Selectiemethode voorhetafkoppelen vanverhard oppervlak
Deel 2Toepassing van de methode

Toepassing van de selectiemethode op
de stad Utrecht
In het eerste deel is beschreven hoe de
selectiemethode is opgebouwd. De vier
technieken en de manier van gegevensverwerking zijn uitvoerig behandeld. Om
meer duidelijkheid te krijgen welke wijken
zich lenen voor afkoppelen, is de methode
toegepast op de stad Utrecht. Hiertoe zijn
gegevens van verschillende afdelingen
binnen de gemeente verzameld.
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Als eerste stap is de stad onderverdeeld in
wijken, waarbij onderscheid is gemaakt
tussen woon- en industriewijken.
Vervolgens zijn de woonwijken verder
onderverdeeld in wijken met een gelijke
leeftijd. De precieze ligging van de wijkgrenzen is zoveel mogelijk bepaald aan de
hand van een indeling die sinds 1991
wordt gehanteerd. Deze indeling kent een
vrij gedetailleerde verdeling van de stad in
± 80buurten. De uiteindelijke indeling
voor de selectiemethode telt 31 wijken.
Voor de namen van de wijken is zoveel
mogelijk uitgegaan van de gangbare
benaming. In afbeelding 5is de indeling
met de wijknamen weergegeven.
Na de onderverdeling in wijken zijn voor
elke wijk afzonderlijk de waarden van de
criteria en de randvoorwaarden bepaald.
In het totaal is sprake van 7 verschillende
criteria en 4aparte randvoorwaarden
(criterium 1.4en randvoorwaarde 1:
grondwaterstand overlappen elkaar,. Dit
leidt ertoe dat per wijk de volgende gegevens zijn verzameld:
- afkoppelbaar verhard oppervlak, in
relatie met oppervlak groenvoorziening;
- aanvangsdiepte zandlaag;
- gegevens bodemsamenstelling;
- maximale grondwaterstand;
- oppervlak asfaltverharding;
- oppervlak pleinen;
- afkoppelbaar verhard oppervlak, in

Samenvatting
In een eerder artikel is de opbouw van de selectiemethode beschreven. Hiermee
kunnen de meest geschikte wijken worden bepaald voor vier afkoppelingstechnieken: infiltratie in groenvoorzieningen, infiltratie buiten groenvoorzieningen,
maximaliseren doorlatendheid wegdek en afleiden naar oppervlaktewater.
In dit artikel wordt de toepassing op de stad Utrecht gepresenteerd. De stad is
hiertoe in 31wijken opgedeeld. Van elke wijk zijn de technische criteria binnen
verschillende diensten van de gemeente Utrecht verzameld. Deze gegevens
vormen de invoer van het model,waarmee vervolgens per afkoppelingstechniek
een voorkeursvolgorde van wijken wordt berekend. Behalve in tabelvorm kunnen
de resultaten ook grafisch worden weergegeven in een staafdiagram. Daaruit valt
direct op te maken welke wijken geschikt zijn voor een of meerdere technieken.
Voor Utrecht zijn dit vooral de wijken Overvecht Noord, Overvecht Zuid, Zuilen
en Centrum, waarbij de meest geschikte techniek van wijk tot wijk kan verschillen.
Na het vaststellen van de meest geschikte wijken zal op een kleinere schaal per
wijk moeten worden nagegaan op welke wijze vorm kan worden gegeven aan een
specifieke techniek.

relatie met afstand oppervlaktewater;
- type rioolstelsel;
- functie van de wijk;
- bergingstekorten in rioolstelsel;
- renovatieplannen met betrekking tot
rioolstelsel.
Het afkoppelbaar verhard oppervlak
wordt bepaald door per wijk het kleinste
getal te nemen van of twee maal het aantal
hectares groenvoorziening öf het aantal
hectares verhard oppervlak. Gegevens
over het oppervlak en de soon van groenvoorziening zijn afkomstig van de afdeling
Openluchtrecreatie en Groenvoorzieningen. De gegevens over het verhard
oppervlak zijn afkomstig uit het Basis
Rioleringsplan rBRP). Het probleem bij
het verwerken van gegevens uit het BRP
was dat ze aan rioleringsdistricten zijn
gekoppeld die niet overeenkomen met de
wijkindeling. Bij het toerekenen van het
oppervlak van een rioleringsdistrict naar
de aangrenzende stadswijken, is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de
richting waarin het rioolwater wordt
afgevoerd. Soms moest deze toerekening
door interpolatie worden vastgesteld.
De aanvangsdiepte van de zandlaag is
afgelezen van beschikbare grondboringen.
De aanvangsdiepte is bepaald door per
wijk van één of meerdere boringen na te
gaan op welke diepte de zandlaag begint
en daarvan de meest ongunstige de
diepste) te nemen. Voor wijken waarvan
geen boring beschikbaar was,is uitgegaan
van de meest ongunstige boring en van
de omliggende wijken. Bij deze aanpak is
de volgende kanttekening op zijn plaats:
in een wijk met meerdere boringen wordt
de kans op een minder gunstige boring
groter. Dit kan nooit de bedoeling zijn,
zodat het beter is om voor die wijken het
gemiddelde van de twee minst gunstige
boringen te nemen.
Voor de indeling in bodemklassen worden

dezelfde grondboringen gebruikt. Op
basis van die gegevens is de bodem
ingedeeld in drie klassen.
De grondwaterstand is bepaald uit
metingen van ± 80 peilbuizen die
verspreid door Utrecht staan. Deze peilbuizen worden tweewekelijks afgelezen.
De waarde voor dit criterium is bepaald
door van de gegevens over 1993 de
hoogste grondwaterstanden te nemen.
Wanneer in een wijk meerdere peilbuizen
staan, is de hoogste waarde genomen.
Wanneer er geen peilbuis in de wijk voorkomt, is uitgegaan van de hoogste grondwaterstanden van de omliggende wijken.
Men moet rekening houden met het feit
dat de grondwaterstanden van een
bepaald jaar niet maatgevend hoeven te
zijn voor latere jaren.
De hectares asfalt zijn afkomstig uit het
wegbeheersysteem. Dit systeem bevat
onder andere gegevens over het soort en
de hoeveelheid verhard oppervlak per
straat.
Het oppervlak aan pleinen is per buurt
bekend, waardoor het eenvoudig naar
wijken is om te rekenen.
Het afkoppelbaar verhard oppervlak voor
criterium 4.1 wordt bepaald door optelling
van het oppervlak aan bebouwing binnen
100m van het aanwezige oppervlaktewater. Per wijk is hiervoor een plattegrond
gemaakt met zowel het oppervlaktewater
als de bebouwing.
Randvoorwaarde 2betreft het type rioolstelsel. Hierbij gaat het om het onderscheid tussen gemengde en verbeterd)
gescheiden stelsels. Dit onderscheid wordt
gemaakt, omdat op dit moment vooral
gebieden met gemengde stelsels in
aanmerking komen voor maatregelen om
de vuiluitworp te reduceren waaronder
dus afkoppelen,. Door de wijken met een
verbeterd gescheiden stelsel te inventariseren wordt duidelijk waar in eerste
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instantie geen afkoppelingsmaatregelen
hoeven te worden toegepast.
Gegevens over het bergingstekort per wijk
rijn afkomstig uit het HRP.Aangezien dit
plan uit 1985 dateert zijn deze gegevens
ondertussen verouderd. De wijzigingen tot
1991 zijn echter nog meegenomen.
Randvoorwaarde 5betreft het wel of niet
aanwezig zijn van renovatieplannen in een
wijk. Voor dit onderzoek zijn deze niet
vastgesteld.

Afbeelding 1laat de resultaten zien van
techniek 1,het infiltreren in groenvoorzieningen. Relatief grote nieuwe wijken
zoals Overvecht Noord en Overvecht Zuid
scoren hoog. Oude en/of kleine wijken,
zoalsJaarbeurs en Dichterswijk komen
niet in aanmerking, wat gezien de zeer
compacte bouw ook wel teverwachten is.
Het Centrum scoort ondanks de compacte
bouw verrassend hoog,omdat deze wijk
°P de criteria grondwaterpeil en bodemopbouw redelijk scoort.
In afbeelding 2 is te zien dat voor infiltratie buiten groenvoorzieningen de
wijken Pijlsweerd, Overvecht Noord en
Rivierenwijk het beste scoren. De onderlinge verschillen lopen niet zover uiteen
als bij techniek 1.Vanaf de wijk Oudwijk
'open de onderlinge verschillen weer op.
Kanaleneiland West en Lunetten scoren
het slechtst, wat veroorzaakt wordt door
de
geringe hoeveelheid asfalt.
™jtechniek 3,het maximaliseren van de
doorlatendheid van wegdekken, is de
hoeveelheid asfalt juist voordelig. Hier is
»Timersveel winst te behalen in de
feductie van de afvoer. Kanaleneiland
™ est komt als beste naar voren zoals in
afbeelding 3is te zien. Ook Overvecht
Zuid, Overvecht Noord en Zuilen komen
voor deze techniek in aanmerking. Met
v
erloop tussen de wijken is tot Oog inAl
groot, daarna loopt de geschiktheid langham af tot de wijkJaarbeurs.
°lgena afbeelding 1 luki ha Centrum het
nicest geschikl voor het afleiden van
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Resultaten
De berekeningen zijn uitgevoerd met
behulp van een spreadsheet. Na schaling
van de criteria en vermenigvuldiging met
de wegingsfactoren is voor elke afkoppelingstechniek de volgorde van geschiktheid van de 31 wijken berekend.
Om deze resultaten meer inzichtelijk te
maken is per techniek een staafdiagram
getekend. Uit de afbeeldingen 1 tot en met
4 is de volgorde van geschiktheid af te
lezen, waarbij de meest geschikte wijk
bovenaan staat. Naast de volgorde van
geschiktheid wordt uit het diagram ook de
verhouding tussen de wijken onderling
duidelijk.
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AJb.1- Resultatentechniek1:Infiltratiein
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Aß. 2 -Resultatentechniek 2:Infiltratie buiten
groenvoorzieningen.
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A/b. 3 -Resultatentechniek 3:Maximaliseren
doorlatendheiduegdek.

