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1 Detailontwerp

ED

In dit kennisbankonderdeel vindt u informatie over het detailontwerp. In het detailontwerp wordt
het gedetailleerde stedelijk watersysteem definitief ingepast in de openbare ruimte. De
ontwerper in deze fase is vaak een integraal ontwerper die ook de rest van de openbare ruimte
detailleert.

N

Voorafgaande fasen

IO

Eerder in het ontwerpproces hebben de principekeuzes, de gekozen locaties en routes, de hoogteligging van het

R

maaiveld en grofweg het ruimtebeslag in het schetsontwerp geleid tot een keuze van voorzieningen en stelsels. Het

ht

in

schetsontwerp legt de structuur en de bestemming van waterstromen vast.

g

schetsontwerp is een multidisciplinair ontwerp van de ruimte en is daarmee nodig voor het ruimtelijk plan. Het

Alle betrokken disciplines gingen vervolgens aan de slag met de eigen voorzieningen om in het functioneel ontwerp de

tic

onderdelen ervan vorm te geven door capaciteiten, afmetingen en dimensies te bepalen. Het functioneel ontwerp

tS

bepaalt het (primaire) functioneren van onderdelen van voorzieningen in het stedelijk watersysteem, namelijk in de

en

inzameling, het transport, de berging, de zuivering, de infiltratie, de drainage en de verdamping van water.

m

Soms wordt de term definitief ontwerp gebruikt. Dit kan tot verwarring leiden, omdat iedere ontwerpfase afsluit met een

cu

vastgesteld, definitief ontwerp. Het detailontwerp, zoals in de kennisbank gebruikt, is de definitieve inpassing van het

do

stedelijk watersysteem in het ontwerp van de rest van de openbare ruimte.

ie

Samenbrengen van alle functionele ontwerpen tot één geheel

is

In het detailontwerp maakt de ontwerper een samenhangend geheel van alle functionele ontwerpen afkomstig van de

rv

verschillende disciplines waarvoor ontwerpen zijn gemaakt. Het detailontwerp beschrijft welk materiaal waar wordt

Te

toegepast en waarom, en wat de relatie is tussen de verschillende voorzieningen en systemen. Het kan zijn dat de
ontwerper bij het samenbrengen van onderdelen en stelsels van de verschillende disciplines conflicten in de openbare
ruimte constateert. In dat geval kan het nodig zijn dat de ontwerper bij één of meerdere disciplines een stap terug zet
naar het functioneel ontwerp om het integrale ontwerp te kunnen maken.
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do

cu

Figuur A De plaats van het detailontwerp in het ontwerpproces

is

ie

De betrokkenheid van de stedelijk waterbeheerder

rv

U bent als stedelijk waterbeheerder gebaat bij een goed werkend stedelijk watersysteem, dat bovendien goed in stand

Te

te houden is. Waarschijnlijk wordt uw rol na het functioneel ontwerp kleiner. Maar het is wel belangrijk dat u ook kritisch
kijkt naar het detailontwerp. Het detailontwerp moet namelijk waarborgen dat het ontwerp gaat functioneren zoals in het
functioneel ontwerp is beschreven. Bij het beoordelen van het detailontwerp neemt u ook de volgende vragen mee:
Sluit het ontwerp nog aan bij het programma van eisen en hebt u voldoende houvast om het ontwerp te
toetsen?
Is het ontwerp beheerbaar?
Is er in het ontwerp voldoende aandacht voor de veiligheid, de (on)toegankelijkheid, de beluchting en de
ontluchting en de belastbaarheid van de voorzieningen, en worden de maatregelen en berekeningen die hiervoor
worden gebruikt, voldoende onderbouwd?
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Wat komt er in het detailontwerp?
Het detailontwerp voegt alle functionele ontwerpen van aparte disciplines samen tot één integraal plan voor de
openbare ruimte. Het detailontwerp beschrijft van de onderdelen voor de primaire (water)functionaliteiten die in het
functioneel ontwerp zijn uitgewerkt:
de exacte ligging (waar komt wat precies te liggen);

ED

de maatvoering en de detaillering (hoe groot moet het onderdeel precies zijn);
het te gebruiken materiaal (waar is het onderdeel van gemaakt);
de faseringsstappen (wanneer komt wat waar);

IO

N

de onderlinge relaties (waarom komt wat waar te liggen en hoe sluiten de onderdelen op elkaar aan)?

R

Daar komen in deze ontwerpfase secundaire functionaliteiten bij, zoals:
beheerbaarheid;

in

g

sturing/voeding en meten/monitoren;
beluchting en ontluchting;

ht

duurzaamheid;

tic

veiligheid;
(on)toegankelijkheid;

tS

belastbaarheid.

m

en

Bij Doel en inhoud detailontwerp vindt u meer informatie over deze aspecten.

cu

Overzicht (aanvullende) onderdelen

do

Het kan zijn dat de ontwerper in deze fase voor de secundaire functionaliteiten aanvullende onderdelen kiest. Een

ie

overzicht van deze onderdelen vindt u bij Het kiezen van onderdelen in het detailontwerp .

rv

is

Constructieve berekeningen, materialenstaten, grondbalansen en
detailtekeningen

Te

In het detailontwerp worden berekeningen gemaakt. Deze berekeningen omvatten:
constructieve berekeningen (om te bepalen of onderdelen voldoende stabiel of draagkrachtig zijn);
materialenstaten (overzichten van alle toe te passen materialen); en
grondbalansen (deze laten zien hoeveel grond verplaatst en aan- en afgevoerd moet worden).
Verder worden er in deze fase detailtekeningen gemaakt. Deze tekeningen zijn wat betreft de details op de
millimeter nauwkeurig, en wat betreft de ligging op de centimeter nauwkeurig.
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Stappen in het detailontwerp
De fase van het detailontwerp kent dezelfde indeling in vijf stappen als de fasen van het schetsontwerp en het
functioneel ontwerp:
Inventariseren voor het detailontwerp
De opdrachtgever legt de aanpassingen die moeten worden gedaan aan de inventarisatie voor het functioneel
ontwerp vast in de inventarisatie voor het detailontwerp. Hij neemt in deze inventarisatie eventuele resultaten uit

ED

aanvullende onderzoeken over. De inventarisatie in deze fase zal beperkt van omvang zijn.
Het programma van eisen aanvullen voor het detailontwerp

De opdrachtgever en de ontwerper vullen het programma van eisen voor het detailontwerp aan op basis van

N

afwijkingen die in de voorgaande ontwerpfase zijn vastgelegd. In deze fase is er aandacht nodig voor eisen die

IO

gesteld worden aan secundaire functionaliteiten. Als deze eisen eerder nog niet waren beschreven, moeten ze in
deze fase in het programma van eisen worden opgenomen.

R

Het maken en toetsen van het detailontwerp

g

De ontwerper voegt alle functionele ontwerpen van alle disciplines samen tot één integraal ontwerp van de gehele

in

openbare ruimte. Belangrijk voor het stedelijk watersysteem is hierbij welk materiaal op welke plek komt te liggen
en hoe de beschreven secundaire functionaliteiten ingepast worden. Waar voor het maken en toetsen van het

ht

schetsontwerp en het functioneel ontwerp in deze kennisbank per voorziening respectievelijk onderdeel informatie

tic

is opgenomen, zijn voor het maken en toetsen van het detailontwerp per thema aandachtspunten opgenomen.
Het detailontwerp rapporteren

tS

De ontwerper legt het detailontwerp vast in tekeningen en in de ontwerprapportage. Hierin beschrijft hij wat er is
ontworpen en hoe het ontwerp getoetst is aan de eisen in het programma van eisen. De rapportage moet de

en

opdrachtgever en de stedelijk waterbeheerder voldoende houvast geven om het ontwerp te kunnen toetsen.
Het detailontwerp vaststellen

m

De opdrachtgever stelt, na consultatie van inhoudelijk deskundigen, het ontwerp vast. U hebt als stedelijk

Te

rv

is

ie

do

cu

waterbeheerder in deze fase een adviserende rol en toetst of datgene wat ontworpen is, beheerbaar is.
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1.1 Doel en inhoud detailontwerp

R

IO

N

ED

In het detailontwerp wordt het gedetailleerde stedelijk watersysteem definitief ingepast in de
openbare ruimte. De ontwerper maakt in deze fase één integraal ontwerp van de openbare
ruimte, op basis van de functionele ontwerpen van alle betrokken disciplines. Onderdelen die
voor het functioneel ontwerp nog niet gedimensioneerd hoefden te worden, krijgen in het
detailontwerp hun dimensies. Ook voegt de ontwerper in deze fase onderdelen toe voor
secundaire functionaliteiten zoals ontluchting en toegankelijkheid. Ten slotte geeft het definitief
ontwerp antwoord op de vraag in welke materialen en met welke verbindingen de onderdelen
worden uitgevoerd.
Voordat een technisch ontwerp (bestek) kan worden opgesteld en het ontwerp daadwerkelijk wordt uitgevoerd,

in

g

worden in het detailontwerp de exacte ligging, de exacte maatvoering en de materiaalkeuze voor elk onderdeel van een

ht

voorziening en voor elke voorziening vastgelegd. Het is mogelijk dat de ontwerper in deze fase conflicten constateert

tic

wanneer hij onderdelen en stelsels van de verschillende disciplines samenbrengt. In dat geval kan het nodig zijn dat de

tS

ontwerper bij u (terug)komt om te overleggen over eventuele aanpassingen.

en

Inhoud detailontwerp

m

In het detailontwerp staan de volgende zaken vermeld:

cu

De locatie, de gedetailleerde afmetingen, het materiaal en de hoogteligging van (riool- en drainage)leidingen en
van aanvullende voorzieningen, zoals infiltratie- en bergingsvoorzieningen.

do

De eisen die worden gesteld aan eventuele omhullingsmaterialen van drainageleidingen en
infiltratievoorzieningen.

ie

De locatie, de diameters, de hoogteligging en het materiaal van inspectieputten en doorspuitpunten in riool- en

is

drainageleidingen.

rv

De locatie, de afmetingen, de hoogteligging en het materiaal van drempels en uitstroompunten.
De locatie en de inrichting van (riool)gemalen en pompkelders, inclusief de opstelling en de vermogens.

Te

De locatie, de hoogte en de detaillering van de aansluiting op bestaande systemen en voorzieningen, zoals

riool- en drainagesystemen en watergangen.
De aansluitingen op het hemelwater- en/of het drainagesysteem, zoals van percelen en kolken.
Het instelniveau van de afvoer van de drainage.
Een gedetailleerd inzicht in het hoogteverloop van het maaiveld in het plangebied.
De tracés van kabels en leidingen, zowel bestaande als nieuwe.
Eventuele extra informatie die nodig is om ontheffingen en vergunningen te kunnen aanvragen.

De ontwerper zal de hulp inroepen van deskundigen uit specifieke disciplines als het gaat om bijvoorbeeld:
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sterkte- en stijfheidsberekeningen van rioolonderdelen;
materiaal- en productafhankelijke detaillering;
detaillering van werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen.
Hun bijdrage zal worden vertaald in het ontwerp, waarbij hun onderbouwingen in het ontwerprapport opgenomen
kunnen worden of als bijlage worden toegevoegd.

ED

Secundaire functionaliteiten

In het detailontwerp komen niet alleen de exacte ligging, de dimensies en de toe te passen materialen aan bod van de

N

onderdelen die in het kader van het functioneel ontwerp zijn ontworpen. In het detailontwerp komt ook een uitwerking

IO

van de secundaire functionaliteiten te staan. Dit zijn functionaliteiten die niet direct de waterhuishouding beïnvloeden,

R

maar die in het (integrale) ontwerp wél invloed kunnen hebben op de ligging, de dimensies en de materialen van de

g

ontworpen onderdelen van voorzieningen. Soms zijn er voor deze secundaire functionaliteiten aanvullende onderdelen

ht

in

nodig. Het gaat hierbij om de volgende functionaliteiten:
beheerbaarheid;

tic

sturing/voeding en meten/monitoren;
beluchting en ontluchting;

tS

duurzaamheid;
veiligheid;

en

(on)toegankelijkheid;

m

belastbaarheid.

cu

Een korte beschrijving van de inhoud en de betekenis van deze functionaliteiten treft u aan op deze pagina.

ie

Beheerbaarheid

do

Uitgebreidere informatie vindt u op de pagina Secundaire functionaliteiten .

is

Voor het plegen van onderhoud kunnen er afsluiters nodig zijn. Daarnaast kunnen er inspectieputten nodig zijn voor het

rv

inspecteren van leidingen. Hijsvoorzieningen kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld pompen in of uit een pompput te

Te

hijsen. Door dit soort onderdelen te plaatsen, kunt u de voorzieningen beheren waar en wanneer nodig.

Sturing/voeding en meten/monitoren
Voor de voeding en/of sturing van de voorzieningen is bekabeling nodig. Voor de bescherming van deze kabels is het
aan te raden om mantels toe te passen. Regelkasten en stroomkasten worden gebruikt om de elektrotechnische
installaties een plek te geven. Ook voor het verrichten van metingen en voor het monitoren van de voorzieningen
kunnen kabels en kasten nodig zijn. Hier moet de ontwerper rekening mee houden.
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Beluchting en ontluchting
Beluchting en ontluchting vindt bedoeld en onbedoeld plaats via doorspuitpunten in onder andere drainagestelsels.
Maar ook via perceelaansluitingen aan hemel- en vuilwaterstelsels . In andere voorzieningen kan gebruik worden
gemaakt van ontluchtingsopeningen (zoals in open deksels op putten en speciale ontluchters bij
bergbezinkvoorzieningen , al dan niet met geurfilter of ventiel).

ED

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij de materiaalkeuze voor (onderdelen van) voorzieningen, bij de effecten

IO

N

van de ontworpen stelsels op de omgeving en bij het juist functioneren van de stelsels.

R

Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. Bij voorzieningen die toegankelijk (moeten) zijn, moet het risico om erin te vallen beperkt

in

g

worden met een valrooster . Inspectieputten, pompputten en bergbezinkbassins moeten bovendien altijd voorzien

ht

worden van klimijzers, zodat mensen altijd uit de voorziening kunnen klimmen.

tic

(On)toegankelijkheid

tS

Locaties en voorzieningen moeten enerzijds toegankelijk zijn voor onderhoud en reparatie en bij calamiteiten,

en

bijvoorbeeld met een onderhoudspad of een oprit of via luiken. Anderzijds moeten voorzieningen vanuit het oogpunt
van veiligheid, en om vandalisme tegen te gaan, juist niet toegankelijk zijn. Om ongewenste bezoekers te weren kunt u

cu

m

bijvoorbeeld putdeksels, luiken, hekken en sloten (laten) plaatsen.

do

Belastbaarheid

Voorzieningen mogen niet bezwijken onder de last van de functies van het gebied waarin ze liggen. Het betreft hierbij

ie

zowel bedoelde functies (bijvoorbeeld een verhuiswagen op de rijweg) als onbedoelde functies (bijvoorbeeld een

is

verhuiswagen op de stoep of een verhuiswagen die keert op een groenstrook). Alle dragende onderdelen, zoals

rv

leidingen, putten, putdeksels en infiltratie-elementen, moeten stevig genoeg zijn. De combinatie van de locatie en de

Te

draagkracht van de toegepaste materialen moet zodanig zijn dat de voorziene bovengrondse belasting de
belastbaarheid niet overtreft.

Op de pagina Het kiezen van onderdelen in het detailontwerp leest u welke onderdelen in welke voorzieningen
gangbaar zijn.

Keuzes voor ligging, maatvoering en materiaal
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De ontwerper rondt het ontwerp van het stedelijk watersysteem af door de definitieve ligging en de maatvoering van de
voorzieningen en de hiervoor toe te passen materialen met de functionele ontwerpen van de andere disciplines samen
te brengen tot één integraal ontwerp.

Fasering
Waar in het schetsontwerp de fasering belangrijk is voor het onderscheiden van deelgebieden van stelsels

ED

(gebiedsfasering), komt daar in het detailontwerp de fasering van disciplines in de uitvoering bij (fasering van

N

werkzaamheden).

IO

Eventuele fasering bij het aanleggen van het ontwerp moet vooral in de fase van het detailontwerp goed in beeld
zijn. Dit geldt voor de onderdelen en voorzieningen die voor het stedelijk watersysteem worden aangelegd onderling,

R

maar het geldt ook voor andere voorzieningen. Een straat is bijvoorbeeld vaak (mede) bedoeld om hemelwater in te

g

zamelen. Als dat het geval is, dan moeten eerst de voorzieningen voor het stedelijk watersysteem aangelegd worden,

in

en daarna pas de straat. Of als er bijvoorbeeld een gemaal met een perk eromheen is ontworpen, moet eerst het

ht

gemaal worden gebouwd, en daarna pas het perk worden aangelegd, zodat er geen zwaar materieel meer door een

en

Particuliere voorzieningen

tS

tic

afgewerkte groenvoorziening hoeft.

De ontwerper van publieke stelsels moet ook rekening houden met stelselonderdelen op particulier terrein. Installaties

m

op particulier terrein die zich op of in een bouwwerk bevinden tot 0,5 m buiten de gevel, behoren tot de binnenriolering

cu

(zie de NTR 3216 Binnenriolering, richtlijn voor ontwerp en uitvoering ). De installaties op het particuliere terrein buiten

do

de gebouwen, noemen we terreinriolering. De binnenriolering, de terreinriolering en de stelsels in de openbare ruimte

ie

moeten goed op elkaar aansluiten. De beheerder van de publieke stelsels geeft aan waar, wat en hoeveel de particulier

is

mag lozen. Deze randvoorwaarden bepalen de dimensionering en de detaillering van particuliere voorzieningen. De

rv

voorzieningen kunnen zich zowel binnen, op of buiten het bouwwerk bevinden. In Perceelriolering en waterinzameling

Te

vindt u de aandachtspunten voor de aansluiting van particuliere stelselonderdelen.
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1.2 Inventariseren voor het detailontwerp

ED

De opdrachtgever legt in zijn inventarisatie voor het detailontwerp, in samenspraak met u en de
beheerders uit andere disciplines, eventuele nieuwe informatie vast. De ontwerper neemt deze
inventarisatie als uitgangspunt om het integrale ontwerp vorm te geven. De inventarisatie voor
het detailontwerp borduurt voort op de bevindingen uit het functioneel ontwerp.

N

De inventarisatie voor het functioneel ontwerp vormt de basis voor de inventarisatie voor het detailontwerp. De

IO

opdrachtgever legt in deze inventarisatie tussentijdse bevindingen vast (of laat dat doen). Ook past hij aan wat in de
fase van het functioneel ontwerp niet juist bleek te zijn. Het kan ook zijn dat specifieke aanvullende onderzoeken zaken

R

aan het licht hebben gebracht die voor de ontwerper relevant zijn. Ook deze gegevens neemt de opdrachtgever op in

in

g

zijn inventarisatie.

ht

Input voor een aangevuld programma van eisen

tic

De opdrachtgever legt de informatie uit de inventarisatie voor het functioneel ontwerp, samen met de nieuwe en

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

aanvullende informatie vast in een aangevuld programma van eisen voor het detailontwerp.
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1.3 Het programma van eisen aanvullen voor het
detailontwerp

R

IO

N

ED

De opdrachtgever en de ontwerper leggen in het programma van eisen (PvE) vast waarop het
ontwerp getoetst moet worden. Het programma van eisen voor het detailontwerp biedt ook de
mensen en de instanties die dit ontwerp moeten beoordelen houvast; zij leveren input voor het
PvE voorafgaand aan het ontwerp. Het PvE voor het detailontwerp is een integraal programma
van eisen, met eisen vanuit water en vanuit andere disciplines. Soms worden de eisen uit het
aangevulde PvE voor het functioneel ontwerp direct overgenomen, maar het is ook mogelijk het
functionele ontwerp zelf in eisen te vervatten.

ht

in

g

Programma van eisen schetsontwerp en functioneel ontwerp als
basis

tic

De basis voor het programma van eisen (PvE) voor het detailontwerp is het PvE voor het functioneel ontwerp . Het
PvE voor het detailontwerp wordt aangevuld op basis van afwijkingen die tijdens het functioneel ontwerp zijn vastgelegd

tS

en soms ook resultatenen van het schetsontwerp zelf. . Eventuele aanvullingen uit verdiepende onderzoeken of

en

aanvullingen uit de inventarisatie worden nu in het programma van eisen opgenomen.

m

Aandacht voor secundaire functionaliteiten

cu

In deze fase is aandacht nodig voor eisen die worden gesteld aan secundaire functionaliteiten. Dit zijn de

do

functionaliteiten die niet rechtstreeks betrekking hebben op een functie in het watersysteem, maar meer als

ie

randvoorwaarde dienen voor het gebruik, het beheer en de beleving van dit systeem. Het gaat hierbij om zaken als:

is

beheerbaarheid (eenduidigheid, robuustheid);

rv

sturing/voeding en meten/monitoren;

Te

beluchting en ontluchting;
duurzaamheid;
veiligheid;
(on)toegankelijkheid;
belastbaarheid.
Als deze secundaire functionaliteiten eerder nog niet zijn beschreven, moeten ze in deze fase in het PvE worden
opgenomen.
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Formeel vaststellen PvE
U kunt als stedelijk waterbeheerder in deze laatste ontwerpstap de eisen die u vanuit uw functie nodig acht, laten
opnemen in het PvE. Na consultatie van betrokken personen of instanties, wordt het programma van eisen formeel
vastgesteld en geldt het als contractuele basis tussen opdrachtgever en ontwerper.

Voorbeelden van eisen

ED

Voorbeelden van eisen voor alle ontwerpfase staan in lijsten bij schetsontwerp. Er is een lijst met voorbeeldeisen met

N

betrekking op het functioneren , één met voorbeeldeisen met betrekking op het falen en een met voorbeeldeisen met

Te
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ie

do
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m
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betrekking op het middelen .
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1.4 Het detailontwerp maken en toetsen

IO

N

ED

De ontwerper van het detailontwerp brengt de gehele openbare ruimte in één samenhangend
geheel bij elkaar. Hij voegt de functionele ontwerpen van de betrokken disciplines samen en
maakt een integraal ontwerp dat aan het geheel van eisen voldoet. Ontwerpen is daarmee, ook
in de fase van het detailontwerp, een creatief en iteratief proces. De uitkomsten van deze stap
bepalen welke objecten van welk materiaal op welke plek komen en wat de onderlinge relaties
zijn.

Kiezen, detailleren en toetsen

R

De ontwerper maakt voor de diverse voorzieningen en onderdelen van het watersysteem steeds de afweging of er voor

g

de exacte ligging, de maatvoering, de materiaalkeuze én de secundaire functionaliteiten aanvullende onderdelen nodig

ht

in

zijn. Als deze gekozen zijn, kan het detailleren plaatsvinden. De toetsing gaat vervolgens ook over de ligging, de
maatvoering en de materiaalkeuze. Het maken en toetsen van het detailontwerp wordt in dit onderdeel van de

tic

kennisbank beschreven aan de hand van aandachtspunten en thema’s die belangrijk zijn bij het kiezen van aanvullende

tS

onderdelen en de detaillering van eerder gekozen onderdelen. De ontwerper moet soms afstemmen met de ontwerpers

en

van de functionele ontwerpen per discipline als er bijvoorbeeld conflicten ontstaan bij kruisingen.

m

Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

cu

Het kiezen van onderdelen in het detailontwerp
Naast de onderdelen voor het bergen, behandelen en afvoeren van water, zijn er onderdelen nodig voor de andere

do

functionaliteiten waar het stedelijk watersysteem aan moet voldoen. De ontwerper bepaalt in het detailontwerp

ie

welke (aanvullende) onderdelen er nodig zijn voor die secundaire functies.
Het detailleren van onderdelen

is

De onderdelen uit het functioneel ontwerp en de toegevoegde onderdelen voor secundaire functionaliteiten moeten

rv

nu worden gedetailleerd. Daarbij gaat het om de exacte ligging, de maatvoering en de materiaalkeuze van alle

Te

onderdelen. De wijze waarop de onderdelen op elkaar zullen worden aangesloten, is ook een belangrijk onderwerp.
Het detailleren van de openbare ruimte

Het detailontwerp omvat niet alleen water, maar ook alle andere disciplines in de openbare ruimte, zoals groen en
wegen. De ontwerper detailleert de voorzieningen in samenhang met zowel de boven- als de ondergrond.
Het detailleren bij reparatie, renovatie en vervanging
Soms moet er ook een ontwerp komen als voorzieningen vervangen, gerenoveerd of gerepareerd moeten worden.
Dan is sprake van het in stand houden van de functionaliteit van een bestaand stelsel en start het ontwerpproces
bij het definitief ontwerp.
Het toetsen van het detailontwerp
De ontwerper gaat na of het gehele ontwerp voldoet aan de eisen uit het programma van eisen. De ontwerper
toetst of zijn ontwerp in de praktijk haalbaar is door onder andere voor bepaalde constructies constructieve
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berekeningen uit te (laten) voeren, door materialenstaten op te (laten) stellen en door grondbalansen op te (laten)

Te
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m
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stellen.
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1.4.1 Het kiezen van onderdelen in het
detailontwerp

IO

N

ED

In de ontwerpfase die voorafgaat aan de fase van het detailontwerp, het functioneel ontwerp,
heeft de ontwerper onderdelen gekozen die nodig zijn om water te bergen, te behandelen en af
te voeren, de primaire functies binnen het waterbeheer. Naast deze onderdelen zijn er
onderdelen nodig voor de andere functionaliteiten waar het stedelijk watersysteem aan moet
voldoen. De ontwerper bepaalt in het detailontwerp welke (aanvullende) onderdelen er nodig
zijn voor die secundaire functies.

R

Het programma van eisen is leidend voor de onderdelen die de ontwerper kiest als aanvulling op de onderdelen uit het

g

functioneel ontwerp. Daarnaast zijn er onderdelen nodig voor de secundaire functionaliteiten , die hij integraal moet

ht

in

afstemmen op de andere functies in het gebied.

tic

Overzicht van onderdelen en voorzieningen in tabellen

tS

Ontwerpen is een creatief en iteratief proces. Het is maatwerk en mensenwerk, waarbij de ervaring en de keuzes die de
ontwerper maakt, bepalende factoren zijn. Op voorhand aangeven welke onderdelen voor welke voorzieningen nodig

en

zijn, is daarom niet goed mogelijk. Maar het is wél mogelijk om aan te geven welke onderdelen in welke voorzieningen

m

voor kunnen komen en hoe gangbaar deze zijn. Deze informatie vindt u in tabel A. De tabel bevat veel informatie en is

cu

daarom niet heel vlot te lezen, maar u kunt hieruit wel informatie en vervolgvragen halen die kunnen dienen als

Te

rv

is

ie

do

achtergrondinformatie bij het beoordelen van een ontwerp.
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do

Nog vijf tabellen

cu

Download een pdf van deze tabel .

m

en

Tabel A Voorzieningen hebben deze onderdelen die alleen in het detailontwerp ontworpen worden

ie

Naast de tabel die u op deze pagina aantreft, bevat de kennisbank nóg vijf tabellen die het geheel aan stelsels,

rv

is

voorzieningen en onderdelen en hun functies duidelijk maken:
Stelsels bevatten deze voorzieningen

Te

Voorzieningen hebben deze functies
Stelsels bevatten deze terreinonderdelen
Terreinonderdelen hebben deze functies
Voorzieningen hebben deze onderdelen die ook in het functioneel ontwerp ontworpen worden
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1.4.1.1 Secundaire functionaliteiten

IO

N

ED

In het detailontwerp worden niet alleen de onderdelen van voorzieningen die in het functioneel
ontwerp zijn ontworpen verder uitgewerkt, maar is er ook aandacht voor de secundaire
functionaliteiten. Dit zijn de functionaliteiten die niet rechtstreeks betrekking hebben op het
bergen, transporteren en verwerken van water, maar meer als randvoorwaarde dienen voor het
gebruik, het beheer en de beleving van de voorzieningen. Om gevoel te krijgen voor de
standaarden hierbij en om te weten te komen wat er hiervoor specifiek ontworpen wordt, kunt u
de ontwerper(s) met wie u werkt, vragen naar hun aanpak.

R

De secundaire functionaliteiten van (onderdelen van) voorzieningen binnen het stedelijk waterbeheer hebben betrekking

g

op:

in

beheerbaarheid;

ht

sturing/voeding en meten/monitoren;
beluchting en ontluchting;

tic

duurzaamheid;

tS

veiligheid;
(on)toegankelijkheid; en

en

belastbaarheid.

m

Op deze pagina vindt u informatie over deze functionaliteiten en leest u welke rol deze functionaliteiten spelen binnen

do

cu

het (detail)ontwerp van een stedelijk watersysteem.

Beheerbaarheid

ie

Als stedelijk waterbeheerder krijgt u alle ontworpen onderdelen, voorzieningen en stelsels in beheer. Beheerbaarheid is

is

daarom altijd een heel belangrijk item in het ontwerp. Is het ontwerp eenduidig? Oftewel: weet u op basis van het

rv

ontwerp precies welke voorzieningen en onderdelen u in beheer krijgt? Weet u bijvoorbeeld voor welk type pompen de

Te

ontwerper heeft gekozen en welke kleur buizen hij toepast? En beschikt u over de kennis en de middelen die nodig zijn
om deze voorzieningen en onderdelen te beheren? Heeft u plek voor reserveonderdelen op de gemeentewerf, beschikt
u over het benodigde materieel, kunt u in uw beheersysteem opnemen wat waar is toegepast en heeft de buitendienst
alle sleutels voor het afsluiten openen en van schakelkasten? Daarnaast moeten de voorzieningen tegen een stootje
kunnen. Zijn ze stevig genoeg, en is de locatie goed gekozen? Wat zijn de risico's bij falen van de voorzieningen (kans
x effect)?
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Het is raadzaam om afsluiters aan te brengen op strategische plaatsen in het systeem (desnoods bij elke put) en het is
belangrijk om deze goed te onderhouden. Ook moet u er, met het oog op onderhoud, voor zorgen dat u pompen zonder
al te veel moeite uit de put kunt halen, en dat voorzieningen toegankelijk zijn. Als voorzieningen bijvoorbeeld op
particulier terrein liggen, moet u een zakelijk recht op dit terrein vestigen, en als u tijdens onderhoud of reparatie een
deel van de openbare ruimte moet afzetten, belemmert dat de bewoners en gebruikers van het gebied.

ED

Sturing, voeding, meten en monitoren

Voor de sturing en voeding van elektromechanische onderdelen zal de ontwerper in zijn ontwerp kasten en sleuven of

N

mantels voor de stroomvoorziening of datakabels moeten inplannen. Dit speelt bijvoorbeeld bij pompen in gemalen en

IO

bij drukrioolunits. Maar hij kan ook kiezen voor afsluiters die op afstand worden aangestuurd, of voor regelbare

R

doorlaten of stuwen. Wanneer er leidingen worden aangelegd, kan de ontwerper ervoor kiezen om dan meteen ook

in

g

stroom- en signaalkabels in de sleuf erbij te leggen, als de kans bestaat dat deze op termijn van nut kunnen zijn.

ht

Om metingen aan voorzieningen te kunnen verrichten en om de werking van deze voorzieningen te kunnen monitoren,

tic

kan het nodig zijn om aanvullende voorwaarden te stellen aan de detaillering van onderdelen van deze

tS

voorzieningen. Zo moet er in een put een bevestigingspunt voor een sensor zijn als u (op termijn) waterhoogtemetingen
wilt kunnen verrichten. En om overstortmetingen te kunnen verrichten, is er een vrije ruimte boven de overstortdrempel

en

nodig. Ook wanneer het debiet of de kwaliteit in een transport-, infiltratie of drainageriool gemeten moet worden, zal de

cu

m

ontwerper hiervoor de juiste voorzieningen moeten ontwerpen en hiervoor ruimte in het ontwerp moeten vrijmaken.

do

Beluchting en ontluchting

Systemen die voor hun bergingsfunctie afhankelijk zijn van holle ruimte, bevatten doorgaans lucht. Op het moment dat

ie

er water in de voorziening komt, zal deze lucht plaats moeten maken voor water; dit noemen we ontluchting.

is

Luchtinsluiting kan de werking van een systeem belemmeren en kan ook daarbuiten tot ongewenste situaties leiden.

rv

Andersom geldt dat als water plaatsmaakt voor lucht, er lucht moet worden aangevoerd; dit noemen we beluchting.

Te

Afgesloten voorzieningen waar soms ineens (veel) water in of uit gaat, voorziet de ontwerper daarom van onderdelen
ten behoeve van beluchting en/of ontluchting. In Nederland is het van oudsher gebruikelijk om de ontluchting te regelen
via het particuliere terrein. Via de regenpijpen en de ontspanningsleiding ontsnapt de lucht hoog boven straatniveau,
zodat er geen geuroverlast is. Bij speciale voorzieningen, zoals gemalen en bergbezinkbassins , zijn lokale
ontluchtings- en beluchtingsonderdelen gebruikelijk. Deze voorzieningen vragen ruimte en hebben daarmee een
interactie met andere voorzieningen in de openbare ruimte. Naast ruimte, speelt soms ook geur en geluid bij deze
voorzieningen een rol voor de omgeving. De ontwerper kan ook bij andere voorzieningen, zoals riolen, kiezen voor
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ontluchtings- en beluchtingsroutes in de openbare ruimte. Dit maakt zowel stelsels als gebouwen flexibeler. Daarbij
moet hij ervoor zorgen dat de ontluchting niet tot overlast leidt.

Duurzaamheid
Iets is duurzaam als het tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder dat daarmee de behoefte of de voorziening
van toekomstige generaties in het gedrang komt. Duurzaamheid speelt daarmee altijd een rol bij de keuzes die de

ED

ontwerper maakt bij het ontwerpen van een stedelijk watersysteem. Voor het schetsontwerp en het functioneel ontwerp

N

gaat het in eerste instantie om de keuzes van de principes, de stelsels en de wijze van verwerken van waterstromen.

IO

Duurzaamheid speelt binnen het detailontwerp een rol bij de keuze voor de materialen die voor de voorzieningen

R

worden gebruikt (en die onder meer bepalend zijn voor de levensduur van deze voorzieningen), de wijze van

g

inkoop, het beheer en de verwijdering of het hergebruik van onderdelen; ofwel de druk op natuurlijke hulpbronnen. Deze

in

keuzes worden in het detailontwerp gemaakt. Concreet kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan vragen als: Wordt de

ht

leiding uitgevoerd in kunststof, beton of een ander materiaal? Wat is de impact van de verschillende productiewijzen?

tic

Wat is de impact bezien over de hele levensduur? Zijn er voor het beheer en het in gebruik houden van de

tS

voorziening veel reisbewegingen nodig, en veel energie/stroom of andere bronnen? Kan het materiaal aan het einde

en

van de levensduur worden hergebruikt? Of kan het verantwoord verwerkt worden tot een ander product?

m

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid kan de ontwerper voor een voorziening ook zodanige afmetingen kiezen dat er

cu

ruimte is voor eventuele toekomstige aanpassingen. Bijvoorbeeld 10% extra ruimte in een besturingsunit voor extra

ie

Veiligheid

do

kabels en extra ruime inspectieputten voor toekomstige meetaparatuur.

rv

is

Veiligheid bij voorzieningen en onderdelen van voorzieningen is op te splitsen in:
veiligheid bij aanleg;

Te

veiligheid bij dagelijks gebruik; en
veiligheid voor de beheerder of degene die er werkzaamheden aan verricht.

Bij het aanleggen van een voorziening moet de aannemer veilig kunnen werken. De ontwerper kan hier al in het
ontwerp rekening mee houden. Als hij inschat dat het niet goed mogelijk is om op veilige wijze een bouwput of een
sleuf te maken voor de gewenste voorzieningen, kiest hij de locatie zo dat dit wel kan, of moet een voorzieningen
aanpassen.
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Ook in het dagelijks gebruik moet een ontworpen stelsel of voorziening veilig zijn. Dit houdt in dat de risico’s van het
gebruiken van een stelsel of een voorziening acceptabel moeten zijn. Stank, gevaarlijke stoffen, trillingen en geluid
moeten tijdens normaal functioneren zoveel mogelijk uit de leefomgeving worden gehouden. Uiteraard kunnen er
calamiteiten optreden. Maar de ontwerper heeft wel de taak om een inschatting te maken van mogelijke gevolgen van
calamiteiten en deze gevolgen zoveel mogelijk te ondervangen.

ED

(On)toegankelijkheid

Locaties en voorzieningen moeten enerzijds toegankelijk zijn (bijvoorbeeld met een onderhoudspad of een oprit of via

N

luiken) voor onderhoud en reparatie en bij calamiteiten. De ontwerper kan bijvoorbeeld bij speciale voorzieningen ervoor

IO

zorgen dat deze altijd bereikbaar en toegankelijk zijn voor mens en (zwaar) materieel. Hij kan schakelkasten op zo’n

R

manier monteren dat onder de schakelautomaat minimaal 20 cm vrije ruimte is om de kabels eenvoudig te kunnen

in

g

aanbrengen.

ht

Anderzijds moeten voorzieningen vanuit het oogpunt van veiligheid, en om vandalisme tegen te gaan, juist

tic

niet toegankelijk zijn. Om ongewenste bezoekers te weren kan de ontwerper bijvoorbeeld putdeksels, luiken, hekken en

tS

sloten plaatsen. Ook zal de ontwerper putten die op speelplaatsen zijn gerealiseerd en die niet verplaatst kunnen

en

worden, knevelen, zodat kinderen hier niet in kunnen vallen.

m

Belastbaarheid

cu

Voorzieningen mogen niet bezwijken onder de last van de functies van het gebied waarin ze liggen. Het betreft hierbij
zowel bedoelde functies (bijvoorbeeld een verhuiswagen op de rijweg) als onbedoelde functies (bijvoorbeeld een

do

verhuiswagen op de stoep of een verhuiswagen die keert op een groenstrook). Alle dragende onderdelen, zoals

ie

leidingen, putten, putdeksels en infiltratie-elementen, moeten stevig genoeg zijn. De combinatie van de locatie en de

is

draagkracht van de toegepaste materialen moet zodanig zijn, dat de voorziene bovengrondse belasting de

Te

rv

belastbaarheid niet overtreft.
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1.4.2 Het detailleren van onderdelen van
voorzieningen

IO

N

ED

Na het kiezen van de onderdelen van voorzieningen in het functioneel ontwerp en de
toegevoegde onderdelen voor secundaire functionaliteiten in het detailontwerp moeten deze
onderdelen worden gedetailleerd. Daarbij gaat het om de exacte ligging, de maatvoering en de
materiaalkeuze van alle onderdelen. De wijze waarop de onderdelen op elkaar zullen worden
aangesloten, is ook een belangrijk onderwerp.

R

De exacte ligging

g

De ontwerper stemt de exacte ligging van alle gekozen stelsels, voorzieningen en onderdelen van de voorzieningen

in

integraal af met andere disciplines. Hierbij heeft elke discipline behalve de gewenste diepteligging en knikpunten ook

ht

aangegeven welke afstanden tot andere voorzieningen moeten worden aangehouden en wat erboven of eronder mag

tS

tic

liggen.

In zettingsgevoelige gebieden kan de hoogteligging langer worden behouden door leidingen te onderheien. Onderheien

en

van leidingen is echter niet gunstig als de omgeving te veel zakt ten opzichte van de leidingen, bijvoorbeeld door de

m

vorming van kattenruggen (bobbels) in de weg. In zettingsgevoelige gebieden worden inlaten altijd met een

cu

zettingsconstructie uitgevoerd, zodat de kolk- of perceelaansluiting niet stukgaat bij zetting. Leidingen met onder- of
overdruk moeten bereikbaar zijn in het geval van verstopping of een breuk. Daarom zal een ontwerper deze leidingen

do

zoveel mogelijk naast de weg te leggen, terwijl vrijvervalleidingen juist midden onder de weg liggen in verband met hun

is

ie

diepteligging en om ruimte te laten aan andere nutsleidingen.

rv

De exacte maatvoering

Te

De maatvoering is een detaillering van de capaciteiten, de afmetingen en de vorm die in het functioneel ontwerp zijn
bepaald. Daarbij worden in het detailontwerp de precieze maten bepaald door de wanddiktes die nodig zijn in verband
met de draagkracht, en de wijze waarop de verschillende onderdelen van de voorzieningen op elkaar moeten worden
aangesloten.

De materiaalkeuze
De keuze voor het materiaal waar de ontworpen voorzieningen van worden gemaakt, is zeer bepalend voor de
levensduur van deze voorzieningen. De materiaalkeuze hangt samen met de belastbaarheid van de grond rondom de
Datum geprint: 7 juli 2022 9:04:49

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Ontwerpen » Detailontwerp » Het detailontwerp maken en toetsen » Het detailleren van in het functioneel ontwerp ontworpen onderdelen en aanvullende
onderdelen
Pagina 21/34

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

betreffende voorziening of fundering. Dat betekent dat de ontwerper goed op de hoogte moet zijn van de bodemopbouw
rond de voorzieningen, de belasting die de voorzieningen zullen opleveren voor de bodem en de samenstelling van de
waterstromen die verwerkt moeten worden.

Daarnaast speelt de materiaalkeuze een steeds grotere rol als uitwerking van keuzes op het gebied van duurzaamheid.
Voor leidingen zijn er diverse materialen beschikbaar, zoals kunststof (pvc, PP, HDPE, glasvezelversterkte kunststof),

ED

beton en keramiek. De ontwerper kiest het materiaal voor de leidingen op basis van de verwachte belasting, de volgens
het functioneel ontwerp benodigde diameter van de buis, de samenstelling van het water en de kosten voor aanleg en

N

onderhoud. Ook drainage- en infiltratieleidingen kunnen van verschillende materialen zijn gemaakt. Natuurlijke

IO

materialen als ongeglazuurde gebakken drainagepijpjes worden in de praktijk nauwelijks meer toegepast. Tegenwoordig

R

worden drainageleidingen meestal gemaakt van kunststof: PP, HDPE of pvc. Voor infiltratieleidingen wordt in plaats van

in

g

kunststof ook wel beton gebruikt, zeker voor de grote diameters.

ht

Faseringsstappen

tic

Als een stelsel gefaseerd wordt aangelegd, kan dat betekenen dat er tussentijds (tijdelijke) voorzieningen moeten

tS

worden getroffen om ervoor te zorgen dat wat er wordt aangelegd, ook in de tijdelijke situatie gaat werken.

en

Afhankelijk van de grondwaterstand is er tijdens de aanleg van een stelsel soms bemaling nodig om

m

de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Dit kan problemen opleveren voor de omgeving, bijvoorbeeld door het ontstaan

cu

van zetting. Met name oude gebouwen kunnen hier last van hebben. Het is verstandig om een bemalingsadvies op te

do

(laten) stellen waarin de omgevingsrisico’s een plek krijgen. Ook is het belangrijk om er goed over na te denken waar
het bemalingswater geloosd gaat worden (oppervlaktewater, riolering). Zaken die hierbij een rol spelen, zijn de

ie

hoeveelheid water die geloosd moet worden, de kwaliteit hiervan en de eventueel benodigde vergunningen. Bemalingen

rv

is

kunnen de gewenste fasering ernstig beïnvloeden.

Te

De onderlinge relaties
De ontwerper bepaalt de onderlinge relaties tussen stelsels en voorzieningen. Het gaat hierbij niet alleen om de relaties
tussen de stelsels voor verschillende waterstromen in het stedelijk watersysteem, maar ook om de relaties tussen
voorzieningen voor verschillende disciplines. Omdat de ontwerper er inzicht in heeft welke voorzieningen er worden
ontworpen door andere stedelijke disciplines, kan hij verschillende functies combineren in één voorziening, of er juist
voor zorgen dat voorzieningen elkaar niet in de weg zitten. Zo kan hij bijvoorbeeld een wadi inzetten voor waterberging,
maar ook als ruimte voor speelvoorzieningen, of ervoor zorgen dat straatmeubilair naast goten wordt geplaatst en niet
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erin. Ook moet hij ervoor zorgen dat waterstromen langs verkeersdrempels worden geleid in plaats van er tegenaan en

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

dat er voldoende afstand is tussen leidingen en boomwortels.
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1.4.3 Het detailleren van de openbare ruimte

ED

Het detailontwerp is een integraal ontwerp voor alle functies in de openbare ruimte. Het omvat
niet alleen voorzieningen voor water, maar ook alle andere voorzieningen. De ontwerper
detailleert de bovengrondse en ondergrondse voorzieningen in samenhang met elkaar. Nadat
hij de ligging, de maatvoering en de materialen per voorziening of onderdeel daarvan heeft
bepaald, ontwerpt de ontwerper de exacte ligging van de voorzieningen ten opzichte van elkaar.

N

Behalve voorzieningen voor vuilwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater, ontwerpt de ontwerper van het

R

IO

detailontwerp ook de voorzieningen van andere disciplines. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

nutsvoorzieningen (leidingen, gebouwaansluitingen en regel- en verdeelkasten) voor drinkwater,

g

stadsverwarming, elektriciteit, telecom en soms ook nog gas;

in

groenvoorzieningen (beplanting in gazons, bermen, (speel)velden en parken);

ht

infrastructuurvoorzieningen voor vervoer (autowegen, fiets- en voetpaden en soms specifieke verkeersvormen,
zoals ov-routes en ruiterpaden), inclusief plekken voor het parkeren en stallen van voertuigen;

tic

straatmeubilair (zoals banken, afvalcontainers en prullenbakken, verkeersborden, lichtmasten, reclameborden

tS

en parkeerautomaten).

en

Veel daarvan worden aangeleverd in een functioneel ontwerp of in een standaard. Sommige voorzieningen moet hij zelf

cu

Eén openbare ruimte

m

kiezen of uitwerken.

do

Alle voorzieningen die zijn ontworpen voor de openbare ruimte dienen een bepaald doel. Hoe voorzieningen gebruikt

ie

worden en welke ruimte ze innemen bepaalt of ze ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden of hiervoor juist

is

een belemmering vormen. Dit ziet er ondergronds uiteraard anders uit dan bovengronds.

Te

rv

De ontwerper houdt bij het combineren van functies rekening met de bestemming van de ruimte:
gebieden met alleen een specifieke functie (bijvoorbeeld waterbeheer);
gebieden met één primaire functie en nevenfuncties;
gebieden met gemengde functies.
Dit speelt met name bovengronds. Ondergronds is het vooral een kwestie van inpassen, zodat al het benodigde naast
elkaar mogelijk is.

Samenloop met andere disciplines
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Bij het geleiden van waterstromen spelen hoogteverschillen en afschot een rol. Deze hoogteverschillen en het
benodigde afschot hebben invloed op de indeling van de openbare ruimte. De ontwerper zal hier rekening mee moeten
houden bij het detailleren van de openbare ruimte. Daarbij zal hij aandacht moeten besteden aan de volgende zaken:
de toegankelijkheid van stoepen en gebouwen;
ruimte bij parkeervakken om in- en uit te stappen, al dan niet met behulp van uitstapstroken;
voorkomen van ontstaan van olifantenpaadjes;
de hoogteligging van stoepen en wegen ten opzichte van groen;

ED

de mate van verharding ten behoeve van parkeren;

N

de locatie en de breedte van verkeersdrempels.

IO

De secundaire functionaliteiten die voor voorzieningen voor water worden ontworpen, zijn ook relevant voor de

R

voorzieningen van andere disciplines.

g

De ontwerper stemt de ligging en de maatvoering van voorzieningen in het waterbeheer af met de (functioneel)

in

ontwerpen van andere disciplines, direct of via een projectleider. Wanneer er bijvoorbeeld een leiding in een belangrijke

ht

verkeersader komt te liggen, kan deze met het oog op onderhoud het beste naast de weg worden gelegd. En als de

tic

ontluchting van een bergbezinkleiding tot stank leidt voor gebruiksfuncties in de omgeving, kan de ontwerper

tS

maatregelen treffen zoals het plaatsen van een geurfilter. En als neerslag via goten moet afstromen, mogen er in die

en

goten geen obstakels (zoals lichtmasten, verkeersborden of regelkasten) staan.

m

Wanneer functies vanuit verschillende disciplines niet in één voorziening gecombineerd kunnen worden, of met elkaar

Te

rv

is

ie

do

cu

conflicteren, moeten hiervoor aparte voorzieningen worden aangelegd.
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1.4.4 Het detailleren bij reparatie, renovatie en
vervanging

N

ED

Er zijn niet alleen ontwerpen nodig voor nieuwe voorzieningen. Soms is er ook een ontwerp
nodig als een (onderdeel van) een voorziening moet worden vervangen, gerenoveerd of
gerepareerd. Dan blijft de functionaliteit van een bestaand stelsel in stand en start het
ontwerpproces bij het detailontwerp (ook wel definitief ontwerp genoemd).

IO

Ontwerpen worden niet alleen gemaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen waarin een nieuw stedelijk watersysteem een
plek moet krijgen (schetsontwerp) of voor stelselvernieuwingen waarbij de wijze waarop water wordt behandeld,

R

verandert (functioneel ontwerp). Een ontwerp kan ook nodig zijn wanneer (onderdelen van) voorzieningen moeten

in

g

worden vervangen, gerenoveerd of gerepareerd. De functionaliteit van een bestaand stelsel blijft dan in stand. Vaak kan

ht

dus het zelfde worden teruggeplaatst als wat er al aanwezig is, maar omdat technieken en materialen in de loop van de
tijd kunnen veranderen, zijn er soms toch nieuwe ontwerpen nodig. Dan kan een ontwerper worden ingeschakeld om

tic

meteen een detailontwerp van onderdelen te maken. De functionaliteit blijft dan immers gelijk. Het ontwerp doorloopt

en

tS

dan alle stappen van de fase detailontwerp, waarbij deze stappen vaak beperkt in omvang zijn.

Rollen bij reparatie, renovatie of vervanging

m

De rollen die de opdrachtgever, de stedelijk waterbeheerder en andere adviseurs en de ontwerper hebben bij het

cu

detailontwerp, gelden ook bij detailontwerpen voor reparatie, renovatie en vervanging. Deze rollen kunnen bij één of

do

meerdere personen liggen. De stedelijk waterbeheerder kan zowel opdrachtgever voor het ontwerp als ontwerper zijn.

ie

Meestal geldt: hoe kleinschaliger het ontwerp, hoe meer de rollen door dezelfde persoon worden ingevuld. De

is

ontwerper maakt, toetst (al dan niet met hulp van een rekenaar of modelleur) en rapporteert het ontwerp. De stedelijk

rv

waterbeheerder adviseert en denkt mee over de gewenste functionaliteit. De opdrachtgever verleent de opdracht en

Te

stelt het ontwerp vast.

Inventariseren
De opdrachtgever inventariseert welke prestaties er moeten worden geleverd en aan welke verwachtingen er moet
worden voldaan. Dit beschrijft hij in waarden als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast volgen uit de
inventarisatie de financiële, technische en beleidsmatige randvoorwaarden. Voor een detailontwerp zonder
schetsontwerp en functioneel ontwerp is ‘falen’ vaak de trigger in de ontwerpopgave: wat is of gaat er kapot, of wat
functioneert er niet meer (voldoende). Omdat er in een bestaande situatie wordt gewerkt, moet er meer rekening worden
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gehouden met de directe omgeving. Daarom worden er op het vlak van secundaire functionaliteiten meer
randvoorwaarden aan het ontwerp gesteld dan bij nieuwaanleg. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan het
goed en op duurzame wijze verwijderen en eventueel hergebruiken van onderdelen.

Het programma van eisen
De opdrachtgever en de stedelijk waterbeheerder leggen in het programma van eisen vast waarop het ontwerp getoetst

ED

moet worden. Voor een detailontwerp voor reparatie, renovatie of vervanging zal afstemming met andere instanties

N

doorgaans niet nodig zijn. Het PvE vormt het kader voor de ontwerper.

IO

Het ontwerp maken en toetsen

R

Vervolgens gaat de ontwerper aan de slag met het invullen van de ontwerpopgave. Hij stelt op basis van zijn

g

ervaring en kennis een detailontwerp op. De basis vormen de bestaande voorzieningen, omdat het functioneren gelijk

ht

in

blijft en de toestand moet worden hersteld.

tic

Het ontwerp rapporteren en vaststellen

tS

De stappen rapporteren en vaststellen zijn gelijk aan die bij een ontwerp voor een nieuwe ontwikkeling of een

Te

rv

is

ie

do

cu

m

ook deze stappen beperkt in omvang zijn.

en

stelselvernieuwing. Vaak zal de omvang van een ontwerp voor vervanging, renovatie of reparatie beperkt zijn, waardoor
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1.4.5 Het toetsen van het detailontwerp

ED

Het detailontwerp geeft invulling aan de eisen in het PvE. De ontwerper gaat na of het gehele
ontwerp daaraan voldoet. De ontwerper toetst of zijn ontwerp in de praktijk haalbaar is door
onder andere voor bepaalde constructies constructieve berekeningen uit te (laten) voeren, door
materialenstaten op te (laten) stellen en door grondbalansen op te (laten) stellen.

N

Het ontwerp van de gehele openbare ruimte moet voldoen aan de eisen in het programma van eisen . Hierbij zijn ook

IO

de secundaire functionaliteiten en de relaties tussen de verschillende voorzieningen van belang. Als de ontwerper alle
aanvullende onderdelen heeft gekozen en gedetailleerd, toetst hij het geheel, inclusief de onderdelen voor water, aan

R

de eisen in het PvE. De toetsing toont aan of het ontwerp in de praktijk haalbaar is. Het ontwerp moet voldoen aan

g

algemeen geldende regelgeving en normen (zoals NEN-normen). Aan welke regels en normen precies moet worden

ht

in

voldaan, wordt duidelijk uit de inventarisatie en het PvE.

tic

Berekeningen

tS

Voor verschillende constructies kunnen er constructieve berekeningen nodig zijn. Een materialenstaat geeft inzicht in de

en

materialen die nodig zijn, een grondbalans geeft inzicht in de hoeveelheden grond die verplaatst moeten worden.

m

Daarnaast kunnen er berekeningen nodig zijn voor:
waterslag;

cu

sterkte;

do

stabiliteit;
zetting;

ie

opdrijven;

rv

is

opbarsten.

Te

Functioneren of falen
Bij het toetsen van het functioneel ontwerp is reeds beoordeeld of de onderdelen en voorzieningen functioneel aan de
gestelde eisen voldoen. Dat gebeurt in het detailontwerp alleen opnieuw als er wordt afgeweken van het functioneel
ontwerp. De eisen die in het detailontwerp aanvullend zijn gesteld ten behoeve van secundaire functionaliteiten, worden
getoetst:
beheerbaarheid (eenduidigheid, robuustheid);
sturing/voeding en meten/monitoren;
beluchting en ontluchting;
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duurzaamheid;
veiligheid;
(on)toegankelijkheid;
belastbaarheid.
De ontwerper toetst zijn ontwerp als geheel, dus met name voor situaties die niet direct betrekking hebben op de
primaire functie van stelsels en voorzieningen in de verwerking van waterstromen. Hierbij kunt u denken aan de situatie

ED

dat zich calamiteiten of storingen voordoen, aan de invloed die de omgeving op de ontworpen voorzieningen heeft, en
aan situaties van misbruik of vandalisme. Als er voorzieningen nodig zijn om de gevolgen van deze situaties en

IO

N

invloeden op te vangen, neemt de ontwerper deze mee in de toetsing.

Fasering

R

Als er sprake is van een fasering, toetst de ontwerper zijn ontwerp voor elke fase aan de algemene eisen of aan

in

g

eventuele specifiek voor die fase geldende eisen.

tic

ht

Middelen

De ontwerper neemt in zijn toetsing de vraag mee of het ontworpen stedelijk watersysteem beheerd kan worden voor de

tS

functies waarvoor het ontworpen is. De middelen die nodig zijn om het ontworpen stedelijk watersysteem aan te leggen

en

en in bedrijf te houden (zoals stroom en geld voor onderhoud en beheer) en de middelen die nodig zijn voor
het verwijderen en hergebruiken van onderdelen, moeten daarbij passend zijn. In veel gevallen zal de ontwerper voor

cu

m

deze toetsing een beroep doen op een kostendeskundige.

do

Verschillende partijen

Complicerende factor hierbij is dat de kosten in verschillende fasen bij verschillende partijen liggen. De ontwikkelaar

ie

draagt vaak de kosten van de aanleg en belast die kosten door naar de eerste gebruikers van het specifieke gebied. De

is

gemeente betaalt het beheer van de openbare ruimte – dus de instandhouding van de stelsels – en verhaalt die kosten

rv

op alle gebruikers in de gemeente. De kosten voor verwijdering bij het einde van de levensduur kunnen bij diverse

Te

partijen liggen. Er kunnen dus belangenconflicten optreden bij het zoeken naar een balans voor een verdeling van de
kosten over de verschillende partijen in de tijd.
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1.5 Het detailontwerp rapporteren

N

ED

De ontwerper legt het detailontwerp in een rapport vast. Op basis van dit ontwerprapport
kunnen de opdrachtgever en zijn adviseurs beoordelen of het ontwerp kan worden vastgesteld.
Het rapport vormt de basis voor het bestek, het contract met de aannemer die het ontwerp gaat
realiseren. Ook kan het rapport gebruikt worden voor vergunningaanvragen. Op deze pagina
leest u wat er in het rapport moet komen te staan.

IO

Inhoud rapport

R

Het rapport van het detailontwerp is een integraal rapport waarin alle voorzieningen in (de openbare ruimte van) het
plangebied vermeld staan. Het rapport van het detailontwerp bestaat uit beschrijvingen en grote gedetailleerde

in

g

tekeningen. Daarmee wordt duidelijk hoe alle voorzieningen, zowel voor het stedelijk water als voor andere disciplines,

ht

precies komen te liggen, wat hun maatvoering is en welke materialen er worden gebruikt. De ontwerper benoemt ook

tic

specifieke constructiewijzen of constructieprincipes.

tS

In het rapport van het detailontwerp komen de volgende onderdelen aan bod:

en

1. Wat zijn de aangeleverde functionele ontwerpen?

m

2. Inventarisatie.

ie

5. Hoe werkt het?

do

4. Wat is er ontworpen?

cu

3. Eisen.

is

6. Evaluatie op functioneren, falen en middelen (conform programma van eisen) voor de secundaire functionaliteiten.

rv

7. Voorwaarden aan derden.

Te

De onderdelen 1, 2 en 3 vatten de vraag samen waarop het ontwerp een antwoord is. In de onderdelen 4, 5 en 6
komt de laatste detaillering van stelselonderdelen in het stedelijk watersysteem aan de orde, maar ook de samenhang
tussen alle voorzieningen die vanuit de verschillende disciplines zijn ontworpen voor het plangebied. De onderdelen 6
en 7 geven de opdrachtgever het houvast om het ontwerp te kunnen vaststellen.

Hierna treft u een korte toelichting per onderdeel aan.

1. Wat zijn de aangeleverde functionele ontwerpen?
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In dit onderdeel geeft de ontwerper aan welke functionele ontwerpen ten grondslag lagen aan het detailontwerp en welk
doel deze ontwerpen hadden.

2. Inventarisatie
De ontwerper beschrijft alle gegevens die nodig waren en die hij heeft gebruikt om tot het ontwerp te komen in de tekst

ED

of voegt deze in een bijlage toe.

3. Eisen

N

Ook de eisen in het rapport van het detailontwerp wijzigen in principe maar beperkt ten opzichte van de vorige

IO

ontwerpfase. De ontwerper neemt de eisen een-op-een uit het programma van eisen over in de tekst of voegt ze toe als

R

bijlage bij de hoofdtekst, waarin hij verwijst naar deze bijlage.

g

4. Wat is er ontworpen?

in

In het rapport maakt de ontwerper duidelijk hoe het systeem dat in het functioneel ontwerp is ontworpen, zal worden

ht

aangelegd. Dit doet hij niet alleen voor alle onderdelen uit het functioneel ontwerp, maar ook voor onderdelen die niet

tic

direct het functioneren in het stedelijk watersysteem beïnvloeden, maar dit wel faciliteren. De teksten en de

en

waar de stelselonderdelen liggen;

tS

tekeningen geven er in elk geval inzicht in:

welke afmetingen de stelselonderdelen krijgen;

m

of de stelselonderdelen veilig en toegankelijk (of juist niet toegankelijk) zijn, of ze voldoende belucht en ontlucht

cu

kunnen worden en of ze voldoende belastbaar zijn.

do

De ontwerper beschrijft hoe hij de ontwerpen van verschillende disciplines bij elkaar heeft gebracht. Hij beschrijft de

ie

keuzes voor materialen, voor gewichts- en sterkteklassen en geeft alle relevante details weer op een tekening. Ook de

is

gegevens die op grond van de inventarisatie in het vervolg van het aanleg- en beheertraject nodig zullen zijn, zet de

rv

ontwerper op de ontwerptekeningen.

Te

5. Hoe werkt het?
De ontwerper beschrijft hoe het ontwerp in staat is te functioneren volgens de eisen die eraan zijn gesteld en de wensen
van de opdrachtgever.

6. Evaluatie op functioneren, falen en middelen
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Hier geeft de ontwerper aan dat er is getoetst aan de eisen uit het programma van eisen en hoe deze toetsing heeft
plaatsgehad. De ontwerper maakt daarmee aannemelijk dat het ontwerp aan de gestelde eisen voldoet. Mochten er
eisen zijn waar het ontwerp niet aan voldoet, dan rapporteert hij deze eisen, beschrijft hij in hoeverre het ontwerp afwijkt
van de eisen en geeft hij aan waarom de afwijking volgens hem acceptabel is.

7. Voorwaarden aan derden

ED

Ten slotte vermeldt de ontwerper expliciet de voorwaarden die de opdrachtgever moet stellen om het ontwerp te laten
functioneren zoals bedoeld, binnen de gestelde eisen. Bij de rapportage van het schetsontwerp vindt u uitgebreidere

IO

N

informatie over deze voorwaarden en de wijze van vastleggen.

R

Meerdere conceptrapporten

g

Vaak legt de ontwerper zijn rapport in concept voor aan de opdrachtgever en diens adviseurs, soms zelfs in meerdere

in

conceptrondes. Als het rapport onduidelijkheden blijkt te bevatten, zal de ontwerper het rapport aanpassen en

ht

een nieuwe versie van het rapport aanleveren. Bij bezwaren tegen het ontwerp zal hij het ontwerp moeten bijstellen

tic

en zal hij ook een nieuwe versie van het rapport moeten aanleveren. Pas als het rapport voor iedereen helder en

tS

akkoord is, kan de opdrachtgever het ontwerp definitief vaststellen. Als stedelijk waterbeheerder wordt u ook gevraagd
om uw advies over de rapportage en daarmee het ontwerp uit te brengen (zie Het detailontwerp vaststellen ). Het

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

vastgestelde ontwerprapport is het definitieve ontwerp.
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1.6 Het detailontwerp vaststellen

IO

N

ED

Net als bij het schetsontwerp en het functioneel ontwerp, stelt de opdrachtgever het
detailontwerp vast. Dat doet hij op basis van het ontwerprapport, inclusief gedetailleerde
berekeningen, tekeningen en andere bijlagen. Daarbij vraagt hij u en de andere inhoudelijk
deskundigen bij de gemeente en het waterschap een laatste keer om advies. Als stedelijk
waterbeheerder hebt u ook in deze fase dus een adviserende rol. Op deze pagina leest u hoe
het vaststellen in zijn werk gaat en welke inbreng u daarbij hebt.

Rol van de opdrachtgever

R

De ontwerper legt het detailontwerp als één geheelontwerp vast in een rapport . De opdrachtgever beoordeelt aan de

g

hand van het programma van eisen of het ontwerp voldoet aan de eisen. Afwijkingen van deze eisen moet de

ht

in

ontwerper in zijn rapport hebben onderbouwd. De opdrachtgever bepaalt of hij de afwijkingen acceptabel vindt. Als de
ontwerper verwacht dat een afwijking mogelijk problematisch is, zal hij de opdrachtgever hier doorgaans al bij het

tS

tic

ontdekken van de noodzaak tot afwijken of in een conceptronde van het ontwerprapport op wijzen.

Wanneer de betrokkenen (het waterschap, adviseurs van andere disciplines en uzelf) geen belemmeringen zien, stelt

en

de opdrachtgever het ontwerp vast. Het detailontwerp vormt dan de input voor nadere detaillering ten behoeve van

cu

m

werktekeningen en bestekken of andere contractdocumenten die nodig zijn voor de uitvoering.

do

Uw rol als beheerder

Naarmate het ontwerp gedetailleerder wordt, kan uw betrokkenheid als minder vanzelfsprekend worden gezien. U kunt

ie

echter ook om advies gevraagd worden bij de beoordeling van het detailontwerp of u kunt zelf zorgen dat u betrokken

rv

is

blijft. U kunt het ontwerp beoordelen aan de hand van de volgende vragen:

Te

Kloppen tekst, berekeningen en tekeningen, en functioneert het systeem naar behoren?
Kan mijn organisatie de ontworpen stelsels en stelselonderdelen beheren, of moet ik hier specialisten voor

inhuren?

Voorzie ik in de aanlegfase problemen in de omgeving?
Voorzie ik in de gebruiksfase problemen in de omgeving?
Zijn de stelselonderdelen goed te vervangen?
Zijn de stelselonderdelen goed te verwijderen na einde levensduur?
Zijn de stelselonderdelen veilig, (on)toegankelijk, kunnen ze voldoende worden belucht en ontlucht en zijn ze
voldoende belastbaar?
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U krijgt de ontworpen stelselonderdelen in beheer. U moet er daarom van overtuigd zijn dat het ontwerp naar behoren
functioneert en te beheren is. Twijfels hierover legt u bij de opdrachtgever en eventueel de ontwerper neer. De
opdrachtgever bepaalt of er afspraken gemaakt moeten worden over eventuele aanpassingen en verdere
onderbouwingen in het ontwerp.

Positief advies, eventueel met voorwaarden

ED

Is het detailontwerp compleet? Zal het ontwerp (naar verwachting) naar behoren functioneren? Is het beheerbaar, en

N

voldoet het daarmee aan het programma van eisen? Dan zal uw advies aan de opdrachtgever positief zijn. Voldoet het

IO

niet? Dan legt u de opdrachtgever uit wat er anders moet. Als de voorzieningen niet door uw organisatie beheerd

R

kunnen worden, dan adviseert u uw organisatie het ontwerp niet over te nemen.

g

Waarschijnlijk zal het hierbij hooguit gaan over de secundaire functionaliteiten. Ongewenste zaken die de

in

waterhuishouding betreffen, zullen in de eerdere ontwerpfasen al aan het licht gekomen zijn. Mocht iets dergelijks in

ht

deze fase toch nog aan de orde zijn, dan is een alternatief een positief advies met voorwaarden, bijvoorbeeld

tS

tic

compensatie in geld of middelen om afwijkend beheer mogelijk te maken.

Meerdere adviesronden en vaststellen

en

Net als in voorgaande ontwerpfasen zijn er ook in deze fase vaak meerdere adviesronden nodig om het ontwerp

m

uiteindelijk te kunnen vaststellen. U zult dan mogelijk ook vaker advies geven. Wanneer u meerdere rollen hebt en ook

cu

opdrachtgever voor het ontwerp bent, bent u degene die bij positief inhoudelijke adviezen, ook het rapport vaststelt.
U legt dan vast dat het detailontwerp, inclusief voorwaarden en adviezen, is vastgesteld. Het vastgestelde

ie

do

ontwerprapport is de definitieve versie van het detailontwerp.

is

Basis voor contractdocumenten

rv

Het definitieve ontwerp kan worden uitgevoerd en aangelegd op basis van het vastgestelde detailontwerp. Het

Te

vastgestelde detailontwerp is onderdeel van aanbestedings- en contractdocumenten en zal verder worden uitgewerkt in
bestekken, werktekeningen en/of materiaalstaten voor de aankoop van materialen. Meer hierover leest u in het
onderdeel over de realisatie , de fase die volgt op het ontwerpen.
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