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Dekomstvandewatertoetsgee/tmetsuccesinvullingaanie aloudewensvandewaterbeheerdersom
ineenvroegstadiumvandeplanvormingfasebetrokkentewordenbijruimtelijkeplanontwikkelingen.Volgensdewatertoetsprocedureadviseertdewaterbeheerderoverdewaterhuishoudkundige
belandenenconsequentiesdievoortkomenuitdeplanontwikkeling.Deprovinciezieteroptoehoe
invullingwordtgegevenaanditadvies.Inveelplannenvormtdecompenserendewaterbergingvoor
nieuweverhardingomafwenteling opdeomgevingtevoorkomeneenbelangrijkonderdeelvande
advisering.Dezecompensatieisopverschillendemanierenmogelijk,maarzalvaakrelevanteruimtelijkeclaimsmetzichmeebrengentenaanzienvandeinrichtingvanhetplangebied.Devraag rijst
echterhoejealswaterbeheerderaanhetbeginvandeplanvormingfase vaneenruimtelijkplaneenop
maatgesnedenadviesoverdecompensatievanverhardinggee/t,datbruikbaar bhjftgedurende het
heleplanvormingsproces,controleerbaar isdoordeprovincie,deinitiatiefnemer keuzevrijheidbiedt,
stimulerend istenaanzienvandetrits:vasthouden, bergenenajvoeren,afgestemdismetdenormeringmodellenvaneengebied,eenduidigdoordemedewerkersvandewaterbeheerderwordtgehanteerdeneenvoudigénherkenbaarisvoorderden,waaronderookminderwaterhuishoudkundig
onderlegden.DezevragenvormdendebasisvoordedoorHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartierontwikkelde compensatiemethodiek.
Degrondslagvandemethodiekiseigenlijkheeleenvoudig.Uitgangspunt isdatverhardingleidttoteenversneldelozingvan
neerslagnaarhetoppervlaktewater tenopzichtevandeonverhardesituatie.Diteffect moet
wordengecompenseerdomafwenteling te
voorkomen.Ingevalvandoorlatendeverhardingen/oftoepassingvan infiltratievoorzieningenzalheteffect vandeversneldelozing
wordengereduceerd.Hiermee samenhangend
zaldusdehoeveelheidcompenserendewaterbergingafnemen.Vanuitdezeredenatiezijn
drietypenverhardingonderscheiden:
• verhardingstype1:geheeldirect afstromend
naaroppervlaktewater[bijvoorbeelddaken
enopkolkenaangeslotenverharding),
• verhardingstype 2:voordehelft direct
afstromend naarhet oppervlaktewater
(bijvoorbeeldgedeeltelijk infiltrerende
verhardingengrasdaken),
• verhardingstype3:geheelnietdirect
afstromend naaroppervlaktewatet(het
waterkomtvolledigviahetgrondwater
tot afstroming).
Dekeuzevandezetypenverhardingis
arbitrair,maareenverdereuitsplitsingvan

vethardingssoortenwotdtvoordeeenvoud
vandemethodieknietwenselijkgeacht.
VoorHollandsNoorderkwartier isinhet
kadervanhetNationaalBestuutsakkoord
Watereennormeringmethodiek voorwatersystemenontworpen.Inhet modelinstrumentariumzijn allebinnenhet hoogheemraadschapgelegenpolders/peilgebieden ingevoerd
engetoetstaandewerknormenuithetNBW.
Metditmodelinstrumentarium isvoorverschillendetypengrondgebruik doorgerekend
welkecompenserendewaterbergingnodigis
alsgevolgvandetoepassingvanverhardingstype1.Medeafhankelijk vandetoelaatbare
peilstijging,deafvoernorm enhettyperioolstelselisditresultaatuitgedrukt intweekengetallen:
kengetal 1:xprocentvandeoppervlakteverhardingstype 1 (oppervlaktemaat)
kengetal2:xkubiekemeterperhectareverhardingstype 1(inhoudsmaat).
Andersgezegd:Opbasisvandenormeringmethodiekzijnafhankelijk vanhettype
gebied,hettyperiolering,deafvoernorm en
toegestanepeilstijging inhetoppervlaktewaterdekengetallen 1en2vootgetekend.