Ajb. 4 -Resultatentechniek 4:Afleidennaar
oppervlaktewater.

regenwater naar het oppervlaktewater. Dit
komt door de aanwezigheid van de vele
grachten. Ook de wijken Lunetten en
Lage Weide scoren goed door de aanwezigheid van veel strekkende meters
oppervlaktewater. In Overvecht Noordwest is weinig oppervlaktewater aanwezig,
wat duidelijk tot uitdrukking komt in de
laatste plaats die deze wijk inneemt.
\X ordt de toepassing als geheel beoordeeld, dan blijkt dat de wijken Overvecht
Noord, Overvecht Zuid, Zuilen en
Centrum zich het beste lenen voor afkop-

pelen. Alleen is het zo dat de meest
geschikte techniek per wijk verschilt. Dit
wordt samengevat in afbeelding 5,waarin
voor deze wijken de score voor de diverse
technieken met taartdiagrammen is weergegeven. Theoretisch zou een ideale wijk,
waarin elke techniek een score van 100
heeft, voorgesteld worden door een cirkel
met 4 even grote sectoren. Zoals uit de
afbeelding blijkt is de werkelijke situatie
verre van ideaal.Ter vergelijking is ook de
minst geschikte wijk Schepenbuurt weergegeven.
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Afb. 5 - WijkmdelmgUtrecht:Resultaten van devoorafltoppeling4 meestgeschikte wijken endeminstgeschikte wijk.

Praktische toepassingen in Utrecht
Bij het opstellen van het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) in 1993werd de
gemeente Utrecht met nieuwe richtlijnen
van de waterkwaliteitsbeheerder geconfronteerd. In plaats van op de overstortingsfrequentie zal voortaan worden
getoetst op de vuilemissie. Die mag een
toelaatbare emissie, de zgn. referentiewaarde, niet overschrijden. Voor de planperiode 1994-1997 is gekozen voor een
meersporen aanpak om de nieuwe richtlijnen te kunnen vertalen naar maatregelscenario's. Daarbij zal gelijktijdig onderzoek plaatsvinden naar:
1. De bestaande en de gewenste situatie.
Dit betekent dat het bestaande rioolstelsel
wordt berekend en geanalyseerd met
behulp van dynamische rekenmethodes.
De resultaten van de berekeningen
worden getoetst met praktijkgegevens
verkregen uit slibmetingen, aan de hand
van geregistreerde klachten en door een
vergelijking met gegevens uit het geautomatiseerde besturingssysteem van
gemalen. Daarnaast wordt bepaald welke
emissies ^theoretisch; toelaatbaar zijn op
het oppervlaktewater. De volgende maatregelen ter vermindering van de

bestaande emissies komen in aanmerking:
- het vergroten van de berging of het
effectief benutten van de beschikbare
berging in het rioolstelsel
- het benutten van extra pompovercapaciteit
- het verbeteren van de kwaliteit of
structuur van het bestaande stelsel
2. De toepasbaarheid van afkoppelen van
verhard oppervlak binnen de gemeente
Utrecht. Hierbij moet het afkoppelen
worden gezien als één van de maatregelen
ter reductie van de vuiluitworp.
3. De effecten van overstortingen op het
oppervlaktewater en het vaststellen van
knelpuntlokaties in samenwerking met de
waterkwaliteitsbeheerder.
Bovengenoemde sporen moeten leiden tot
één strategie waarbij,te beginnen bij de
knelpuntlokaties, maatregel-scenario's
worden uitgevoerd die resulteren in een
vermindering van de vuilemissie tot
minstens de (theoretisch) toelaatbare. De
maatregel-scenario's zullen worden vergeleken op basis van een globaal overzicht
van de kosten, het effect op de totale
emissie en effecten per lokatie op de
waterkwaliteit.
In de gemeente Utrecht is de meest toe-

gepaste afkoppelingstechniek die waarbij
het regenwater van daken wordt afgeleid
naar oppervlaktewater dat in de buurt
aanwezig is.Vooral bij grote daken van
bedrijven wordt, zowel bij nieuwbouw als
bij uitbreiding, geadviseerd het regenwater
af te leiden naar oppervlaktewater. Een
voorbeeld hiervan is deJaarbeurs.
In de wijk Wittevrouwen is een klein
project uitgevoerd door een bewonersgroep waarbij twee daken zijn afgekoppeld. Het regenwater van deze daken
wordt afgeleid naar het vijvertje in de
binnenplaats, waarvan de bodem is afgesloten met een kleilaag.
Het ecologisch nieuwbouwproject 'Het
Groene Dak' is een voorbeeld waarbij niet
alleen op drinkwater wordt bespaard,
maar ook regenwater van daken wordt
gebruikt. De waterbesparing wordt
verkregen door het gebruik van composttoiletten en de behandeling van 'grijs
water' zoals bad-, afwas- en waswater. Het
regenwater wordt gefilterd en opgevangen. Via een pompsysteem is het
gezuiverde regenwater beschikbaar voor
toiletspoeling, wasmachines en tuinen.
Tot nu toe zijn in Utrecht geen andere
afkoppelingstechnieken toegepast.
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Onderzoek indevorm vanhet uitwerken
en uitvoeren vanéénofmeer proefprojecten moet meer inzicht geven inde
problemen enonzekerheden (zowel
technisch alsjuridisch) diebestaan bijhet
afkoppelen vanverhard oppervlak.Met
behulp van deze informatie wordt een
beter beeld verkregen over de mate
waarin het grootschalig afkoppelen een
financieelen technisch aantrekkelijke
maatregel isomde vuiluitworp vanuit het
rioolstelsel te verlagen.
Om een gezamenlijke en verantwoorde
keuze temaken welke oppervlakken
mogen worden afgekoppeld enaan welke
randvoorwaarden eventueel moet worden
voldaan, zalnader overleg plaatsvinden
met zowel de provincie Utrecht alsde
afdeling Milieu vande gemeente.
Alsvanbepaalde oppervlakken nog(te)
onduidelijk isofafkoppelen verantwoord
is,gelet opde gevolgen voor de kwaliteit
van debodem en het grondwater,kan
zoiets door een proefproject worden uitgezocht.
Bijdekeuze vaneen geschikte afkoppelingstechniek spelen de volgende
Punten een belangrijke rol:
- combinatie met renovatieplannen
- grootschalig afkoppelen
- grote verharde oppervlakken (bijv.
daken) afkoppelen
- niet aankoppelen vanverharde oppervlakken in inbreidingsgebieden
- gesignaleerde knelpunten inhet rioolstelsel.
Na een inventarisatie van mogelijke proefprojecten isdevoorlopige keuze voor
enkele lokaties bepaald. Indevoor afkoppelen geschikte wijk Overvecht worden
enkele proefprojecten nader uitgewerkt.
Het betreft hier een lokatie waar eenflatgebouw grenst aaneen park waarin het
regenwater kanworden geïnfiltreerd
(techniek 1,infiltratie in groenvoorziening).Het gebouw iseigendom van
een woningbouwvereniging. Een andere
'okatie in Overvecht iseen huizenblok
waarvan het regenwater onder de verharding vanhet binnenterrein kan worden
geïnfiltreerd (techniek 2,infiltratie buiten
groenvoorzieningen). Daarnaast wordt in
de wijk Zuilen onderzocht watineen
kleinschalig nieuwbouwproject vancirca
60woningen kanworden gerealiseerd.
Per lokatie iseen aantal stappen doorlopen. Deeerste stap washet inventariseren vanbodemgegevens, de grondwaterstand en de eventuele aanwezigheid
van kelders indewoningen. Ookde
s
'tuering van regenwaterafvoeren en
huisaansluitingen, het materiaal vande
dakgoten, de soort en de oppervlaktevan
de wegverhardingen en de liggingvan
kabels en leidingen behoren totdiege-
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gevens.Detweede stap ishetvoeren van
overleg metde betrokkenen omdebereidheid tevergroten meetewerken aan
het afkoppelen vandaken. De betrokkenen zijn: woningbouwverenigingen,
bewoners, gemeentelijke afdelingen en
waterkwaliteitsbeheerders. In een derde
stap worden verschillende alternatieven
voor afkoppelen opgesteld, waarbij éénof
meerdere technieken worden toegepast.
Hierna moet een keuze worden gemaakt
uit die alternatieven.
Tenslotte moet het project worden uitgewerkt toteen bestek waarna de uitvoering kanstarten. Naar verwachtingzal
de uitwerking vaneenofmeer projecten
medio 1995 zijn afgerond enzalin1995
of 1996 daadwerkelijk een proefproject
kunnen worden uitgevoerd.
Conclusies
- Bijhet interpreteren vande resultaten
moet het globale karakter vande methode
niet uithet oogworden verloren. Dituit
zich onder meer inhet constant veronderstellen vande waarden vande criteria
voor een gehele wijk, wat natuurlijk
zelden hetgeval is.Soms isookuitgegaan
van de ongunstigste situatie ineen wijk,of
is zelfs eenwaarde aangenomen omdat
voor diewijk geen gegevens beschikbaar
waren. Dit leidt ertoe datde resultaten
met een zekere voorzichtigheid moeten
worden geïnterpreteerd.
- Dewegingsfactoren zijn ookalseen
constante inhet model opgenomen.
Hierbij moet menbedenken datde
uitkomsten globaal zijn. Een iets andere
verhouding voor dewegingsfactoren geeft
weliswaar verschuivingen inde voorkeursvolgorde. Gevoeligheidsanalyses
hebben echter uitgewezen datde
verschuivingen marginaal zijn ende
uitkomsten, zeker inhet licht vanhun
globale karakter, nauwelijks beïnvloeden.
- Naast het globale karakter moet
rekening worden gehouden methet feit
dat hetaspect vervuiling welis meegenomen, maar een ondergeschikte rol
heeft gespeeld in het vaststellen vande
meest geschikte wijken. Het aspect
bodemvervuiling isbijvoorbeeld buiten
beschouwing gelaten als criterium voor
infiltratie. Erwordt voorbijgegaan aanhet
feit dat infiltratie de grondwaterstroming
bevordert, watniet aante raden ister
plaatse van bodemverontreinigingen.
- Dekosten, opgesplitst inaanleg-en
beheerskosten, zijn wel gedeeltelijk
meegenomen ineen aantal criteria, maar
spelen geen overheersende rol.Alsvoorbeeld hiervan kanworden gesteld dathet
Centrum voor techniek 3,het afleiden
naar oppervlaktewater, het hoogste scoort.
Wanneer echter op detailniveau naar

afkoppelen wordt gekeken ishet mogelijk
dat deze wijk niet inaanmerking komt
omdat hetteveel geld kost omdevuilwateraansluitingen tescheiden vande
regenwateraansluitingen.
- Wanneer bijhet infiltreren inde bodem
de grondwaterstand werkelijk een
probleem vormt, zijn aanvullende maatregelen alsdrainage nodig. Ditgeeft een
sterke discontinuïteit in te maken kosten.
Het eerder aangenomen lineair verband
tussen grondwaterpeil en bufferend
vermogen gaat dusniet op voor de koppeling tussen grondwaterpeil en kosten.
- Tegenover de kosten voor het afkoppelen staan vanzelfsprekend ook baten.
Alshetafkoppelen vanverhard oppervlak
wordt gezien alseen alternatief voorhet
bouwen van bergbezinktanks dan betekent
elke hectare afgekoppeld oppervlak een
reductie vande inhoud vaneen dergelijke
tank. Hetisde verwachting datdebesparing dieopdiemanier kan worden
behaald in sommige wijken ruimschoots
opweegt tegen de prijs diemoet worden
betaald voor de afkoppelingsmaatregelen.
Applicatie
Op basis vandeindit artikel beschreven
rekenmethode iseen computer-applicatie
in ontwikkeling waarmee alleberekeningen zonder diepgaande kennisvan
spreadsheets zijn uittevoeren.Met
behulp vandeze applicatie kunnen naar
keuze de resultaten intabelvorm ofals
staafdiagram worden afgedrukt.
Voor informatie hierover kanmenzich
wenden totir.R.G.Veldkamp, vakgroep
WMG, Faculteit Civiele Techniek,
Stevinweg 1,2628 CNte Delft.
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ir. A.M.J. Veersma, diealsauteuroptrad inhet vorige nummer.
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