6.5 Berekenen waterbergingsopgave en maatregelen
Er zijn allerlei technische oplossingen voor waterbeheer en waterberging. Of ze helpen
hangt af van de bodem, de afmetingen van tuin en gebouwen, en de maat van de
oplossingen. Met deze rekentool kun je van tevoren nagaan welke combinatie van
maatregelen gaat helpen.

Handleiding rekentool klimaatadaptatie wateroverlast
Er zijn allerlei technische oplossingen voor waterbeheer en waterberging. Of ze helpen
hangt onder andere af van de afmetingen van tuin en gebouwen, en de afmetingen
van de oplossingen. Met de rekentool kun je van tevoren nagaan welke combinatie van
maatregelen gaat helpen. Dit document dient als uitleg van het rekentabblad van het Excel
bestand TOOL_Klimaatadaptatie_wateroverlast. Hierin zijn alle tabellen verdeeld op basis
van functie. Per onderdeel wordt elke tabel toegelicht en indien dit het geval is gerelateerd
aan de rest van het model.
Op de volgende pagina’s wordt er steeds één onderdeel per pagina behandeld.
Bij de totstandkoming van deze rekentool is alle mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist wordt
weergegeven. Aan het gebruik en/of de uitkomsten van deze rekentool kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend.

Het gehele tabblad
De vijf onderdelen van de rekentool zijn:

Figuur 1 Weergave van het tabblad ‘Reken’.

Bovenstaand figuur is een screenshot van het rekentabblad waarop alle onderdelen (gedeeltelijk) zichtbaar zijn.
In de volgende paragrafen volgt een toelichting per onderdeel. Belangrijk om te bedenken is dat alle cellen die oranje zijn
ingekleurd waarden bevatten (denk aan aanlegkosten, standaardaannames van maatregelen). Hier staan al getallen ingevuld
maar deze kunnen door de gebruiker worden aangepast.

1. Tabel 1: Uitkomsten. Bevat de maatregelen samen met
informatie over de aanleg- en beheerkosten. Daarnaast
bevat het ook een paar rekenuitkomsten uit de
individueel gemodelleerde maatregelen (Onderdeel 4).
2. Tabel 2 t/m 2.3: Invoer van gegevens. Deze tabellen
bevatten informatie die het model nodig heeft om te
rekenen. Deze informatie wordt door de gebruiker
ingevuld op de invultabbladen (locatiegegevens,
factoren, ambitieniveau) en enkele overige gegevens
(interceptiefactor).
3. Tabel 3 t/m 3.2: Advieswaarden. Deze tabellen
bevatten data die wordt gebruikt in het advies.
Hieronder valt het berekende scenario op basis van
het tabblad ‘Invoer factoren’, standaardteksten die
in het advies gepresenteerd worden op basis van
keuzes op de invultabbladen en berekende waarden
die gepresenteerd worden in het advies per scenario
(maatregelen, kenmerken, prijsrange, % tuin/
dakoppervlak, standaardaannames).
4. Tabel 4 t/m 4.12: Maatregelen. Onder dit gedeelte zijn
alle individueel gemodelleerde maatregelen te vinden.
Hier worden de berekeningen per maatregel gedaan op
basis van de gegevens die het model in Onderdeel 1 en 2
heeft gekregen.
5. Tabel 5 t/m 5.4: Custom bui module. Dit gedeelte is
gemaakt voor het instellen van een custom bui, waarbij
je zowel de T-situatie als duur van de bui kan instellen.
De custom bui is een regenbui waarvan je wilt dat het
systeem er nog goed mee om kan gaan, zonder veel
wateroverlast. Omdat het klimaat verandert, verandert
misschien ook de mening over wat een standard bui
moet zijn. Dit onderdeel wordt op het moment niet
in de andere tabbladen gebruikt maar is nog wel
functioneel.

