Perceeltool
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RainTools

Klimaatbestendig bedrijventerrein
in de praktijk

Euvelgunne - Groningen
Kenmerken bedrijventerrein:
• Weinig “zwart” water
• Veel verhard oppervlak
• Veel ruimte
•
•

Problemen in rioolstelsel
Problemen klimaat

Hoe vies is vies?

Afkoppelen met
meerwaarde!

Doel:
Bewust afvoeren

Doel:
Afkoppelen en bijdrage
aan
• Circulaire econ.
• Vergroening
• Klimaatdoelen

Tools:
• Meetnet
• BOS
• Klep
Extra voordeel:
• Eenvoudig te
realiseren
• Lage kosten
Kansrijkheid:
Modelberekening (++)
Betrouwbaarheid
sensoren (+??)

Tools:
• Subsidie
• Begeleiding
Extra voordeel:
• Showcase
Kansrijkheid:
Veel belangstelling (+)
Veel mogelijkheden (+)

Stavaza
Goede samenwerking bedrijvenvereniging
Testen RTC - riolering in 2019
Maatregelen bij bedrijven in 2019

RAW Rioolrenovatie (H25.2)

Standaard RAW Bepalingen
DEELHOOFDSTUK 25.2

RIOOLRENOVATIE
STANDAARDISATIE
ALLEMAAL IN DEZELFDE RICHTING

Wijziging
hoofdstuk

1985

Eerste hoofdstuk
RAW 25.2

RAW catalogus

EVOLUTIE RAW STANDAARD

1990

1995

Herziening

2000

2005

2010

2015 2018 2020

Gemeentelijke regie op de ondergrond

Slimmer beheren dankzij data van
meldingen, kolken en rioolreinigen

Suf-meld Systeem
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Onderdeel
SUF-MELD
Onderdeel SUF-MELD

Informatieaspect
Informatieaspect SUF-MELD
SUF-MELD

Tekst
Tekst uit
uit keuzelijst
keuzelijst

I.1
I.1
I.2
I.2

Hoofdcategorie
Hoofdcategorie melding
melding
Subcategorie
Subcategorie melding
melding

Wateroverlast
Wateroverlast buiten
buiten woning
woning
Op
Op straat/rijweg
straat/rijweg –
– hoofdbaan
hoofdbaan

II.3
II.3
II.3
II.3

Actie
Actie
Actie
Actie

II.1
II.1
II.2
II.2

III.1
III.1
III.2
III.2

Oorzaakobject
Oorzaakobject
Oorzaak
Oorzaak

Veroorzaker
Veroorzaker (toerekenbare
(toerekenbare partij)
partij)
Actiehouder
Actiehouder (realisatie
(realisatie oplossing)
oplossing)
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Volgen van meldingen tijdens bui
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1
2
2

Kolk
Kolk
Verstopt
Verstopt - Zand/Sediment
Zand/Sediment
Reinigen
Reinigen

Leiding
Leiding doorspuiten
doorspuiten
n.v.t.
n.v.t.

Rioleringsbeheerder
Rioleringsbeheerder

Relinen van huisaansluitingen

Van DN 40 – DN 150
d.m.v.
Kous renovatie
Deel vernieuwing
Spray techniek

= langere lengten.
= kortere stukken.
= korte en of langere stukken.

Gebruikte Hars materialen

= Epoxy- Polyester- SilicaatVinylester- Hybride Polyurea.
Gebruikte drager materiaal = Polyester Naald vilt (kousen)Glas mat - geweven polyester
kousen.
Wijze van uitharding

= Warm water - Stoom LED techniek - Koud uithardend
– warme blower techniek.

Stappenplan onderzoek persleidingen
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Nieuwe werkwijze bij visuele inspectie:
Hoe doe je dat als gemeente?

R
I
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O
L
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N
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P
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T
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E
N
I
E
U
W
E
S
T
I
J
L

Rioolbeheerder?
Inspecteur?
Softwareleverancier?
Bereid u dan voor op visuele rioolinspectie nieuwe stijl 2020

SAMEN AAN DE SLAG!
Houd de berichtgeving in de gaten en check www.riool.net

2019: Voorbereiding implementatie door alle partijen
2020: Inspectie-nieuwe-stijl
Beheerder krijgt meer informatie:
•
Efficiëntere analyse – minder terugkijken
•
Kennis over stabiliteit
•
Keuze voor de goede maatregel op het juiste moment
•
Selectiever inspecteren
•
Voorbereid op de toekomst (Big data en machine learning)