Indiendezekengetallenwotdentoegepastop
devethardingstypen2en3wordendekengetallenmetdehelft respectievelijk voot100procentgereduceerd.Indezeredenatiespeeltde
totaleplanoppervlakteverdergeenrol;er
wordtalleengeredeneerdvanuitdetoename
vandehoeveelheiddirectafstromende verhardingnaarhetoppervlaktewatereneenhieruit
volgendetoenamevanwaterbergingbovenop
dereedsaanwezigewaterberging.
Eenvoorbeeld:
planoppervlakte
stedelijkeuitbreiding: 200hectare
typerioolstelsel:
gescheidenstelsel
maatgevendepeilstijgingix25jaar:
0,30meter
Voordezesituatiezijndevolgendekengetallenvoorgerekend:
kengetal 1:
17,7procentvande
oppervlakteverhardingstype 1
kengetal2:
531 kubiekemeterper
hectareverhardingstypei
Ptognosenieuweverharding:
verhardingtype1: 40hectare
verhardingtype2: 30hectare(dehelftvan
verhardingstype1)
verhardingtype3: 20hectare(oprocentvan
verhardingstype 1)
Decompensatievoorhetgebiedbedraagt:
• kengetal1xdesommatievanvethardingstype1 = 17,7procentx(40+dehelftvan
30hectate+oprocentvan20hectare) 9,74ha waterberging
• ofkengetal2xdesommatievanverhardingstype 1 =531 kubiekemeterx(40+de
helft van30hectare+oprocentvan20hectare)=29.222kubiekemeter.

Hoeweldetotaleplanoppetvlakteverder
nietvanbelangis,kunnenderesultatendesgewenstwordengerelateerdaandetotale
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planoppervlakte.Deberekeningsmethodiek
kanwordenopgesplitst ingevalvanmeerdere
typerioolstelselsen/ofpeilgebieden.Voorelke
specifieke situatiewordendandekengetallen
bepaald,waaraannaarevenredigheid denieuweverhardingwordt toegekend.
Inhetwatertoetsadvieswordendekengetallenvoordelokalesituatieendedrietypen
verhardingdoorgegeven.De initiatiefnemer
vaneenplankanzogedurendedeplanontwikkelingfase ookzelfbecijferen welkeconsequentiesdekeuzevoordeaanlegvanverharding
heeft opdecompenserende waterberging.
Daarnaastisdemethodiekstimulerend ten
aanzienvaninfiltratietechnieken, omdatdaarmeedehoeveelheidcompenserendeoppervlak-

tewaterbergingwordtgereduceerdendus
meergrond beschikbaar blijft voorandere
doeleinden.Dooruittegaanvandeinhoudsmaatvoorhetgebied(kengetal2)kanwaterbergingwordentoegerekendaan bijvoorbeeld
uiterwaardengebieden, infiltratievoorzieningenofbassins.Opbasisvandekengetallen1
en2kanookeenmixvanmaarregelen vooreen
gebiedworden bepaald.
Implementatie
Omallemedewerkersindedriedistricten
vanHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartierdemethodiekopeenduidigewijzete
latentoepassen,iseenkoppelinggemaakt met
anderecomputersystemen. Demedewerkers
hoeveninprincipegeendiepgaande kennis

vanhetmodellerenvanwaterbergingtehebben.Nainvullingvanhetbetreffende peilgebiednummer wordtrelevanteinformatie uit
denormeringstudiegetoond,zoalsbodemgegevens,toegestanepeilstijgingendeafvoernormvanhetgebied.Nainvullingvanhet
typegebied,hettyperioolstelseleneendefinitievekeuzevoordetoegestanepeilstijgingen
afvoernorm wordendekengetallen 1 en2gegenereerd.Ookbestaatdemogelijkheidom
alleenhetaantalvierkanteenkubiekemeters
compenserendewaterbergingteberekenen
voorsituatieswaarindehoeveelheidentype
verhardingen definitiefzijn vastgesteld.De
ingevoerdeparameters,deberekeningsresultateneneentoelichtingopdemethodiek kunnenmeteenherkenbareopmaakworden
geprint.Dezeuitdraaikanvervolgensworden
toegevoegdaanhetwatertoetsadvies.

Heteffectvanversneldelozingvanverhardingoppeilsnjding/berginginoppervlaktewater.
-Verhardgebied
Onverhardgebied
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Tijd (neerslag)

Ukuntvanuitdezetekeningopinternetinformatieopzoekenvanallesoorteninn

nnovaties

Metvoorlopersvandebeschrevenmethodiekisalenkelejarenervaringopgedaan.Mede
hierdoorkunnen devolgendeconclusies
wordengetrokken:
• Demethodiekistoepasbaaropvrijwelalle
situaties,waatinsprakeisvanuitbreiding
vanverharding;
• Deinitiatiefnemer vaneenruimtelijkplan
kangedurendedegeheleplanontwikkelingsfase ookzelfdeconsequentiesvan
bepaaldeinrichtingskeuze inbeeldbrengen.Hierdoorontstaat medeverantwoordelijkheid voordeinitiatiefnemer omin
deontwerpfase vanhetplanrekeningte
houden metdecompensatieprincipes;
• Dehoudingvandewaterbeheerder wordt
mindernormatief,omdatgeenhardgetal

mgeving:Meiiapunt,tekening:MichielTan).
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plannendiehetfunctioneren vande
waterhuishoudingnietduidelijk aantoonbaarbeïnvloeden.
Erzijn echterwelenkeleaandachtspunten:
• Omdatkengetal 1 alleengerelateerdisaan
denieuweverharding,levertditvaakeen
hogergetalopdanhetgebruikelijkepercentagewaterbergingdattenopzichtevan
degeheleplanoppervlakteberekend
wordt.Ditvergtvaakeennaderetoelichtinginhetwatertoetsadvies;
•

Infi!rrarie(gootinE^elihock(foto:MarcelRob).

•

wordtvoorgeschreven maarkeuzemogelijkhedenwordengeboden;
Hetmeetellenvanbestaande waterberging
endebegrenzingvandeplanoppervlakte
vormengeendiscussiemeerindebereke-

ningvandecompenserende waterberging;
Demethodiekstimuleert het vasthouden
vanwaterdoortoepassingvan infiltratiemogelijkheden;
Demethodeisbijuitstekgeschiktvoor

Dewaterbeheerder heeft vaakonvoldoendebevoegdhedenomgrondwatervoorzieningentehandhaven.Hoewordtdeblijvendeaanwezigheidenhet functioneren
vandezevoorzieningen gegarandeerd?
• Indieneenplaneenzodanigeomvang
heeft dathetfunctioneren vandewaterhuishoudingaanmerkelijk wordtbeïnvloed,daniseenuitgebreideremodelleringopbasisvandenormeringstudievoor
hetgebiedgewenst.Onduidelijk isnog
waarjeongeveerdegrenszoumoeten
trekkenvoordetoepassingvanhetkentallenmodelofeenuitgebreideremodellering, f
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CTD-DIVER

F

Frequenthandmatigdegrondwaterkwaliteit monitorenisbijzonder
arbeidsintensief. VanEssenInstruments introduceert nu de
CTD-Diverineenkeramische behuizing:eennieuwe standaard
voor robuustheid enbetrouwbaarheid.Dekeramische behuizing
enhetongeëvenaarde meetbereikvoordegeleidbaarheid(0-80
mS/cm)makendezeCTD-Diver inzetbaar opelkemeetlocatie.
Zelfsdemeestagressievestoffen,dieinhetwatermilieuaangetroffenworden,zullendekeramische CTD-DivervanVanEssen
Instruments nietaantasten.
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Dekeramische CTD-Diver iseenzeer betrouwbare,compacte
dataloggervoorhetgelijktijdigmetenvandegrondwaterstand,
degrondwatertemperatuurendegeleidbaarheid.

;
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www.vanessen.com
Van Essen Instruments, Delft, a Schlumberger Company
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