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1 Functioneel ontwerp

ED

Dit kennisbankonderdeel gaat in op het functioneel ontwerp van een stedelijk watersysteem. Dit
functionele ontwerp volgt op het schetsontwerp en beschrijft het functioneren van onderdelen
van voorzieningen die een rol spelen bij de inzameling, het transport, de berging, de zuivering,
de infiltratie, de drainage en de verdamping van water. Deze onderdelen worden in het
functionele ontwerp vormgegeven op capaciteit, afmeting, ligging en vorm.

N

In het schetsontwerp , voorafgaand aan deze fase, leiden principekeuzes, het bepalen van de locaties en routes, de

IO

hoogteligging en het ruimtebeslag tot voorzieningen die integraal en multidisciplinair een plek krijgen in de openbare

R

ruimte.

in

g

Voor het functioneel ontwerp kunnen in de praktijk verschillende termen worden gebruikt. Termen als voorontwerp of

ht

voorlopig ontwerp gebruiken we binnen de kennisbank niet. Ook de inhoud van het ontwerp kent veel variaties. Het

tic

functioneel ontwerp gaat volgens de kennisbank monodisciplinair in op aspecten die het functioneren van onderdelen
van de voorzieningen (gekozen in het schetsontwerp) bepalen. Het is hierbij gericht op de primaire functies: het
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transporteren, bergen en behandelen van de waterstromen.
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Figuur A De plaats van het functioneel ontwerp in het ontwerpproces

is

ie

Wat komt er in het functioneel ontwerp?

rv

Het functioneel ontwerp geeft invulling aan:

Te

de onderdelen, zoals bassins, leidingen en pompen die onderdeel zijn van de voorzieningen die in het

schetsontwerp zijn gekozen;
de vormgeving van speciale constructies, zoals doorlaten en overlaten;
functionele afmetingen, zoals inhoud, buisdiameters, pompcapaciteiten en hoogteligging;
de aansluiting van de voorzieningen op de omgeving, de relatie tussen voorzieningen onderling, zoals
kruisingen tussen stelsels en voorzieningen, afvoerdebiet en functioneren onder extreme omstandigheden.

In Doel en inhoud functioneel ontwerp leest u meer over de functionele aspecten die in het functioneel ontwerp aan bod
komen.
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Hydraulische modellen en tekeningen
Voor het bepalen van de functionele afmetingen zijn berekeningen nodig. Vanwege de complexe samenhang tussen de
onderdelen gebruiken ontwerpers daar vaak modelsoftware voor. De berekeningen in deze fase zijn berekeningen op
basis van hydraulische modellen. Hieruit kan blijken dat aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn, zowel in dimensies
als qua structuur. Ontwerpen in het functioneel ontwerp is daardoor een iteratief proces waarin per slag een verfijning in
het ontwerp plaatsvindt. De tekeningen zijn voor de details van de voorzieningen op centimeters nauwkeurig, en voor de

ED

ligging op meters nauwkeurig.

IO

N

Stappen in het functioneel ontwerp

De fase van het functioneel ontwerp kent dezelfde vijf stappen als de fase van het schetsontwerp. Iedere stap is een

g

R

verdieping van dezelfde stap in het schetsontwerp:

in

Inventariseren voor het functioneel ontwerp

De opdrachtgever neemt de inventarisatie voor het schetsontwerp over en voert de aanpassingen door die in de

ht

voorgaande ontwerpfase zijn afgesproken. Daarnaast bundelt hij de onderzoeksresultaten van onderzoeken die op

tic

basis van het schetsontwerp in gang zijn gezet. Bijvoorbeeld de doorlatendheid van de bodem op specifieke
locaties.

tS

Het programma van eisen voor het functioneel ontwerp

Het programma van eisen voor het functioneel ontwerp bevat aanvullende eisen ten opzichte van het programma

en

van eisen voor het schetsontwerp. De eisen zijn in deze stap geformuleerd op het niveau van de onderdelen van de
voorzieningen.

m

Het functioneel ontwerp maken en toetsen

cu

De ontwerper ontwerpt de onderdelen van de voorzieningen en stelsels die hij in het schetsontwerp koos. Omdat
de toetsing tot aanpassingen in het ontwerp kan leiden, is het maken en toetsen van het functioneel ontwerp in

do

samenhang beschreven.

Het functioneel ontwerp rapporteren

ie

De ontwerper legt in de rapportage vast welke onderdelen zijn uitgewerkt om aan de eisen uit het programma van

is

eisen te voldoen. Het rapport geeft de opdrachtgever en de stedelijk waterbeheerder voldoende houvast om het

rv

functioneel ontwerp te kunnen beoordelen.
Het functioneel ontwerp vaststellen

Te

De opdrachtgever stelt het functioneel ontwerp vast. Dat doet hij op basis van het rapport, inclusief berekeningen,
tekeningen en andere bijlagen. Daarbij vraagt hij de inhoudelijk deskundigen bij de gemeente en het waterschap
om advies. Als stedelijk waterbeheerder hebt u in deze fase dus een adviserende rol en moet u aangeven of het
ontwerp zal werken en beheerbaar is.

Het ontwerpen van onderdelen
Naast een beschrijving van de te doorlopen stappen geeft dit onderdeel ook een overzicht van ontwerpuitgangspunten
voor de diverse onderdelen van voorzieningen (in de stap maken en toetsen van het schetsontwerp). Als u direct een
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overzicht van deze onderdelen wilt, bekijk dan Het kiezen van onderdelen . Als u direct per onderdeel de
ontwerpuitgangspunten wilt lezen, vindt u een lijst van onderdelen onder Het ontwerpen van onderdelen van
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voorzieningen .
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1.1 Doel en inhoud functioneel ontwerp
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Een functioneel ontwerp van een stedelijk watersysteem legt vast wat er nodig is voor het
functioneren van onderdelen van voorzieningen en stelsels in het stedelijk watersysteem voor
de primaire functie in dat systeem. Het gaat hierbij om onderdelen die een rol spelen in de
inzameling, het transport, de berging, de zuivering, de infiltratie, de drainage en de verdamping
van de verschillende waterstromen. De ontwerper kiest in deze fase de onderdelen, bepaalt de
vormgeving, bepaalt functionele afmetingen en beschrijft de onderlinge relaties van de
onderdelen en de plek in de omgeving.

R

Ontwerpen aan het functioneren van het stedelijk watersysteem

g

Het functioneel ontwerp wordt gekenmerkt door het monodisciplinaire karakter van het ontwerp. De ontwerper richt zich

in

volledig op het functioneren van de stelsels. In de volgende ontwerpfase, namelijk de fase van het detailontwerp,

ht

worden de functionele ontwerpen van alle disciplines samengevoegd tot één integraal ontwerp van de openbare ruimte.

tic

Als de ontwerper verwacht dat zijn ontwerp kan gaan conflicteren met een andere discipline of daar randvoorwaardelijk

tS

voor is, zal hij (via de projectleider) in deze fase al afstemming zoeken.

en

Onderdelen functioneel ontwerp

m

Op basis van de principekeuzes, de locaties en routes, de hoogteligging van het maaiveld en het ruimtebeslag werkt de

cu

ontwerper in het functioneel ontwerp de volgende thema’s uit: functioneringskeuzes; het vormgeven van speciale

do

constructies; functionele afmetingen; en uitwisseling met de omgeving.

ie

Functioneringskeuzes

is

Welke onderdelen van voorzieningen en stelsels zijn met elkaar verbonden en hoe sturen zij het water in verschillende

rv

omstandigheden? Zijn bijvoorbeeld het hemelwaterriool en het vuilwaterriool met elkaar verbonden? Hebben ze een

Te

gezamenlijke pompkelder of hebben ze aparte pompkelders? Hoe lopen voorzieningen over als ze overbelast
raken: naar de weg, naar andere stelsels voor hetzelfde type water of naar stelsels van een ander watertype?

Het vormgeven van speciale constructies
Wat zijn de specifieke afmetingen en karakteristieken van onderdelen zoals een stuw, een doorlaat en een pomp? Hoe
gedragen zij zich in verschillende omstandigheden?

Functionele afmetingen
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Hoe groot moeten overige onderdelen zijn om de benodigde bergings- en afvoercapaciteit te realiseren? Welke
diameter hebben leidingen, hoe groot zijn putten, wat is het profiel van watergangen? Hoe groot moeten bassins en
infiltratie-elementen zijn?

Uitwisseling met de omgeving
Waar sluit het watersysteem van het plangebied aan op zijn omgeving? Welke uitwisseling van water is er en met welke

ED

onderdelen komt de aansluiting tot stand? Is de aansluiting onder vrij verval of met een persleiding? Zijn er kleppen
nodig om terugstroming van water tegen te gaan? Hoe staat het grondwater in verbinding met de omgeving en heeft

IO

N

oppervlaktewater een eigen peilregime binnen het plan of gaat het mee met dat in de omgeving?

R

Stelsels onderling

g

In het functioneel ontwerp houdt de ontwerper rekening met overige kabels en leidingen, en ook met stelsels die

in

ontworpen hij ontwerpt voor vuilwater, hemelwater en grondwater en oppervlaktewater onderling. Met name de

ht

kruisingen onderling of met andere kabels en leidingen kunnen grote invloed hebben op het functioneren van het

tic

watersysteem. In de praktijk stemt de ontwerper dan ook vaak in het functioneel ontwerp alle afzonderlijke stelsels op
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elkaar af.
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1.2 Inventariseren voor het functioneel ontwerp

ED

Bij zijn inventarisatie voor het functioneel ontwerp verzamelt de opdrachtgever of zijn
projectleider, vaak in samenspraak met u, eventuele aanvullende informatie over het plangebied
en zijn omgeving. In deze fase is de inventarisatie vooral een aanvulling op de inventarisatie die
al heeft plaatsgevonden voor het schetsontwerp.

N

De opdrachtgever kan de inventarisatie voor het functioneel ontwerp vaak vrijwel geheel overnemen uit de inventarisatie

IO

ten behoeve van het schetsontwerp . Daarbij legt de opdrachtgever vast wat gecorrigeerd moet worden, als gevolg van
afwijkingen die zijn afgesproken in de voorafgaande ontwerpfase. Ook kan hij in het functioneel

R

ontwerp onderzoeksresultaten opnemen die in een eerdere fase nog niet beschikbaar of bekend waren. Dit kan een

g

aanvulling zijn van gegevens die al bekend waren, zoals recente meetwaarden van een peilbuis. Het kan ook een nieuw

in

onderzoek zijn dat naar aanleiding van het schetsontwerp is gedaan, bijvoorbeeld een onderzoek naar de

tS

tic

De nieuwe gegevens worden in de inventarisatie opgenomen.

ht

doorlatendheid van de bodem op specifieke locaties. In sommige gevallen zijn er inmiddels nieuwe of bijgestelde regels.

en

Input voor het programma van eisen

Deze nieuwe en eventueel aanvullende informatie gebruikt de ontwerper om het ontwerp zo goed mogelijk op de

m

bestaande situatie aan te laten sluiten. Soms zijn de nieuwe gegevens uit de inventarisatie aanleiding om het

Te
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do
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programma van eisen voor het functioneel ontwerp bij te stellen.
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1.3 Het programma van eisen aanvullen voor het
functioneel ontwerp

R

Programma van eisen schetsontwerp als basis

IO

N

ED

Het programma van eisen is de leidraad waarin opdrachtgever en ontwerper vastleggen waarop
het ontwerp getoetst moet worden. De mensen/instanties die het uiteindelijke ontwerp moeten
goedkeuren of afkeuren, stellen het programma van eisen voorafgaand aan het ontwerp vast
als kader voor de ontwerper. U kunt dus als stedelijk waterbeheerder de eisen die u van waarde
acht vanuit uw functie in dit document laten opnemen.

g

De basis voor het programma van eisen (PvE) van het functioneel ontwerp is het PvE van het schetsontwerp . Als er

in

een schetsontwerp (beargumenteerd) is vastgesteld dat afwijkt van het bijbehorende PvE, verwerkt de opdrachtgever

ht

deze afwijkingen in het PvE van het functioneel ontwerp. Ook kunnen de opdrachtgever en de ontwerper uit de

tic

inventarisatie in de fase van het functioneel ontwerp afleiden of er eisen moeten worden bijgesteld of aangevuld. Het

tS

aangevulde PvE geldt dan als de actuele set van eisen voor het functioneel ontwerp. Net als bij het PvE voor het
schetsontwerp worden ook nu de betrokken personen of instanties geconsulteerd, waarna het PvE formeel wordt

m

en

vastgesteld. Het PvE vormt de contractuele basis tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in dit geval de ontwerper.

cu

Voorbeelden van eisen

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

do

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

Te

rv

is

ie

betrekking op het middelen .
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1.4 Het functioneel ontwerp maken en toetsen
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De ontwerper probeert het geheel aan eisen, wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden te
overzien om daarna vanuit ervaringen naar technische oplossingen te zoeken om de
ontwerpopgave in te vullen. Ontwerpen is daarmee een creatief en iteratief proces dat zich
moeilijk laat beschrijven. Het ontwerp krijgt in deze stap een specifieker karakter en de
uitkomsten van deze stap bepalen het functioneren van de eerder gekozen stelsels en
voorzieningen. Ook de toetsing wordt in deze stap specifiek.

Kiezen, ontwerpen en toetsen

R

Gedurende de drie ontwerpfasen komt het ontwerp tot een steeds preciezere uitwerking: vanuit het schetsontwerp

g

via het functioneel ontwerp uiteindelijk naar het detailontwerp . Dat geldt ook bínnen iedere stap van ontwerpen en

ht

in

toetsen van het ontwerp. Van een grovere toets om te bepalen of een voorziening, met de gekozen onderdelen,
geschikt is tot een uiteindelijke uitwerking van dimensies, ligging en vorm en de toets of dat conform de eisen in het

tS

tic

programma van eisen (PvE) is.

Relatie met het PvE

en

De ontwerper kiest geschikte systemen en bepaalt welke onderdelen nodig zijn, op basis van zijn kennis van het

m

functioneren van verschillende systemen, ervaring en vakliteratuur. Hij maakt hierbij gebruik van de gegevens uit de

cu

inventarisatie en de eisen uit het PvE. De ontwerper dimensioneert op basis van berekeningen of gegevens die de

do

leverancier ter beschikking stelt. Hij zorgt met de onderdelen ervoor dat voorzieningen en stelsels werken zoals in het
PvE beschreven. De rekenaar berekent de debieten en waterhoogtes bij voorgeschreven omstandigheden. De

is

ie

ontwerper toetst of de ontworpen systemen voldoen aan de eisen uit het PvE en stelt waar nodig het ontwerp bij.

rv

Iteratief proces

Te

Het ontwerpen en toetsen is een iteratief proces. De ontwerper bedenkt iets binnen de ontwerpcontext, werkt uit wat hij
heeft bedacht, rekent door wat hij heeft uitgewerkt, en toetst de berekeningsuitkomsten aan de ontwerpopgave, de
eisen en de randvoorwaarden. Dit proces herhaalt zich diverse keren, waarbij het ontwerp steeds concreter wordt
naarmate deze trits vaker is doorlopen. Afhankelijk van het ontwerp en de kennis en ervaring van de ontwerper kan dit
proces enkele keren tot heel vaak worden herhaald. Naarmate de ontwerper meer ervaring heeft, zal hij sneller op
passende typen voorzieningen en juiste dimensies uitkomen. Vaak is dit goed, maar het risico is aanwezig dat de
ontwerper blijft toewerken naar systemen die voor hem bekend zijn, waardoor er geen vernieuwing plaatsvindt. Geen
twee ontwerpers zullen tot exact hetzelfde ontwerp komen als oplossing voor de ontwerpopgave.
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Vervolg
Als het ontwerp binnen de eisen valt en de ontwerper tevreden is, gaat hij over tot het rapporteren van het ontwerp. De
ontwerper kan alvast grofweg aspecten van het detailontwerp bekijken, om zeker te zijn van de haalbaarheid van het
ontwerp in een later stadium.

ED

Software
Het uitwerken van het ontwerp en ook het toetsen van het ontwerp zal waarschijnlijk digitaal gebeuren. Als een

N

ontwerper berekeningssoftware beheerst, kan hij het ontwerp in die software uitwerken. Voor het rapporteren is

IO

uiteindelijk ook tekensoftware nodig en/of een geografisch informatiesysteem (GIS). Als hij die software niet zelf bedient,

R

zal hij zijn ontwerp door een rekenaar laten doorrekenen en toetst hij in hoeverre zijn ontwerp voldoet. In het onderdeel

in

g

Modelleren Hydraulisch Functioneren is het gebruik van simulatiesoftware beschreven.

ht

Informatiebronnen

tic

De ontwerper staan diverse bronnen en mogelijkheden om aan informatie te komen ter beschikking:

tS

Theoretische beschrijvingen in publicaties, waaronder deze kennisbank;
Informatie van onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten;

en

Opleidingen en cursussen;
Vakgenoten;

cu

m

Zichzelf bevragen en laten bevragen.

do

Concrete informatie is er in de vorm van:

Product- en systeembeschrijvingen.

ie

Formules en hulpmiddelen (tabellen, vuistregels, software).

rv

is

Evaluaties van bestaande situaties.

Te

Onderwerpen Maken en toetsen functioneel ontwerp
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:
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Het kiezen van onderdelen
In het functioneel ontwerp bepaalt de ontwerper welke onderdelen hij wil hebben in de stelsels en de voorzieningen
die hij heeft gekozen in het schetsontwerp en dimensioneert hij deze. Hij maakt zijn keuzes op basis van zijn
ervaring en zijn kennis over het functioneren van voorzieningen en stelsels. Hierbij zijn de eisen uit het programma
van eisen leidend.
Het ontwerpen van onderdelen van voorzieningen
In dit onderdeel vindt u informatie over het ontwerpen van de onderdelen van voorzieningen. Het gaat hierbij onder
meer om het bepalen van de afmetingen, de capaciteiten, de ligging en de vorm van de onderdelen, per onderdeel.

ED

Het ontwerpen ten behoeve van stelselverbetering
Soms moeten bestaande stelsels of voorzieningen worden aangepast in verband met nieuwe inzichten of omdat
het functioneren ervan niet meer voldoet aan de normen. Bij stelselverbetering is het functioneel ontwerp het

N

startpunt voor de ontwerper. De zaken die zijn vastgelegd in het schetsontwerp (o.a. hoogteligging, locatie en

IO

route), veranderen niet of nauwelijks bij stelselverbetering.
Het toetsen van het functioneel ontwerp als geheel

R

Als de gekozen onderdelen geschikt lijken voor de functie waarvoor ze zijn gekozen, toetst de ontwerper de
onderdelen in samenhang met elkaar aan de eisen in het programma van eisen. Hij voert deze toetsing uit voor

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

verschillende weersomstandigheden.
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1.4.1 Het kiezen van onderdelen

ED

Na het opstellen van het schetsontwerp bepaalt de ontwerper welke onderdelen er nodig zijn en
dimensioneert hij deze onderdelen. Leidend voor de onderdelen die de ontwerper kiest, zijn de
eisen uit het programma van eisen (PvE) en de gewenste functionaliteiten van de voorzieningen
die het schetsontwerp beschrijft.

N

Welke onderdelen zitten er (gebruikelijk) in welke voorzieningen?

IO

De ontwerper geeft in het functioneel ontwerp nader vorm aan de stelsels en voorzieningen die hij heeft gekozen, door

R

te bepalen welke onderdelen hij hierin wil hebben en deze te dimensioneren. Hij maakt de afweging voor onderdelen

g

primair op het gewenste functioneren. Daarnaast neemt hij in zijn afweging de gebruikelijkheid van onderdelen en de

in

geschiktheid ervan in specifieke situaties mee, alsook ontwikkelingen en innovaties in zijn vakgebied. De ontwerper

ht

kiest met het oog op de beheerbaarheid en het beperken van het risico op falen voor eenduidige, uniforme en robuuste

tic

systemen.

tS

Overzicht van onderdelen en voorzieningen in tabellen

en

Ontwerpen is mensenwerk en maatwerk en kent een grote mate van iteratie. Daarom is op voorhand nooit precies aan
te geven welke onderdelen voor welke voorzieningen gebruikt moeten worden. Om u houvast te geven welke

m

onderdelen in welke voorzieningen voor kunnen komen en hoe gangbaar ze zijn, treft u hier een tabel aan die die

cu

samenhang weergeeft. De tabel bevat veel informatie en is daarom niet heel vlot te lezen, maar u kunt hieruit wel

Te

rv

is

ie

do

informatie en vervolgvragen halen die kunnen dienen als achtergrondinformatie bij het beoordelen van een ontwerp.
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cu

m

Figuur A Voorzieningen hebben deze onderdelen die ook in het functioneel ontwerp ontworpen worden

.

ie

do

Download een pdf van deze tabel

is

Nog vijf tabellen

rv

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

Te

voorzieningen en onderdelen en hun functies duidelijk maken:
Stelsels bevatten deze voorzieningen
Voorzieningen hebben deze functies
Stelsels bevatten deze terreinonderdelen
Terreinonderdelen hebben deze functies
Voorzieningen hebben deze onderdelen die alleen in het detailontwerp ontworpen worden
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1.4.1.1 Overdimensioneren

ED

Een specifiek aspect waar de ontwerper bij het functioneel ontwerp aandacht aan moet
besteden is dat hij van stelsels of voorzieningen niet ongemerkt wil overdimensioneren, en dat
soms juist bewust wel doet.

Van te klein naar passend

N

De ontwerper begint het ontwerpproces met het kiezen van stelsels en voorzieningen. In het functioneel ontwerp gaat hij

IO

aan de slag met het dimensioneren van onderdelen van de stelsels en de voorzieningen die hij heeft gekozen. Vaak

R

verloopt dit proces op deze manier: de ontwerper begint het ontwerp met de vanuit beheeroogpunt minimaal benodigde

g

maten. Op basis van vuistregels bepaalt hij voor de plekken waar duidelijk grotere doorstroomprofielen nodig zijn

in

grofweg de afmetingen. Hij rekent vervolgens aan het gehele stelsel met de (net) te kleine afmetingen voor de

ht

afvoercapaciteit. Waar hij vervolgens ziet dat niet aan de eisen uit het programma van eisen (PvE) wordt voldaan,

tic

vergroot de specifieke onderdelen die een knelpunt vormen. Hij herhaalt deze stappen net zo lang totdat het ontwerp

tS

past bij de eisen zoals vastgelegd in het PvE. Zo voorkomt hij onnodig grote afmetingen op sommige tracés.

en

Overdimensionering

m

Nu hij weet wat de minimale afmetingen zijn om de stelsels goed te laten functioneren, kan de ontwerper kiezen om

cu

stelsels of voorzieningen (bewust) groter te dimensioneren dan noodzakelijk voor het functioneren ervan. Hier kunnen

do

verschillende redenen voor zijn:

Als een stelsel in de toekomst mogelijk te maken krijgt met meer of grotere lozingen dan in de ontwerpopgave

ie

is aangegeven, en wel binnen de termijn waarin voorzieningen verwijderd of vervangen gaan worden, kan de

is

ontwerper (in overleg met de opdrachtgever en u als stedelijk waterbeheerder) de voorzieningen groter ontwerpen

rv

dan nu noodzakelijk zou zijn, zeker als hij verwacht dat de meerkosten nu zeer beperkt zijn.
Als de verwachting is dat een stelsel of voorziening in de toekomst minder goed zal gaan werken, bijvoorbeeld

Te

vanwege vervuiling, kan de ontwerper daar rekening mee houden bij het vaststellen van de dimensies. Met grotere
dimensies blijft een voorziening langer geschikt om water zonder problemen te verwerken. Als de ontwerper
bijvoorbeeld kiest voor een overgedimensioneerd (wand)oppervlak van een infiltrerende of drainerende
voorziening, leidt dichtslibbing tot minder problemen. Bij meer wandoppervlak blijft een drainageriool langer
voldoende draineren. Bij infiltratievoorzieningen helpt een groter wandoppervlak om de voorziening na dichtslibben
langer voldoende te laten infiltreren, en voor die voorzieningen kan ook een grotere bergingscapaciteit helpen. Als
de voorziening meer inhoud heeft, krijgt het water langer de tijd krijgt om de wanden te passeren.
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1.4.2 Het ontwerpen van onderdelen van
voorzieningen

ED

Na het kiezen van de onderdelen van de voorzieningen maakt de ontwerper het functionele
ontwerp van deze onderdelen.

N

Functionaliteit van onderdelen in voorzieningen

IO

In het functioneel ontwerp ontwerpt de ontwerper de onderdelen van alle voorzieningen die hij in het schetsontwerp
heeft gekozen. Het gaat hierbij om het ontwerpen van functionele onderdelen voor de omgang met water, waarbij deze

g

R

onderdelen een functie hebben ten behoeve van:

in

inzameling;
transport;

ht

berging;

tic

zuivering;
infiltratie;

tS

drainage;

en

verdamping.

m

Functionele capaciteiten, afmetingen, ligging en vorm

cu

Als de ontwerper een onderdeel heeft gekozen, gaat hij op basis van de volgende principes aan het werk om de

do

functionele afmetingen en de uitwisseling met de omgeving te bepalen:

ie

gebruikelijke bandbreedte kenmerken in het algemeen (vorm, afmeting, diepte en ligging en overige
randvoorwaarden die het functioneren beïnvloeden);

is

gebruikelijke bandbreedte kenmerken in specifieke situaties/voorzieningen;

rv

vuistregels (tabellen en eenvoudige formules);

Te

modelmatige toetsing.

Overzicht voorzieningen
Op de onderliggende pagina’s leest u per voorziening wat de ontwerpuitgangspunten zijn waarmee de ontwerper in het
functionele ontwerp aan de slag gaat. Hierbij komen per voorziening de capaciteiten, afmetingen, ligging en vorm aan
bod, voor zover dit relevant is in dit stadium.
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1.4.2.1 Balkeerklep ontwerpen

ED

Een balkeerklep maakt transport van water mogelijk in één stroomrichting van de leiding, en
sluit de leiding af bij gebrek aan stroming of stroming in de andere richting. Een balkeerklep is
een klep die gebruikmaakt van een bal die op en neer beweegt.

Functie en werking

N

Een balkeerklep bestaat uit een bal en een zitting: een kleine, doorlopende aftakking van een leiding. De bal kan

IO

bewegen in deze zitting. De zitting is schuin omhoog gericht. De bal wordt door (water)druk omhoog geduwd in de

R

zitting, als die druk tenminste komt van de kant waar het water vandaan mag stromen. Daardoor duwt het water de

g

leiding open en kan het water langs de bal door de leiding stromen. Als er onvoldoende druk is, of druk vanuit de andere

ht

in

richting, zakt de bal terug de leiding in en blokkeert die de afvoer.

tic

Materiaal

tS

De zitting is vaak gemaakt van metaal, maar er zijn ook zittingen van kunststof. De bal is vaak van metaal met een
rubbercoating. Er zijn ook ballen die gemaakt zijn van andere materialen, bijvoorbeeld kunststofballen; die hebben

en

minder druk nodig om te worden verplaatst. Een te zware bal in relatie tot de waterdruk maakt dat deze niet goed wordt

m

weggedrukt en gaat bewegen in de zitting. Een te lichte bal maakt dat de leiding niet snel genoeg sluit na het wegvallen

Toepassing

do

cu

van de druk. Als een leiding niet snel genoeg sluit, is er meer kans op nadelige gevolgen van waterslag .

ie

Omdat de balkeerklep vaak wordt toegepast om terugstroming in een leiding onder druk te voorkomen, vinden we dit

is

type klep meestal in een gemaal of in een pompunit. Ook verderop in de leidingtrajecten, dus buiten het gemaal of de

Te

rv

pompunit, worden wel balkeerkleppen geplaatst om terugstroming te voorkomen.

Afmetingen
De grootte van de balkeerklep wordt gebaseerd op de diameter van de leiding waarin deze geplaatst wordt. Voor en na
de balkeerklep moeten rechte stukken leiding aanwezig zijn van ten minste vijf maal de baldiameter voor een
geleidelijke stroming langs de bal. De ontwerper die voor een balkeerklep kiest, geeft in het functioneel ontwerp aan dat
er een balkeerklep moet worden geplaatst. Bij bijzondere afmetingen vraagt hij eventueel specificaties van fabrikanten
op om na te gaan of de gewenste producten leverbaar zijn.
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Uitwerking

Te

rv
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De uitwerking van de balkeerklep vindt plaats in het detailontwerp .
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1.4.2.2 Bassin ondergronds doorlatend ontwerpen

ED

De ontwerper kan voor een ondergronds doorlatend bassin kiezen om hemelwater dat in de
bodem mag infiltreren tijdelijk te bergen in een holle ruimte. Van daaruit kan het water geleidelijk
infiltreren in de bodem rondom het bassin.

Functie en toepassing

N

Een ondergronds bassin wordt vaak opgebouwd uit geprefabriceerde delen. Die delen kunnen in omvang en materiaal

IO

variëren, zie hiervoor het onderdeel infiltratie-object . Het bassin is vrijwel helemaal hol, zodat de afmetingen van het

R

bassin ook vrijwel gelijk zijn aan de berging in het bassin. Om deze berging ook echt voor water beschikbaar te laten

g

zijn, moet deze leeg zijn voor het gaat regenen. Het gehele bassin moet dus boven de (hoogste) grondwaterstand

tic

ht

gecontroleerd af te voeren indien de berging erin ontoereikend is.

in

liggen en de bodem rondom de voorziening moet voldoende doorlatend zijn. Een nooduitlaat is nodig om water

tS

Ruimtebeslag

De draagkracht van de delen die de ondergrondse holte creëren, moet de totaal benodigde draagkracht leveren die

en

past bij de functie van de bovengrond. Voordeel van een ondergronds bassin is dat het geen ruimte vraagt aan het

m

oppervlak. Nadelen zijn de ondergrondse ruimteclaim, de slechtere bereikbaarheid voor onderhoud en de mindere

cu

zichtbaarheid. Daardoor is het lastiger om de staat en het functioneren van het bassin te kunnen beoordelen dan bij een

Te

rv

is

ie

do

oppervlakkig bassin.
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1.4.2.3 Bassin ondergronds niet-doorlatend
ontwerpen

ED

Niet-doorlatende ondergrondse bassins worden gekozen voor het bergen van water, regelmatig
in combinatie met de functie van stromingsvertraging.
Niet-doorlatende ondergrondse bassins zijn vaak opgebouwd uit betonnen wanden en een betonnen vloer en dak, of uit

N

grote betonnen kokers. De holle ruimte levert berging. De bassins bergen meestal een mengsel van hemelwater en

IO

vuilwater. Om te voorkomen dat er verontreinigingen naar grondwater lekken, moeten de bassins waterdicht zijn. Een

R

eenvoudige uitvoering, in te zetten voor hemelwater, bestaat uit infiltratie-objecten omsloten door een niet-doorlatende

in

g

omhullingsdoek .

ht

Bergingsfunctie

tic

De enige functie van van bergingskelders en bergingsbassins is berging. Ontwerpers kiezen deze bassins om vuilwater

tS

op te vangen, al dan niet gemengd met hemelwater. Met het water bergen de bassins dan ook het vuil. In een gemengd
stelsel zorgt zo’n bassin ervoor dat er – afhankelijk van de hoeveelheid neerslag – geen of minder vuil met overstortend

en

water in oppervlaktewater terechtkomt. In een vuilwaterstelsel kan een bergingsbassin ervoor zorgen dat het vuile water

m

wordt geborgen bij een storing, zodat er meer tijd is om de storing te verhelpen voordat er een nooduitlaat in werking

cu

treedt. De benodigde inhoud van een bassin voor berging is afhankelijk van de doelstelling. Vaak is die gekoppeld aan
een toegestane maximale vuiluitworp uit het stelsel waar de bergingskelder of het bergingsbassin onderdeel van is.

do

Voor het bepalen van die vuiluitworp is het gebruikelijk te rekenen met een aangenomen standaard vuilvracht op basis

ie

van onderzoeken van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit . De benodigde hoeveelheid berging wordt

is

doorgaans uitgedrukt in mm, waaruit de ontwerper de afmetingen van het bassin in m 3 afleidt met behulp van het op

Te

rv

het stelsel aangesloten verharde oppervlak.

Bergings- en bezinkingsfunctie
Als een bassin een instroom- en een uitstroomkant heeft, bepaalt het doorstroomoppervlak de gemiddelde
stroomsnelheid. Omdat dit doorstroomoppervlak groter is dan dat van de in- en uitstromende leidingen, stroomt het
water traag door het bassin. Door een bassin zo vorm te geven, kan zwevend vuil uit het gemengde hemel- en vuilwater
bezinken voor het tot overstorting komt. In het kader van de basisinspanning was het tussen 1997 en 2005 gebruikelijk
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om dergelijke bergbezinkbassins een inhoud te geven van 2 mm ten opzichte van het op het stelsel aangesloten
verharde oppervlak. Als het ontvangende oppervlaktewater meer bescherming nodig had, werd vaak aanvullend berging
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gecreëerd in een oppervlakkig bergingsbassin en/of werd de hoeveelheid aangesloten oppervlak verminderd.
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1.4.2.4 Bassin oppervlakkig doorlatend ontwerpen

ED

Doorlatende oppervlakkige bassins zijn laagtes in het maaiveld waar water in kan stromen en
van waaruit het water in de bodem infiltreert. Ze worden ingezet voor het verwerken van
hemelwater, door dit hemelwater af te voeren naar het grondwater.

De omvang van het bassin

N

De omvang van een oppervlakkig bassin is in het schetsontwerp grofweg bepaald, omdat de ruimte

IO

die het bassin inneemt daarin al moet worden vastgelegd. In het schetsontwerp houdt de ontwerper al rekening met de

R

diepte van het bassin, de maximale waterstand in het bassin en daarmee de maximale waterdiepte, en met de ruimte

g

die de taluds innemen. Deze maten werkt hij nu preciezer uit in samenhang met de andere onderdelen van de

in

voorziening waar het bassin deel uit maakt. Hij kijkt ook preciezer welk oppervlak het water naar welk bassin afvoert. Zo

tic

ht

nodig en indien mogelijk schuift hij daar nog iets mee.

tS

Leeg of gevuld; alleen berging of ook afvoer
Er kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het ontwerp van altijd ruimschoots watervoerende bassins

en

(oppervlaktewater) en het ontwerp van doorgaans droge bassins. Ondiepe bassins die vaak, maar niet altijd gevuld zijn

m

met water, zal een ontwerper niet kiezen. Die leveren namelijk vaker waterkwaliteitsproblemen en overlast op dan droge

do

typen gangbare bassins.

cu

bassins of bassins waarin permanent een grote waterlaag aanwezig is. Op deze pagina vindt u informatie over de twee

ie

Watervoerende bassins

is

Sloten en vijvers zijn voorbeelden van oppervlakkige bassins die permanent watervoerend zijn. Deze bassins zijn

rv

onderdeel van het oppervlaktewatersysteem . Zulke bassins zijn tientallen centimeters tot enkele meters diep. Het water

Te

in zo’n bassin kan stilstaan, bijvoorbeeld in solitaire vijvers die alleen een verbinding hebben met een vrijvervalriool . Zo’
n bassin heeft een waterbergende functie, maar speelt geen rol in de afvoer in het oppervlaktewatersysteem.
Als het water wel van het ene naar het andere bassin stroomt, heeft het water een rol bij het afvoeren van overschotten
van water en soms ook bij het aanvoeren van water bij tekorten. Door de mogelijkheid te creëren voor een peilopzet,
een tijdelijke extra waterlaag boven het streefpeil , speelt zo’n afvoerende watergang ook een rol in de berging.

De vormgeving van bassins in oppervlaktewater
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Elementen die een rol spelen bij de vormgeving van een watervoerend bassin zijn de diepte van het bassin, de
waterdiepte, de manier waarop het water ververst kan worden en doorstroomt, de oeverinrichting, de taluds en de
begroeiing.

Een flinke waterdiepte zorgt ervoor dat het water in warme perioden slechts beperkt opwarmt. Ook zakt het waterpeil
dan relatief beperkt bij aanhoudende droogte. Hiervoor is een waterdiepte van ten minste een meter nodig. Soms kiest

ED

de ontwerper plaatselijk een grotere diepte, bijvoorbeeld een diepte van 1,25 of 1,5 m, vaak met als doel dat dieren in

N

winterse omstandigheden een vorstvrij stuk bodem hebben en zo beter kunnen overleven.

IO

Een watergang kan puur op de waterafvoerende functie worden ingericht. In dat geval kan de ontwerper kiezen

R

voor steile taluds (2:3 of 1:2), om zo een minimaal ruimtebeslag te creëren. In stedelijk gebied zal de ontwerper echter

g

vaker voor flauwe taluds kiezen; deze hebben een hogere esthetische waarde en leveren een grotere bijdrage aan

in

de waternatuur. Ontwerpers kiezen ook vaak voor een mengvorm: een flauw talud rond de meest voorkomende

ht

waterstand(en), dat daarboven en daaronder wat steiler is voor een beperkter ruimtebeslag. Op die hoogte een flauw

tic

talud creëren is interessant, omdat in de overgang van nat naar droog veel verschillende soorten planten en dieren

tS

voorkomen.

en

De afvoercapaciteit in oppervlaktewater

m

De afvoercapaciteit van een watergang is afhankelijk van het natte profiel. Bij een watervoerend bassin is de weerstand

cu

van grote invloed op de stroomsnelheid. De stroomsnelheid in een watervoerend bassin is veel minder constant dan
de stroomsnelheid in bijvoorbeeld een rioolbuis. Als het bassin flink begroeid is, is de weerstand groot; vlak na het

do

maaien is deze veel kleiner. Door het debiet te bepalen bij een maximaal acceptabele stroomsnelheid van bijvoorbeeld

ie

0,25 of 0,5 m/s krijgt de ontwerper een indicatie van het benodigde doorstroomprofiel. Met behulp van een

is

oppervlaktewatermodel kan hij uitrekenen of de zo bepaalde afmetingen inderdaad toereikend zijn. Het natte oppervlak

rv

neemt toe bij peilstijging. Vaak is een kunstwerk maatgevend voor de afvoercapaciteit van een watergang, zoals duiker

Te

die de watergang onderbreken of een stuw die het water afvoert naar een volgend peilgebied. Vaak hebben de bassins
een specifieke bergingsfunctie. Om die optimaal te kunnen gebruiken wordt de afvoer met opzet geknepen. Dat kan met
een kleine duiker, een ‘knijpduiker’, maar gebruikelijker is de combinatie van een doorlaat of gleuf en een stuw . De
doorlaat zorgt dan voor een beperkte afvoer bij waterstanden boven het streefpeil , de stuw zorgt voor een grotere
afvoer zodra de maximaal toegelaten peilstijging is bereikt. Let op: in dit geval is de stuw een noodoverloop en hoger
dan het streefpeil.

De bergingscapaciteit in oppervlaktewater
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De bergingscapaciteit in een watervoerend bassin is gelijk aan de waterschil die boven het stuwpeil kan komen te staan.
Het volume van die schil is gelijk aan het verschil tussen de maximale waterstand en het stuwpeil x het gemiddelde
wateroppervlak binnen die peilstijging. Bij rechte taluds kan voor dat gemiddelde oppervlak het oppervlak bij halve
peilstijging worden aangehouden.

Droge bassins

ED

Er zijn ook bassins die meestal droogstaan. Voorbeelden hiervan zijn wadi’s, greppels en infiltratievelden. Deze bassins
zijn vaak maximaal een halve meter diep. Er zijn ook heel ondiepe bassins, met een diepte van een centimeter of

N

tien. Een voorbeeld hiervan is een straat met waterdoorlatende verharding en/of voegen en aan

IO

weerszijden trottoirbanden. In onverharde vorm komen we ondiepe bassins tegen in bermen als delen ervan met opzet

g

R

laag zijn aangelegd, en soms ook in particuliere tuinen.

in

De vormgeving van droge bassins

ht

Elementen die een rol spelen bij de vormgeving van een droog bassin zijn de diepte van het bassin, de taluds en de

tS

tic

begroeiing en de aankleding ervan.

De diepte van het bassin is het totaal van de ruimte boven het maximale bergingsniveau, de ‘waking’, en de waterdiepte

en

bij maximale berging. De ontwerper bepaalt de diepte van het bassin op basis van de ledigingstijd door infiltratie,

m

bijvoorbeeld binnen 12 of 24 uur. Ook kan er een maximale waterdiepte bij maximale berging worden voorgeschreven in

cu

verband met verdrinkingsgevaar. Als de grondwaterstand hoog kan worden, kan het bassin niet te diep worden
gemaakt. De afstand van de bassinbodem tot de representatieve hoge grondwaterstand bedraagt minimaal 0,50 m. Als

do

die afstand kleiner is, wordt de bodem drassig, wat nadelige gevolgen heeft voor de uitstraling van het bassin, het

is

ie

recreatieve gebruik van het bassin en het beheer ervan.

rv

De ontwerper kiest uit esthetisch oogpunt vaak voor flauwe taluds (1:3 of 1:4). Maar om dezelfde reden kan hij ook juist

Te

kiezen voor muurtjes van baksteen of voor schanskorven. Met het oog op onderhoud is het van belang dat er aan
minstens één zijde een flauw talud aanwezig is. Zo is de bodem te bereiken met maaimaterieel.

Een oppervlakkig doorlatend bassin dat doorgaans droogstaat, wordt vaak gecombineerd met een bodempassage door
het substraat van de toplaag hierop af te stemmen.

In veel droge bassins groeit gras. Maar er zijn ook droge bassins die zijn ingezaaid met wilde bloemen, struiken of zelfs
bomen. Planten met grote wortels staan daarbij bij voorkeur enkele meters van infiltratie-elementen en
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drainageleidingen af als die ook worden toegepast. In het bassin kunnen elementen worden aangebracht ter verfraaiing,
maar met het oog op beheer zal een bassin doorgaans niet veel obstakels bevatten.

De bergingscapaciteit in droge bassins
Sommige bassins mogen compleet worden gevuld. Zo is een berm vaak een buffer die volledig vol mag lopen. Als het
water daar niet meer in past, wordt de volgende buffer – de straat – ingezet. Andere bassins vormen een schakel in een

ED

afvoerketen. Dan loopt het bassin over via een nooduitlaat . De bovenste luchtlaag van het bassin, namelijk het
deel tussen de nooduitlaat en het omliggende maaiveld, is dan niet inzetbaar als berging. Die bovenste schil dient dan

IO

N

om opstuwing in het bassin op te vangen in plaats van erbuiten.

R

Wat de inhoud moet zijn van het bassin, dus de inhoud tussen de bodem en het maximale waterniveau, hangt af van de

g

functie ervan. Is het bassin bedoeld om al het regenwater te bergen, of slechts een deel? Is de buffer bedoeld om het

in

water uiteindelijk in de bodem te laten infiltreren, of is het slechts een buffer die ervoor zorgt dat een deel van het water

ht

in een bodempassage wordt gefilterd? Daaruit volgt hoe vaak een nooduitlaat in werking mag treden en dus welke

tS

De ledigingstijd in droge bassins

tic

inhoud nodig is tot dat gebeurt.

en

Uit diverse metingen in wadi’s blijkt dat de bodemdoorlatendheid, hoe groot die ook bij aanleg is, afneemt tot circa 0,30

Te

rv

is

ie

do

cu

m

m/dag. Bij een waterdiepte van maximaal 0,30 m is de wadi meestal binnen een dag weer leeg.
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1.4.2.5 Bassin oppervlakkig niet-doorlatend
ontwerpen

ED

Oppervlakkige niet-doorlatende bassins zijn afgedichte verlagingen in het maaiveld. Ze zijn
vooral bedoeld om water te bergen voordat transport, zuivering of verdamping plaatsvindt.
Omdat zulke bassins afgesloten zijn van de onderliggende bodem, is van infiltratie geen sprake.

IO

N

Berging van gemengd water of van hemelwater

Een oppervlakkige niet-doorlatende vijver of een retentie- of bezinkingsvijver kan een bovengronds bassin zijn dat met

R

beton, asfalt of folie is afgesloten, dat water bergt en waarin zwevende delen kunnen bezinken. In principe zijn de

g

meeste vlak liggende, niet doorlatende wegen met trottoirbanden bassins van dit type. Er zijn ook bassins met een

in

grotere inhoud. Deze worden vaak als aanvullende maatregel bij randvoorzieningen gebruikt. Een met gras begroeide

ht

bak kan ook niet-doorlatend worden uitgevoerd. In dat geval geven planten het bassin een vriendelijker uitstraling.

tic

Bezinking leidt ertoe dat fijne deeltjes kunnen flocculeren en aeroob afbreken, waardoor het geloosde water schoner

tS

wordt. Niet-doorlatende bassins kunnen ook met folie afgedichte vijvers zijn waarin hemelwater wordt gebufferd. Een
ander voorbeeld van een niet-doorlatend oppervlakkig bassin is een waterplein . In waterpleinen wordt ook (uitsluitend)

en

hemelwater tijdelijk gebufferd. Bij alle bergingsbassins is de ledigingstijd van belang. Deze moet zodanig zijn dat na 12

cu

m

à 24 uur de berging weer beschikbaar is, tenzij de gebruiksfunctie vraagt om een snellere lediging.

do

Als een niet-doorlatende bassin dieper is dan de (waterstand in) de voorziening waarin het moet leeglopen, is een pomp
nodig om het bassin te legen. Bij neerslag die een toestroom veroorzaakt die groter is dan waarop de voorziening is

ie

ontworpen, stijgt het waterpeil in de voorziening tot een overloopniveau en treedt een externe overloop in werking.

is

Hierdoor is lozing met een groot debiet mogelijk. Bij bergingsbassins zien we vaak een bergend volume van 6 tot 15 mm

rv

ten opzichte van het aangesloten afvoerende oppervlak. Bij een toestroom die het aanvoerende stelsel en de inhoud

Te

van het bassin overschrijdt, loopt het bassin over.

Zuivering van afvalwater
Een helofytenfilter is een voorbeeld van een oppervlakkig niet-doorlatend bassin. Helofytenfilters zijn zuiverende velden
met een afgesloten waterdichte laag, een substraatlaag en daarop planten die boven water groeien, maar met wortels
die in zeer natte grond kunnen groeien (helofyten). Voorbeelden van helofyten zijn riet en lissen. Het ontwerp van
helofytenfilters is gericht op voldoende zuivering van water binnen de beschikbare verblijftijd. Het geloosde water
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verblijft enige tijd in het filter en stroomt vervolgens gedoseerd naar het oppervlaktewater. Alleen bij grote buien met een
hoge intensiteit loopt het filter tijdens de bui al over, of treedt een bypass in werking.

Vanuit een verzamel- en voorbehandelingsput stroomt het water het bassin van het helofytenfilter in, vaak met behulp
van een pomp. Er zijn drie typen helofytenfilters: het vloeiveld, horizontale infiltratievelden en verticale infiltratievelden.
Voor de laatste categorie, verticale infiltratievelden, worden doorlatende bassins gekozen omdat de functie het laten

ED

infiltreren van water is. Maar bij vloeivelden bepaalt de hydraulische belasting van het filter het ruimtebeslag en het
zuiveringsrendement. Hoe lager de hydraulische belasting, hoe hoger het zuiveringsrendement van het filter. In de

N

literatuur wordt uitgegaan van een optimale hydraulische belasting van circa 0,02 m/(md). Als maximale hydraulische

IO

belasting bij vloeivelden geldt een waarde van 0,05 m/(md). Bij horizontale infiltratievelden is het benodigde

R

ruimtebeslag, meer dan bij verticale infiltratie, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het water. De literatuur meldt een

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

benodigd oppervlak van 5 tot 10 m 2 /i.e.
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1.4.2.6 Cunet ontwerpen

ED

Een cunet is het deel onder verharding (bijvoorbeeld een weg) dat bewust wordt uitgegraven in
een grondlaag en met zand of puin wordt gevuld om de draagkracht te vergroten voor wat
erboven ligt. Ook de grondverbetering rond een infiltrerend of drainerend object noemen we een
cunet.

N

De primaire functie van een cunet is te zorgen voor stabiliteit van de verharding erboven of van de grond rondom

IO

leidingen of infiltratievoorzieningen. Daarom zijn het ontwerpen van de weg en het cunet en het toetsen van de stabiliteit
ervan in principe taken van de wegontwerper. Als de waterontwerper het cunet wil inzetten voor de berging van water of

in

g

pagina vindt u alleen informatie over het cunet voor watergerelateerde functies.

R

om water in de bodem te laten infiltreren, zal hij met de wegontwerper moeten afstemmen of en hoe dit kan. Op deze

ht

Een cunet als bergend medium

tic

Een cunet buffert hemelwater. Als het onder een weg ligt kan het er vanaf maaiveld insijpelen, bijvoorbeeld via

tS

waterdoorlatende of waterpasserende verharding, maar het water kan ook met kolken en leidingen of holle of

en

permeabele trottoirbanden in het cunet worden geleid. Vanuit het cunet kan het water infiltreren in de ondergrond of
(gedoseerd) wegstromen naar een hemelwaterstelsel of oppervlaktewater. In het cunet moet daarom voldoende ruimte

m

zijn om de gewenste neerslaghoeveelheden te kunnen bergen. De snelheid waarmee het hemelwater vanuit de

cu

funderingslaag in de bodem zakt, is afhankelijk van de passeerbaarheid en de passeersnelheid van het vulmateriaal en

do

de doorlatendheid van de ondergrond. Als het water vanuit een cunet niet in de bodem infiltreert, wordt de snelheid
waarmee het water wordt afgevoerd bepaald door de afvoer- en knijpcapaciteit van de onderdelen van de afvoer

is

ie

(bijvoorbeeld een doorlatende leiding in het cunet, een niet-doorlatende afvoerleiding en een drempel met doorlaat ).

rv

Vulmateriaal

Te

De samenstelling van het vulmateriaal of het substraat bepaalt voor een groot deel de waterhuishoudkundige
karakteristieken. De keuze voor het materiaal van het cunet hangt samen met de benodigde draagkracht. Het cunet kan
bestaan uit zand of een natuurlijk granulaat, zoals kleikorrels, grind, lava of puingranulaat. Materialen die kleine deeltjes
aan het water afstaan zijn niet gewenst, omdat met de uitspoeling daarvan de doorlatendheid van de ondergrond of
drainerende leidingen afneemt. Als granulaten ook als constructieve fundering van de rijweg dienen, bedraagt de
funderingsdikte minimaal meestal zo’n 0,2 tot 0,3 m.

Omhullingsdoek
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Een waterdoorlatende omhullingsdoek vergroot de filterstabiliteit van de verschillende lagen in het cunet en ook van de
bovengrondse afwerking zoals doorlatende verharding. Zo’n doek voorkomt dat verschillende gradaties van materiaal
zich met elkaar vermengen, waardoor de waterdoorlatendheid afneemt. Een nadeel is dat een omhullingsdoek gevoelig
is voor dichtslibben. Ook zijn omhullingsdoeken slecht te herstellen na graafwerkzaamheden voor bijvoorbeeld
nutsvoorzieningen of huisaansluitingen. Bij een juiste gradatie van de lagen hoeft de ontwerper geen omhullingsdoek

ED

toe te passen.

Berging in het cunet

N

Voor de berging in het cunet wordt vaak een ledigingstijd van 24 uur geadviseerd; de voorziening moet snel genoeg

IO

leeg zijn om een volgende bui op te kunnen vangen. Daarnaast is de ledigingstijd van belang om de stabiliteit van de

R

voorziening te kunnen waarborgen. De dimensies van het cunet bepalen hoeveel (extra) berging mogelijk is. De

g

porositeit van het vulmiddel, of het substraat, bepaalt de ruimte voor waterberging. De berging wordt bepaald door de

in

porositeit (percentage holle ruimte) x de inhoud van de voorziening. De relatieve bergingscapaciteit is de inhoud van het

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

cunet gedeeld door de hoeveelheid aangesloten afvoerend oppervlak.

Figuur A: Formule voor de berekening van berging in het cunet

In hellend gebied legt de ontwerper het bergend cunet bij voorkeur aan met een horizontale bodem om het
infiltratieoppervlak zo groot mogelijk te houden en zoveel mogelijk van het cunet als berging te gebruiken. Om een groot
oppervlak te creëren kunnen er verschillende kleinere cunetten met elk een vlakke bodem bij elkaar worden aangelegd.
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Bij volledige vulling van een segment loopt het water dan over naar een lagergelegen segment. Zo overbruggen de
geschakelde segmenten het verval als een cascade.

Lediging van het cunet
Lediging vindt plaats door infiltratie (bij een infiltrerend cunet ) of door middel van een (drainage)leiding (bij een bergend

ED

cunet ).

Infiltratie

N

De infiltratiesnelheid van de omliggende bodem bepaalt de mate van infiltratie vanuit het cunet. Om de belasting en de

IO

benodigde infiltratiecapaciteit van de voorziening te bepalen, houdt de ontwerper rekening met het aangesloten

R

afvoerend oppervlak. Hoe groter het aangesloten afvoerend oppervlak, des te meer water er verwerkt moet worden. De

in

g

benodigde infiltratiecapaciteit = neerslag maatgevende bui totaal aangesloten verhard oppervlak/infiltrerend oppervlak.

ht

Een vuistregel voor de minimale doorlatendheid van de bodem rond het cunet is 0,5 m/d. Met deze regel voorkomt u dat

tic

het cunet te lang vol water staat. Ingezameld hemelwater kan als gevolg van oppervlakkige afstroming over straat

tS

verontreinigd raken, bijvoorbeeld met zware metalen, PAK, minerale olie en honden- of vogelpoep. Cunetten hebben
een zekere zuiverende werking, omdat het substraat verontreinigingen aan zich bindt. Een te grote doorlatendheid is

m

en

daarom ook niet wenselijk, omdat verontreinigingen zich dan minder aan bodemdeeltjes hechten.

cu

Op de pagina ‘Een infiltrerend cunet ontwerpen’ vindt u formules voor het rekenen aan de berging, de

do

infiltratiecapaciteit en de ledigingscapaciteit.

Vanwege onzekerheden in waarden, zoals de doorlatendheid van de ondergrond, worden vaak veiligheidsfactoren

is

ie

gehanteerd. Zo is een factor 0,5 * gemeten k-waarde gebruikelijk als er grote verschillen zitten tussen metingen

rv

van doorlatendheid of bij een beperkt bodemonderzoek.

Te

Leiding naar oppervlaktewater of een hemelwaterstelsel
Als het water vanuit het cunet niet kan of mag infiltreren in de bodem, kan het cunet leeglopen via een leiding. Om de
buffercapaciteit van het cunet goed te benutten, moet de afvoer worden geknepen, bijvoorbeeld door in de afvoer een
drempel met een kleine doorlaat te plaatsen. Hierdoor wordt de berging in het cunet maximaal benut, maar is de berging
weer beschikbaar op het moment dat het opnieuw gaat regenen. De ontwerper houdt rekening met een verhang door
het cunet heen naar de uitlaat, waardoor een deel van de inhoud mogelijk niet effectief is als berging. Dit effect kan hij
beperken de afstand van het cunet tot het lozingspunt beperkt te houden, bijvoorbeeld door te werken met meerdere
afvoeren bij grotere wegvakken.
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Nooduitlaat
Of de lediging nu via infiltratie in de bodem of via een (geknepen) afvoerleiding gaat, in alle gevallen is het raadzaam
om het cunet ook te voorzien van een nooduitlaat . Gebruikelijk is om hiervoor een leiding te leggen op of onder de
bodemhoogte van het cunet naar oppervlaktewater of naar een hemelwaterstelsel, met daarin een put met een drempel

ED

ter hoogte van de maximaal toegelaten waterstand in het cunet.

In gebieden met een slecht doorlatende bodem of een hoge grondwaterstand ligt onder in het cunet vaak een drain , die

N

het water kan verdelen en het overtollige hemelwater kan afvoeren naar oppervlaktewater. De drain reguleert de

IO

grondwaterstand in de omgeving van het cunet zodanig dat er voldoende berging in de bodem en de voorziening

R

beschikbaar is om hemelwater te bufferen. Drainage in een cunet kan er ook voor zorgen dat het water binnen de
voorziening snel naar de locatie met de beste infiltratiemogelijkheden kan stromen. Het is overigens aan te bevelen

in

g

altijd een drain toe te passen, aangezien die de afvoer richting de nooduitlaat kan bespoedigen bij overbelasting. (Link

ht

naar drain werkt niet; waarnaartoe linken?)

tic

Hoogteligging

tS

De afstand van de bovenkant van het cunet tot de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand bedraagt bij voorkeur minimaal

en

0,7 m bij verharding en 0,5 m als het cunet onder een groenvoorziening ligt. Bij hogere grondwaterstanden en/of

cu

regenbui niet al (deels) gevuld is.

m

gebieden met slecht doorlatende grond kan drainage in het cunet ervoor zorgen dat het cunet bij de aanvang van een

do

Een cunet rond infiltrerende of drainerende objecten

ie

Het cunet rond een leiding, een infiltratiekolk of een infiltratieput kan ook een functie hebben bij het vergroten van het

is

drainerende of infiltrerende effect. In dit geval wordt ook wel gesproken over een drainagekoffer of een infiltratiekoffer.

rv

Dit cunet rond een leiding is een overgangsmedium tussen de bodem, die heel veel kleine poriën heeft, en de buis, die

Te

veel minder en grotere gaten heeft. Het cunet is van een materiaal met een tussenliggende poriegrootte. Het zorgt voor
een goede toestroming van water van of naar de leiding en vangt deeltjes af. Ook deze drainage- of infiltratiekoffers
worden vaak ingepakt met een doorlatende omhullingsdoek, en ook hier is dat niet noodzakelijk. Rondom kleine drains
is de drainagekoffer vaak 0,3 bij 0,3 m groot. Bij grotere buisdiameters en infiltratie-objecten is een cunet van 0,3 m of
meer rondom de het object gebruikelijk.
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1.4.2.7 Diffusiewand ontwerpen

ED

Een diffusiewand is een obstructie in het onbelemmerde transport van water, vooral om de
stromingsenergie te verlagen waardoor bezinking van materiaal mogelijk wordt. Diffusiewanden
worden voornamelijk aan de instroomzijde van een voorziening geplaatst.

Ontstaan van werveling

N

Bergbezinkbassins bevatten een interne overstortdrempel. Als het waterpeil in het aanvoerende riool onder deze

IO

drempelhoogte staat, stroomt het bassin niet vol. Op het moment dat het bassin gevuld wordt, ontstaat er achter de

R

interne overstortdrempel werveling in het water, waardoor over een lengte van zeven tot negen maal de drempelhoogte

in

g

geen materiaal zal bezinken.

ht

Tegengaan van werveling

tic

Om werveling tegen te gaan of te verminderen kan er in het bergbezinkbassin een diffusiewand worden toegepast na de

tS

interne overstortdrempel. De diffusiewand wordt geplaatst op een afstand van 1,5 x de drempelhoogte achter dezelfde
interne drempel. De wand verlaagt de stromingsenergie, maar laat wel water door. Een diffusiewand heeft een

en

perforatiegraad van ongeveer 30% met gaten met een doorsnee van circa 0,30 m. De diffusiewand loopt niet helemaal

m

door tot de bodem van het bassin. Boven de bodem is een opening van 0,3 m tot de onderkant van de diffusiewand. Die

Te

rv

is

ie

do

cu

opening maakt de terugstroming van water en vuil naar de ledigingspomp mogelijk.
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1.4.2.8 Doorlaat ontwerpen

ED

Een doorlaat is een stromingsconstructie die het transport van water reguleert. Doorlaten
beperken de stroming en zorgen voor opstuwing van water bovenstrooms van de doorlaat in het
transportsysteem. Doorlaten worden vaak in een overstortmuur of een stuw geplaatst. Soms
bieden ze plaats aan een afsluiter of een terugslagklep.

N

Berekening van de hydraulische weerstand

IO

Een doorlaat creëert doorstroomverlies; dit wordt de contractiecoëfficiënt genoemd. Door deze contractiecoëfficiënt

R

treedt bovenstrooms van een doorlaat opstuwing op. Met de formule voor de berekening van het debiet door een

g

doorlaat in figuur A kan de ontwerper bepalen hoe groot het natte oppervlak van de doorlaat mag zijn om de afvoer van

Te
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tS
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ht
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water tot de gewenste omvang te verminderen.

Figuur A Formule voor de berekening van de hydraulische weerstand van een doorlaat

Vormgeving doorlaat
Vaak wil een ontwerper met een zo groot mogelijk nat oppervlak een beperkt debiet creëren. Hoe groter de doorlaat,
hoe kleiner namelijk de kans op verstopping. De vormgeving van de doorlaat is daarom van belang. In de formule voor
de berekening van het debiet door een doorlaat staat de contractiecoëfficiënt. Deze waarde hangt onder andere af van
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de vorm van de doorlaat en de wijze van aanstromen van het water. In figuur B ziet u verschillende

tS
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N
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contractiecoëfficiënten die horen bij verschillende uitvoeringen van de doorlaat.
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Figuur B Verschillende doorlaatvormen en de bijbehorende contractiecoëfficiënten
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1.4.2.9 Drijflaagschot ontwerpen

IO

N

ED

Een drijflaagschot is een schot dat we vooral aantreffen in bergbezinkvoorzieningen. Het
voorkomt dat drijvende bestanddelen over de externe overstort gaan. Drijflaagschotten worden
vaak vóór externe overstorten geplaatst, waardoor drijvend vuil in de voorziening achterblijft.
Wanneer het ongewenst is dat drijvend vuil de voorziening binnenkomt, bijvoorbeeld omdat er
een pomp in de voorziening aanwezig is die vrijgehouden moet worden van vuil, kan eenzelfde
obstructie aan de instroomkant worden geplaatst. Dan heet het ook wel een duikschot. In
oppervlaktewater wordt met dit doel ook wel een balk op de waterlijn gehangen.

R

Vóór externe overstortdrempel

g

Drijflaagschotten worden vlak voor de externe overstortdrempel van bergbezinkbassins en bergbezinkleidingen

ht

in

geplaatst, op een afstand gelijk aan de hoogte van de overstortende straal boven de overstort.

tic

Vóór de voorziening

tS

Drijflaatschotten kunnen ook aan de inkomende kant van een voorziening (bijvoorbeeld een afscheider of een vijver)

en

worden geplaatst. Dit kan wenselijk zijn als er geen vuil in de voorziening mag komen. Drijflaatschotten die op deze

m

manier worden toegepast, worden ook wel duikschotten genoemd.

cu

Ligging

do

Het drijflaagschot steekt doorgaans 0,20 m boven het waterpeil uit. De onderkant van het drijflaagschot bevindt zich

Te
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ie

doorgaans op 0,15 tot 0,40 m onder de bovenkant van de overstort.
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1.4.2.10 Filtermedium ontwerpen

ED

Een filtermedium is datgene dat stoffen uit water filtert. