

4,--/m2
6,-- /m2

f

10,--/m2

Kosten aggregaat grind

leveren filterdoek ) 500 g/m2
leggen
Kosten filterdoek

De kosten zijn mede afhankelijk van de hoeveelheid af te voeren
grond (grote hoevee l heden kunnen relatief goedkoper worden afgevoerd)
van de transportafstand en van de verhouding handkracht en machine
waarmee gewerkt kan worden (aanwezigheid van kabels en leidingen!).
Voor de eenvoud wordt een gemiddelde waarde aangehouden.
Kosten afvoeren grond

f

10,50/m3

=======:=====z

Kosten aanvullen grond

f

5,--/m3

:::za===========

Kosten

f

100,--

==========

Kosten in open bouwput uitgevoerd

f

400,--/m3

==-=======::===

Kosten in fabriek uitgevoerd

f

300,--/m3

==.:::z===:::z======

Kosten

f

200,--/m3

=======::::~======
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Kosten per keer

f

3.000,--

===========
- Heien
Kosten

f

20,--/m•

==============

Kosten per heipaal

f

60,--

=====-===-===

Bijlage 7, blad 1

BEREKENINGSVOORBEELD

De waterkwaliteitsbeheerder stelt als eis dat de gemiddelde overstortingsfrekwentie per jaar maximaal 12 mag bedragen.
De gemeente Berghum wil aan die eis voldoen.
Een deel van het rioolstelsel van Berghum met een gerioleerd oppervlak
van 0, 0 1 km2 blijkt een berging te hebben van 76 m3. Het rioolgemaal
voor dat deel heeft een pompoverkapaciteit van 0,06 m3.s-1 km-2
(0,22 mm/h).
Met deze gegevens bepaalt de gemeente de berging na afkoppelen, bn, uit
de Veldkampgrafiek. Hieruit blijkt dat bn = 7 mm moet bedragen.
Met verg. (15) op pagina- wordt voor het af te koppelen oppervlak, a,
gevonden:
B

a • A - 1000 • bn

0,01 -

100~ *
6

8

=

0,0005 km2

500 m2.

Dus door 500 m2 verhard oppervlak van het rioolstelsel af te koppelen
kan de gemeente Berghum aan de gestelde eis voldoen.
Om kwaliteitsredenen specifiek voor dat deel van - de gemeente wenst
de gemeente Berghum alleen dakoppervlakken af te koppelen.
Nadere beschouwing van de wijk leert het volgende:
- de woningdichtheid is 3000 woningen.km-2;
- aan riolering blijkt 25 km.km-2 nodig te zijn;
- de ondergrond is zodanig dat taluds onder een helling van 2:1 gegraven kunnen worden;
- voor het leggen van leidingen kunnen vertikale wanden worden toegepast;
- de gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op 3,0 m-mv;
-de gemiddelde aanlegdiepte van de b.o.k. van het riool is 1 ,5 m-mv;
bij de wat verder weg gelegen overstort is die aanlegdiepte 2,5 m-mv;
-de drempelhoogte van de overstort ligt op 1,0 m-mv;
- de wijk kan bij benadering opgedeeld worden in modules die er als
volgt uitzien:

module 10x28.Sm 2_ _ ____.
dakoppervlak Sx10m 7.

Figuur la. Opbouw van een module.
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- de voor het afkoppelen in aanmerking komende dakoppervlakken liggen
gemiddeld 100 m verwijderd van een brede afvoersloot; op 50 m afstand
ligt een open terrein geschikt voor infiltratie met een geschatte
doorlatendheid van de ondergrond van 9 m3.s-1 km-2;
-de gemeente Berghum hanteert een berekeningsintensiteit van 6 m3.s-1.
km- 2 (60 l.s- 1 ha-1);
nabij de woningen ligt een weg waaronder ruimte aanwezig is voor een
wegzijgingsvoorziening met een hoogte van 0,60 m;
Door 10 modules bij het afkoppelen te betrekken kan de gemeente Berghum
10 x 50 = 500 m2 dakoppervlak afkoppelen.
De gemeente wenst een hoge mate van veiligheid en kiest daartoe een
herhalingstijd van 5 jaar.
Gezien de mogelijkheden in de wijk wil de gemeente Berghum een vijftal
alternatieven nader uitwerken:
1) een regenwaterriool met een lozingspunt op de afvoersloot;
2) een bergingsbassin nabij de overstort;
3) een wegzijgingssleuf onder de weg;
4) een ondiep infiltratiebassin in het open terrein;
5) bergingsoppervlakken op daken.
1) Regenwaterriool
10 modules beslaan een oppervlak van 10 x 285 = 2850 m2.
De lengte aan riolering voor zo'n oppervlak is 0,025 x 2850 = 71,25 m.
Om de regenafvoerbuizen naar een punt samen te laten komen, waar vandaan een leiding naar het lozingspunt aangelegd kan worden, is 2/3 van
deze lengte nodig verondersteld.

Figuur 1b. Onderlinge ligging van 10 modules.
Het realiseren van het regenwaterriool kan als volgt geschieden (voor
,kosten zie bijlage 6):
-

(2/3 * 71,25 + 100) meter riool van~ 125 mm pvc moet geleverd en gelegd worden.
Kosten inclusief grondwerk f 39,70/m'.
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10 regenafvoerbuizen moeten losgekoppeld worden en op de nieuwe leiding aangesloten worden.
Kosten per afvoer f 51,--.
-

50 m van de toevoerleiding naar het lozingspunt komt onder verhard
oppervlak te liggen. De sleufbreedte is 0,40 m. Totaal moet dus (2/3
* 71 , 2 5 + 50) * 0, 40 "' 39, 2 m2 verhard oppervlak opgenomen worden,
opgeslagen en opnieuw bestraat worden.
Kosten per m2 zijn f 18,20.

- een lozingspijp moet aangelegd worden in een talud met een beschoeiing.
Kosten lozingspunt f 402,50.
Totale kosten:

pvc leiding
regenafvoerbuizen
straatoppervlak
lozingspunt

148
10
39,2
1

*
*
*
*

f
39,70
f 5.875,60
f
51 ,-- = f
510,-f
18,50
f
713,45
402,50
f 402,50
f
f 7.501,55

==========
Dit komt neer op f 15,-- per m2 af te koppelen dakoppervlak.
2) Bergingabassin
Met verg. (14) op pagina -60- •• kan de netto berging van het bergingabassin worden berekend:
B' = 1000 • A • bn - B = 1000 • 0,01 • 8 - 76 = 4 m3.
Dat dit overeenkomt met een
verg. (6).
4
af = 1000

*

8

fiktief

oppervlak van 500 m2 blijkt uit

0,0005 km2 = 500 m2

Voor het bassin worden de volgende afmetingen overwogen:

·.
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Figuur 2. Bassinafmetingen met netto berging van 4 m3.
De drempelhoogte bevindt zich op 1,00 m - maaiveld, dus is een netto
berging aanwezig van 2 * 2 * (1,10- 0,10) = 4 m3.

-

funderingswerk:
Ter plaatse van de overstort blijkt zich een kleipakket te bevinden
beginnend bij een diepte van 3,5 m-mv met een dikte van 5 m.
Daaronder ligt een draagkrachtige laag. Het kleipakket blijkt een
geringe draagkracht te hebben.
Het bassin wordt gefundeerd op 4 betonnen palen van 220 * 220 mm2 elk
met een lengte van 7,50 m.
• leveren heipalen
gewapend beton
wapening 75 kg/m3 beton
Kosten per heipaal f 300,--

7,5
75

* 0,36

* 0,22 * 0,22
* 0,36
* 27

+ f 1,50

0,36 m3
27 kg
= f

149,--

• heien van heipalen
heipaal lengte 7,5 m
Kosten per heipaal
wapenen
- te deksel
bodem
wanden

f 20,--

* 7,5

= 150,--

beton:

2
2

*
*

0,25
0,30
0,20
0,20

*
*
*
*

2,40
2,60
2,00
2,40

*
*
*
*

2,40
2,60
1, 45
1 ,45

=
=

1, 44
2,03
1. 16
1, 39

m3
m3
m3
m3

6,02 m3
Kosten f 400,-- per m3.
- wapening 75 kg/m3 beton
Kosten f 1,50 per kg.

6,02

* 75

452 kg
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- ongewapend beton:

0,10
0,05

* 2,00 * 2,00
* 2,60 * 2,60

0,40 m3
= 0,34 m3

0,74 m3
Kosten f 200,-- per m3.
- grondwerk:

3,60 * 2,60
6,40 * 6,40

grondvlak
bovenvlak

~

12,96 m2
40,96 m2

Totaal te ontgraven:
I = 1/3 * 2,45 * (1 2,96 + 40,96 +V 12,96 * 40,96)

62 m3.

Af te voeren grond: Bruto inhoud bassin =
Bb = 2,40 * 2,40 * 2,45 - 2,4 * 2,4 * 0,4 + 1 * 0,4

12 m3.