Ipigs: proeftuinen inline inspectie
persleidingen

bezoek www.ipigs.nl
Professioneel persleidingbeheer
Drinkwaterbedrijven

Gemeenten

STOWA

Waterschappen

Stichting RIONED

Pig ontwikkelaars
Leidingbeheerders
Inline inspectie

non-destructief

Afvalwaterpersleidingen

Faalmechanismen

Proeftuinen
Handreiking

Drinkwaterleidingen

Restlevensduur

Aanbesteding inspectie

Checklist

Leveranciersdocumentatie
Online restlevensduurbepaling

Sterkteberekeningen

Marktplaats

Projectorganisatie
Begeleidingscommissie

Projectteam

Klankbordgroep

Samen klimaatbestendig

v.l.n.r. Bart Stoffels, Lot Locher, Thomas Klomp, Maarten Verkerk

Het Platform Samen Klimaatbestendig bestaat uit
kennismakelaars met een groot netwerk, die kennis delen
over klimaatadaptatie. We verbinden riolerend Nederland
aan de wereld van de klimaatadaptatie. Deel je vragen,
ideeën en voorbeelden over klimaatadaptatie met ons.
Hier aan tafel, of via info@samenklimaatbestendig.nl

Bedrijven betrekken bij klimaatadaptatie

Eigenaarschap
Gevoel voor urgentie
Inzicht

Te nat

Te warm

Actie!

WaterStraat

WaterStraat - Voor de klimaatbestendige stad
Hoe worden straten en wijken bestand tegen extremer
weer, zoals hevige neerslag of droogte? Ondernemers in
Nederland hebben volop ideeën om hierop in te spelen.
Voor deze klimaatbestendige innovaties is een levensechte
testomgeving gerealiseerd: de WaterStraat.
Deze proeftuin biedt de mogelijkheid om producten te testen, (door) te
ontwikkelen en te demonstreren. Ondernemers, onderzoekers
en gebiedsbeheerders werken zo samen aan steden waar
water niet langer voor problemen zorgt maar juist bijdraagt aan
een aantrekkelijkere leefomgeving.
De WaterStraat is een initiatief van het Hoogheemraadschap van
Delfland, The Green Village en VPdelta.

ge

Investing in your future

This project has been partially financed
by the European Regional Development
Fund of the European Union

Digitale standaarduitwisseling
over maatregelen

GWSW-Maatregelen: uniform
uitwisselen van gegevens
Bij het plannen, uitvoeren en beheren
van maatregelen aan riolen
Belang
GWSW- Maatregelen gaat ons
helpen de doelmatigheid van
rioleringsbeheer te verbeteren.

Wat wilt u weten?
Wij staan u graag te woord.
Weet u welk voordeel GWSW-Maatregelen u kan bieden?
Wij vertellen het u graag.
Wilt u meepraten over GWSW-Maatregelen? Heeft u ideeën?
Wij komen graag met u in contact.
Wilt u meelezer worden en/of proefdraaien bij de pilots?
Wij zijn op zoek naar gemeenten die actief bij willen dragen.

Welke maatregelen komen eerst in GWSW?
• Conserveren
• Repareren
• Renoveren
• Vervangen
• Vervallen
Voor welke objecten?
• Rioolleidingen
• Putten
• Aansluitleidingen
• Kolken
• ..............
Waarom GWSW-Maatregelen?
• Steeds vaker reparatie en renovatie van riolen
• Behoefte aan standaardisatie
• Behoefte aan standaard uitwisselingsformaat voor o.a.:
o Beoordelen toestand/plannen maatregelen
o Beheersoftware en -tools
o Contracten voor uitvoering maatregelen
o Revisie
Vragen?
• e.jansen@inrio.nl
• eric.oosterom@rioned.org
Helpdesk
• gwsw@rioned.org
• www.riool.net/gwsw
• http://data.gwsw.nl

Verplichte ontsluiting van liggingsgegevens
voor KLIC/WIBON en INSPIRE
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Hydraulisch modelleren met GWSW-HYD

Jordie Netten

Actualisatie beschrijving hydraulische gegegevens
> SUFHYD (1996) is verouderd
> Nieuwe wensen vanuit de praktijk
> Aansluiten op GegevensWoordenboek Stedelijk Water

GWSW-HYD bevat basisgegevens voor hydraulische
gegevens

GWSW.hydx is het uitwisselformaat en bestaat uit een

verzameling .CSV bestanden

> NETWERK

KNOOPPUNT.CSV
VERBINDING.CSV
KUNSTWERK.CSV

> BELASTING

OPPERVLAK.CSV
DEBIET.CSV

> DEFINITIES

PROFIEL.CSV
BOP.CSV
ITOBJECT.CSV
NWRW.CSV
GROENEDAKEN.CSV
VERLOOP.CSV

> META-INFORMATIE

12001

12021

13301

12301

UNI_IDE
11000

PUT_IDF

11001

11002

11003

11004

20321

20320

1

CMP_IDE

2

20322

3

P

Put

Leiding

Gecompartimenteerde put

Meer info
www.riool.net/hydx
Jordie.Netten@nelen-schuurmans.nl

Leiding

Put

BIM: systeemoplossing voor stedelijk
waterbeheer

Hitte in de stad

Klimaattafel Vallei en Veluwe

Nieuwe collega’s dankzij
de Branchestandaard

Competenties en Kennis
Inzicht: we zijn kwetsbaar
Management: maakt ruimte
Voor de regio én individuele organisaties

RIVM - STOWA - P4UW

Antibioticaresistentie

Bronnen:
• Landbouwhuisdieren
• Wilde dieren

Dier

Interventies
• Terughoudend
gebruik
• Andere?

Milieu

Mens

Mens

Gedrag:
• Overleving
• Verspreiding
• Selectie?

Risico:
• Blootstelling?
• Gevolgen voor
gezondheid?

Bronnen:
• RWZI-eﬄuent
• Overstorten
• Foutaansluitingen

Protocol Waterevenementen

Welke partijen zijn van belang en welke verantwoordelijkheden
hebben zij?
1.
2.
3.
4.
5.

Locatie

Initiatiefnemer. Degene die een activiteit of evenement wil organiseren.
Eindverantwoordelijke voor het evenement.
Gemeente. Verantwoordelijke instantie voor de openbare orde
en veiligheid en daarmee ook verantwoordelijk voor het afgeven van
een evenementenvergunning.
Waterbeheerder. Bevoegd gezag voor het waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer en stelt vanuit die positie eisen aan werkzaamheden en activiteiten
op en om het water via o.a. de watervergunning.
GGD/GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio).
Geeft advies over gezondheidsrisico’s en heeft landelijk protocol voor
grote evenementen.
Locatiebeheerder. Geeft advies en heeft kennis over locatie(s).

ja/nee

Zwemwaterlocatie

Waterkwaliteit en
verontreinigingsbronnen bekend?

ja

nee
BOVEN/NAAST water
IN water
Contact
met water

JA (inslikken, inademen, huid, oor,
oog en/of neus)

OP water

NEE

MET water
Actie(s)

Advies

Onderzoek waterkwaliteit
Onderzoek verontreinigingsbronnen
Bepaal gezondheidsrisico’s

IN/MET modder

Negatief: leg redenen vast

Positief: leg acties, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden vast

Evenementenvergunning

Waterdiepte

Kwaliteit oever

Stroming

Veiligheid
Obstructie vaarroute

Watertemperatuur

Zwerfvuil
Obstakels
Waterbodem

Vergunning aanvragen
waterschap

<19º C: aanraden wetsuit of shorty
<17º C: wetsuit verplicht
<15º C: verboden te zwemmen/baden

Opruimen, gaten dichten,
maatregelen nemen

Droogte en stedelijk waterbeheer

Wat te doen met de daken?

Van dak
naar
landschap
Wat kan je doen?

Jan Prinsschool

Dakakker, Schieblock

Blijstroom initiatief

Wat zou je willen doen?

ord
o
r
e
Rey

de
n
o
m
l
sse
J
I
-

Wat is het wensbeeld?

De Heuvel (LIFE@UrbanRoofs)

Park Hofbogen & Luchtsingel

Klimaatoplossingsrichtingen
per stroomgebied

Uitsnede Knelpunten Amsterdam

Rainproof Oplossingenkaart
Rivierenbuurt
Doel van de kaart
Deze kaart geeft een overzicht in de globale oplossingen voor waar het overtollige
water tijdens een wolkbreuk heen moet in
de Rivierenbuurt. Het is een wensbeeld.
Algemeen:
• Lees samen met Rainproof Factsheets De
Pijp – Rivierenbuurt voor een overzicht van
mogelijke risicogebieden bij een wolkbreuk.
• Raadpleeg xxx voor locatie specifieke
oplossingsmogelijkheden
• Op en aanmerkingen doorgeven aan xxx
@xxx (wie wordt eigenaar?)
• Voor informatie bel xxx
Legenda kaart:
Mogelijke maatregelen te vinden op
www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen
waterspreidende buurtstraten:
(water bergen tussen stoepen, extra vergroenen, infiltreren indien mogelijk, drempels)

waterafvoerende straten:
(geen obstructies, water tussen stoepen, in open
waterspreidende buurtstraten
goten
en groenzones
onder afschot afvoeren)
waterspreidende
buurtstraten
waterspreidende buurtstraten

waterbergende
waterbergende straten straten:

waterbergende straten
(bergen
in groen,
onder parkeervlakken, in stoewaterbergende
straten
pen
en tussen stoepen
(niet bij hoofdwegen))
waterafvoerende
straten
waterafvoerende straten
waterafvoerende
waterspreidende straten
buurtstraten
waterspreidende
buurtstraten
waterbergend
kansgebied
waterbergendverdiepte
kansgebied maaiveld locaties)
(vergroenen,
waterbergende
straten
Uitloop
/ Overloop
waterspreidende
buurtstraten
waterspreidende
buurtstraten
waterbergende
straten
watertegenhoudende
drempels
Uitloop
/
Overloop
waterspreidende buurtstraten
Verzamel
afvoerpunt
buurt
waterspreidende
buurtstraten
waterafvoerende
straten
Verzamel afvoerpunt
buurt
waterbergende
straten
waterbergend
kansgebied
waterbergende straten
waterspreidende
buurtstraten
waterafvoerende
straten
waterbergende straten
waterspreidende
buurtstraten
waterspreidende
buurtstraten
waterbergende
straten
Uitloop
/
Overloop
waterbergend kansgebied
waterafvoerende
straten
waterafvoerende
straten
waterbergende
straten
waterbergend
kansgebied
waterafvoerende
straten
waterbergende
straten
waterbergende
straten
waterafvoerende
straten
Uitloop
/ Overloop
Uitloop
/ Overloop
waterbergend
kansgebied
waterbergend
kansgebied
waterafvoerende
straten
Verzamel afvoerpunt
buurt
waterafvoerende
straten
waterafvoerende
straten
Verzamel
afvoerpunt
buurt
waterbergend
kansgebied
watertegenhoudende
drempels
Uitloop
Uitloop/ /Overloop
Overloop
waterbergend kansgebied
waterbergend
kansgebied
Uitloop
/ Overloop
Verzamel
afvoerpunt
buurt
waterbergend
kansgebied
Verzamel
afvoerpunt
buurt
waterbergend
kansgebied
Uitloop / Overloop
Verzamel
afvoerpunt buurt
Uitloop
Uitloop///Overloop
Overloop
Uitloop
Overloop
Verzamel afvoerpunt buurt
Verzamel afvoerpunt buurt
Verzamel afvoerpunt buurt

waterbergend kansgebied:

watertegenhoudende drempel
uitloop/overloop
verzamel afvoerpunt buurt
(meer) infiltratie wenselijk in zomer
grens hydrologische buurt
grens hydrologische wijk
gebouwen
water

waterspreidende buurtstraten
waterbergende straten
waterafvoerende straten

watertegenhoudende drempels
waterbergend kansgebied
Uitloop / Overloop

Pilot Rivierenbuurt Rainproof Oplossingen kaart versie 6.0 - 3 januari 2017

Analyse van huidige Rainproof kenmerken
De Riverenbuurt ligt in de 19e/20e eeuwse
ring. Doordat dit de lastigste Amstedamse buurttypologie is om rainproof op te
lossen, geldt hier: benut elke kans, oplossingen zijn zeer fijnmazig en kleinschalig en
liggen zowel op publiek als privaat terrein.
Fysieke Rainproof kenmerken:
• badkuip met hoge randen bij oppervlakte
water
• lange afstanden naar oppervlakte water
• veel verhoogde kruisingen
• oplopende bruggen maken af voeren op
open water moeilijk
• veel verhard oppervlak
• kans op grondwater onderlast inde zomer
• weinig bergingscapaciteit in ondergrond
in de winter

Afwegen klimaatadaptatiemaatregelen

_
Onderzoeksprogramma NKWK KBS

Klimaat Schade Schatter
Situatie 2050 zonder
maatregelen

Toolbox Klimaatbestendige
Stad
Maatregelen Selecteren

Kosten-Baten Afweging
Afwegen alternatieven

_
Toolbox Klimaatbestendige Stad

Selecteren van maatregelen en maatregelpakketten
Projectteam NKWK Klimaatbestendige stad:
Joke van Wensem, Han Frankfort, Hans Gehrels, Kees Broks, Gemma van Eijsden en Bert Palsma

Samenwerken aan water en klimaat