Onderdeel 1
Onderdeel 1 bestaat uit slechts één tabel.
TABEL 1: KOSTEN
Deze tabel 1 bevat de maatregelen met daaraan gekoppeld wat informatie en ook enkele berekeningen afkomstig uit
Onderdeel 4. De aanlegkosten gemiddeld, minimaal, maximaal en beheerkosten per jaar zijn oranje gemarkeerd en
kunnen dus naar wens veranderd worden. Voor de berekeningen zijn oppervlakte nodig om de wateropgave op te lossen,
de gemiddelde, minimale en maximale kosten om de wateropgave op te lossen en de prijsrange. Deze waarden worden
berekend onder Onderdeel 4 bij de individuele maatregelen en worden hier voor latere verwerking opnieuw gepresenteerd.
Zie onderstaand figuur voor een verdere uitleg over onderdeel 1.

Figuur 2 Weergave van onderdeel 1 op tabblad ‘Reken’

Onderdeel 2
TABEL 2 INVOER AMBITIE KLIMAATADAPTATIE WAARDEN
Deze tabel gebruikt als eerst de gekozen neerslagsom van het tabblad ‘Ambitie klimaatadaptatie’. Daarna wordt met de bui
en het oppervlak (tabel 2.1) de wateropgave in m3 uitgerekend. Ook wordt hier de werkelijke wateropgave van de tuinen
op basis van de verhardingsfactor (tabel 2.1.2) en interceptie (tabel 2.2) berekend. Al deze waarden worden in het advies
gepresenteerd.
TABEL 2.1 INVOER LOCATIEGEGEVENS WAARDEN
Deze tabel bevat simpelweg de ingevulde informatie van het tabblad ‘Invoer locatiegegevens’. Daarnaast berekent het op
basis van de twee factoren ingevuld op dat tabblad ook de nieuwe oppervlaktewaarden (dakoppervlak beschikbaar voor
maatregelen en verhard en onverhard oppervlak).
TABEL 2.2 INTERCEPTIEFACTOR
Deze tabel bevat de interceptiefactor. De interceptiefactor geeft aan hoeveel neerslag door de vegetatie wordt opgevangen
en meteen weer verdampt. Deze neerslag bereikt dus niet de bodem. De interceptiefactor is nu ingesteld op één waarde en
maakt geen verschil tussen grondsoort. Deze waarde is met oranje gemarkeerd en is dus aan te passen/aan te vullen. Deze
waarde wordt samen met de verhardingsfactor (tabel 2.1.2) gecombineerd tot de hoeveelheid water op de tuinen (tabel 2).
TABEL 2.3
Deze tabel bevat de mogelijkheden die de gebruiker op het tabblad ‘Invoer factoren’ wordt aangeboden. Deze opties zijn JA
en NEE. Op basis van de beantwoording van de vragen op dat tabblad wordt een scenario berekend (tabel 3.1).
Zie het figuur rechts voor een weergave van onderdeel 2.

Figuur 3 Weergave van onderdeel 2 op tabblad ‘Reken’.

Onderdeel 3
TABEL 3 ADVIES STANDAARDTEKSTEN

TABEL 3.2 ENKELE WAARDEN GEPRESENTEERD IN ADVIES

Deze tabel bevat de standaardteksten die in het advies gepresenteerd worden. Het kiest een tekst na beantwoording van de
vragen op het tabblad ‘Invoer factoren’ en een tekst op basis van het berekend bijbehorende scenario (tabel 3.1)

Deze tabel bestaat uit vier onderdelen; elk onderdeel is één
van de scenario’s berekend op basis van de vragen gesteld
op het tabblad ‘Invoer factoren’. De tabellen bevatten de
data die gepresenteerd worden in het advies. Deze waarden
zijn:

TABEL 3.1 BEREKEND SCENARIO
Deze tabel bevat het berekende scenario op basis van de ingevulde vragen op het tabblad ‘Invoer factoren’. Aan de hand van
welk scenario berekend is, kiest het model de nodige te presenteren data uit het desbetreffende scenario (tabellen 3.2.1 t/m
3.2.4).