Ontgraven + afvoeren 12 m3; kosten f 10,50 per m3.
Ontgraven + aanvullen 50 m3; kosten f 5,-- per m3.
Totale kosten:
aan- en afvoer heistelling
leveren heipalen
4
lossen en koppensnellen
4
heien
4
te wapenen beton
6 ,02
wapening
452
ongewapend beton
0,74
ontgraven + afvoeren
12
ontgraven + aanvullen
50
diversen

*
*
*
*
*

*
*
*

f
f
f
f
f
f
f
f

f 3.000,-149,-- = f
596,-- ·
240,-60,-- = f
f
150,-600,-400,- f 2.408,-f
678,-1 '50
200,-f
148,-10,50 = f
126,-250,-5,-- = f
f
400,-f 8.446,--

Hetgeen overeenkomt met f 17,-- per m2 af te koppelen dakoppervlak.
3) Wegzijgingssleuf
Voor het afkoppelen van 500 m2 verhard oppervlak bij een geschatte
doorlatendheid van de ondergrond van 9 m3. s- 1 km- 2 en bij een herhalingstijd T van 5 jaar is volgens figuur 4.3. op pagina -62- een oppervlak voor een wegzijgingss leuf nodig van Av ~ 76 m2. Bij een reservoirhoogte van 0, 60 m betekent dit een inhoud van 45,6 m3. De porositeit
van het aggregaat is 0,20.
Wanneer de gewenste inhoud verkregen moet worden uit een sleuf met
taluds van 2:1 op 0,80 m beneden maaiveld met een hoogte van 0,60 m,
dan blijkt een reservoir te voldoen met een grondoppervlak van b • 1 =
1,35 *46m2. Voor de bodembreedte is 1,35 m aangehouden, omdat dan een
filterdoek met een breedte van 5 m het reservoir precies omwikkelen
kan, waarbij met een overlap rekening is gehouden van 0,30 m

·.
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US

Figuur 3. Afmetingen wegzijgingssleuf.
de verharding die opgenomen, opgeslagen en herstraat moet worden is
{ 1,35 + 0,80) * {46,00 + 0,80) = 101 m2.
Kosten per m2 f 1,20.
~

verdeelleiding moet totaal 3 m lang zijn met
op pag -32-).
Kosten per m' f 8,--.
-

100 mm {zie tabel 2.5

10 regenafvoerbuizen moeten afgekoppeld e n opnieuw aangesloten worden.
Kosten per afvoer f 51,--.

- grondwerk: grondvlak
bovenvlak
Te ontgraven:
I= 1/3 * 0,80
Af te voeren:

1,35 * 46,00
2,15 * 46,80

62,1 m2
100,6 m2

* {62,1 + 100,6 +

62,1

* 100,6)

= 64,5 m3.
45,6 m3

Ontgraven en afv oeren 45,6 m3; kosten f 10,50 per m3.
Ontgraven en aanvullen 18,9 m3; kosten f 5,-- per m3.
Af
- +filterdoek
2 * 0,30)

= {b + b + 0,60 + 2
= 240 m2.

*

0,70 + 0,30)

* {1

+ 2

*

0,70

Kosten per m2 zijn f 10,-- .
- voor de ledigingsleiding wordt 2 x de lengte van de verdeelleiding
aangenomen maar dan met diameter ~ 80 mm.
Kosten per m' f 6,50.
- het aggregaat moet de sleuf opvullen, dus is 45,6 m3 nodig.
Kosten per m3 f 23,25.
- plaatsen van een peilbuis met deksel.
Kosten per stuk f 100,--

Bij~age

Tota~e

7,

b~ad

7

kosten:

------------verharding

verdee~~eiding

regenafvoerbuizen
grondwerk
fi~terdoek

~edigings~eiding

aggregaat
pei~buis

101
3
10
45,6
18,9
240
6
45,6
1

*
*
*
*
*
*
*
*
*

f 18,20
f
8,-f 51,-f
10,50
f
5,-f
10,-f
6,50
f 23,50
f 100,--

= f 1.838,20
= f

24,-f
510,-= f
478,80
= f
94,50
f 2.400,-f
39,-f
1.071,60
=
f
100,-f 6. 556. 10

De kosten per m2 af te
4) Ondiep

koppe~en

dakopperv~ak

bedragen nu f 13,--.

infi~tratiebassin

Het ondiepe infi~ tratiebassin wordt gesitueerd in het open terrein,
50 m van de woningen vandaan. Het rechthoekige bassin krijgt in de
breedte een parabo~ische vorm met een pij~ van 0,10 m.
Met figuur 4.4. op pag. -64- wordt bij een door~atendheid van de ondergrond van 9 m3.s-1 km-2 en een herha~ingstijd T van 5 jaar een benodigd
bassinopperv~ak gevonden van Av =88m2 met een reservoirdikte van 0,12
m.
Voor de breedte van het bassin wordt (5,00 - 2 * 0,12) = 4,75 m gekozen (i.v.m. de standaardbreedte van het filterdoek), zodat de lengte
18,50 m wordt.
Wat voor de regenwaterrio~ering ge~dt ten aanzien van de ~eidingen,
gaat ook op voor het infiltratiebassin, a~~een moet nu de toevoer~ei
ding naar het bassin worden geleid.
Aangenomen wordt weer dat de helft van de toevoer~eiding onder verharding komt te liggen.
Beha~ve de toevoer~eiding moet nu ook een afvoer~eiding van de overstort worden gemaakt. Deze wordt in dezelfde sleuf als de toevoer~ei
ding ge~egd en aangesloten op het gemengde rioo~.

',
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Figuur 4. Afmetingen en uitvoering van een ondiep infiltratiebassin.
-

totaal graven:
2/3 * 4,75 * 0,10 * 15,50 + 4,75 * 18,80 * 0,12 = 16,4 m3
graven en afvoeren aggregaatgedeelte 10,5 m3; kosten f 10,50 per m3.
graven en ophogen
5,9 m3; kosten f 5,-- per m3.

- op te nemen verhard oppervlak is

(2/3

*

71,25 +

~

*

50)

*

0,4 ; 29,2 m2.

Kosten per m2 z ijn f 18,20.
- de toevoerleiding plus aansluitleiding wordt:
50 + 2/3 * 71,25 = 98 m.
Kosten per m' inclusief grondwerk zijn f 39,70.
-

10 regenafvoerbuizen moeten afgekoppeld en aangesloten worden.
Kosten per afvoer f 51,--.

- het filterdoek krijgt een oppervlak van:
(4,75 + 2 * 0,12) * (18,80 + 2 * 0,12) = 93,7 mm2.
Kosten per m2 f 10,--.
-

aan aggregaat moet geleverd worden 0,12
Kosten per m3 f 23,25.

* 4,75 * 18,80

10,5 m3.

- noodoverstort plaatsen.
Kosten per overstortput f 200,--.
- overstortleiding in dezelfde sleuf als toevoerleiding leggen.
Kosten per m' exclusief grondwerk f 16,50.
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- het oppervlak van het bassin moet afgewerkt worden
sedimentatieveld van 2 * 18,50 m, totaal 125 m2.
Kosten per m2 f 5,--.

inclusief

het

Totale kosten:

------------grondwerk

verharding
toevoerleiding
afvoerbuizen
filterdoek
aggregaat
overstort
overstortleiding
afwerken

10,5
5,9
29,2
98
10
93,7
10,5
1
50
125

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

f
f
10,50
110,25
f
29,50
5,-- = f
f
18,20 = f
531 ,45
f
39,70 = f 3.890,60
f
510,-51 ,-- = f
f
10,-- = f
937,-f
23,25 = f
244,15
f 200,-- = f
200,-f
16,50 = f
825,-f
f
5,-625,-f 7.902,95

De kosten bedragen nu f 16,-- per m2 af te koppelen dakoppervlak.
5) Berging op dak
Binnen de wijk blijken twee bergingsoppervlakken mogelijkheden te
bieden. Tien van de 30 woningen hebben platte daken, de andere 20 hebben een gedeelte van 7,5 m2 aan plat dak.
Van het platte dakoppervlak blijkt een kwart deel ervan vlak gemaakt en
op afschot gebracht te moeten worden alvorens het voor berging van water
kan dienen.
De gedeelten van 7,5 m2 plat dak zullen een nieuwe dakrand moeten krijgen, wanneer het resterende dakoppervlak water naar dat gedeelte afvoert.
- de oude dakbedekking zal verwijderd moeten worden.
Kosten per m2 f 10,--.
- een kwart deel van het platte dak wordt uitgevuld en op afschot gebracht.
Kosten per m2 f 51,--.
- een verhoogde dakrand zullen de platte daken van 7,5 m2 moeten krijgen.
Kosten per m' f 10,-- .
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per 100 m2 dakoppervlak moet een afvoervertragende voorziening worden
aangebracht. Door de woningen 2 aan 2 te koppelen kan dit gerealiseerd wor'den.
kiezelbak
f 35.-stadsuitloop
f 13.-verloopstuk
f 6.-Kosten per voorziening f 54.--.
tenslotte moet het dak weer een nieuwe afdeklaag krijgen.
Kosten per m2 f 37.--.
Het reducerend effekt van de woningen met platte daken is o.9o bij
T = 5 jaar; dat van de woningen met een plat dakgedeelte van 7.5 m
is 0.50 (zie par. 4.3 •• pag. -67-).
.
Door 10 woningen met een plat dakoppervlak van 50 m2 af te koppelen
wordt effektief o.90 * 10 * 50 = 450 m2 dakoppervlak afgekoppeld.
Door daar 2 woningen met 50 m2 dakoppervlak aan toe te voegen • die
met een reducerend effekt van o.50 afgekoppeld zijn. wordt precies
het gewenste af te koppelen dakoppervlak verkregen.
Alternatief a:

10 woningen met 50 m2 plat dak elk.
2 woningen met 7.5 m2 plat dak elk.

Totale kosten:

-------------

verwijderen dakbedekking ( 10 * 50 +
vlak maken
1/4 * ( 1 0 * 50 +
( 2 * 2.5
dakrand
afvoervertragende voorziening
( 10 * 50 +
nieuwe dakbedekking

2 * 7.5)
2 * 7.5)
+ 2 x 3)
11
2 * 7.5)

*
*
*
*
*

f
f
f
f
f

f
10.-5.150.-f
6.566.25
51 .-f
10.-110.-54.-- = f
594.-f 19.055 .-37.-f 31.475.25

============
Dit komt neer op f 63.-- per m2 af te koppelen dakoppervlak.
Alternatief b: 20 woningen met 7.5 m2 plat dak elk.
Totale kosten:

-------------

verwijderen dakbedekking
(20 * 7.5)
vlak maken
1/4 * (20 * 7.5)
dakrand
20 * {2 * 2.5 + 2 * 3)
afvoervertragende voorziening
10
{20 * 7.5)
nieuwe dakbedekking

*
*
*
*
*

f
f
f
f
f

10.-51 .-10.-54.-37.--

f
f
f
f
f

1.500. -1.912.50
2.200.-540 ,-5.550,--

f 11.702.50
Nu kost de afkoppeling f 24.-- per m2 af te koppelen dakoppervlak.
De hier berekende kosten per m2 af te koppelen dakoppervlak wijken in
mate af van figuur 4.12 op pag. -73-. omdat de grootte van het
bergingaoppervlak {alternatief a) of omdat de ontwikkelde lengte van de

~ichte
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dakrand (alternatief b) afwijken van die van de berekening in hoofdstuk

4.
KONKLUSIE
Worden de kosten per m2 af te koppelen dakoppervlak nog eens bij elkaar
gezet, dan ontstaat het volgende beeld:
regenwaterriool
f 15,--/m2
bergingsbassin fundering op staal f
8,--/m2
wegzijgingssleuf
f 13,--/m2
ondiep infiltratiebassin
f 16,--/m2
berging op dak alternatief b
f 24,--/m2
Uit dit overzicht blijkt dat het bergingsbassin relatief goedkoop is en
dat berging op dak relatief duur uitvalt. De andere 3 alternatieven
laten vergelijkbare kosten zien.
Dat het bergingsbassin goedkoop uitvalt ontstaat doordat het bassin
gebouwd kan worden in het vrije veld nabij de overstort en op staal en
doordat in de berekening geen kosten voor speciale voorzieningen in de
bouwput zijn opgenomen (bronbemaling). Verder is de uitvoering zeer
eenvoudig gehouden, wat konsekwentles kan hebben voor het onderhoud.
Als kleppen of schuiven en speciale pompen aangebracht worden in het
bergingsbassin, dan lopen de kosten per m2 af te koppelen oppervlak
snel op tot een veelvoud van de hier gegeven kosten.
De berging op dak valt duur uit doordat aangenomen is dat het totale
platte dak-oppervlak van een nieuwe dakbedekking voorzien moet worden.
Uit het voorbeeld blijkt duidelijk dat voor het afkoppelen van verharde
oppervlakken ten aanzien van de aanlegkosten van de voorzieningen konkurrerende alternatieven bestaan, die in de problematiek van de belasting op gemengde rioolstelsels en de daarmee samenhangende vuilemissie
op het open water het overwegen waard kunnen zijn.
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