•
•
•
•
•
•

Maatregelen: afkomstig uit tabel 1.
Kenmerken: standaardtekst.
Hoeveelheid: afkomstig uit tabel 1.
Eenheid: afkomstig uit tabel 1.
Prijsrange: afkomstig uit tabel 1.
% tuin/dakopp: berekend op basis van de waarde
Hoeveelheid en het tuin/dak oppervlak.
• Aannames: afkomstig uit tabel 4 (individuele
maatregelen).
Zie het figuur links voor een weergave van onderdeel 3.

Figuur 4 Weergave van onderdeel 3 op tabblad ‘Reken’.

Onderdeel 4
Alle oranje cellen bevatten de standaardaannames die ook
terug te vinden zijn in tabel 3.2. Per maatregel worden
op basis van de standaardaannames diverse afmetingen
berekend. Ook wordt elke maatregel voorzien van de waarde
van de praktische wateropgave.
Onder elke maatregel bevindt zich een tabel genaamd
‘EINDSITUATIE’. Hierin worden de gemiddelde, minimale en
maximale aanlegkosten (tabel 1) opnieuw gepresenteerd.
Daaronder worden deze waarden samen met de waarde van
de wateropgave gebruikt om de overige berekeningen te
maken voor bijvoorbeeld het oppervlak/stuks nodig voor het
oplossen van de wateropgave en de gemiddelde, minimale
en maximale kosten. Deze berekende waarden worden
vervolgens weer gepresenteerd in tabel 1 en gebruikt voor
verdere verwerking naar de waarden in tabel 3.2.
Zie het figuur links voor een weergave van onderdeel 4.

Figuur 5 toelichtende weergave van onderdeel 4 op tabblad ‘Reken’.

Onderdeel 5
Dit onderdeel is tijdens het opstellen van het model gemaakt om de gebruiker vrijheid te geven om een standaard bui in
te stellen. Hierbij kan een T-situatie ingesteld worden en een tijdsframe. Door deze twee waarden komt er een bepaalde
neerslagsom uit die de tool samen met de verkregen oppervlakken (tabel 2.1) zou kunnen gebruiken om tot een hoeveelheid
water te komen. Deze module wordt niet gebruikt door de overige rekenbladen maar is op zichzelf nog wel functioneel.
Zie onderstaand figuur voor een weergave van onderdeel 5.

Figuur 6 weergave van onderdeel 5 op tabblad ‘Reken’.

Standaardtraject
Om de rekentool te gebruiken volg je deze stappen:
• Je start met Tabel 1. Deze bevat standaardwaarden over de prijs. De waarden kun je bij elke individuele maatregel
aanpassen.
• Vervolgens ga je verder met de tabellen onder 2. Je vult de oppervlakken in (tabel 2.1), het ingestelde ambitieniveau
(tabel 2), de interceptiefactor (tabel 2.2) en het berekende scenario op basis van de gebiedsfactoren (tabel 2.3).
Dan worden de technische en de werkelijke wateropgave berekend (tabel 2). Dit wordt in het advies gepresenteerd.
Daarnaast wordt op basis van het berekende scenario de bijbehorende set maatregelen met kenmerken in het advies
gepresenteerd samen met de standaardteksten (tabel 3.2 en 3).
• De individuele maatregelen worden gevoed met de waarden voor de prijzen en de wateropgave. Op basis hiervan wordt
per maatregel berekend hoeveel oppervlak of stuks het nodig heeft om de wateropgave op te lossen en daarbij wordt de
prijsrange aangegeven. Deze berekende waarden worden weer in tabel 1 gepresenteerd. Deze berekende waarden die nu
in tabel 1 staan worden overgenomen in tabellen 3.2.1 t/m 3.2.4.
• Eén van de tabellen van 3.2.1 t/m 3.2.4 wordt op basis van het berekende scenario gepresenteerd in het advies.
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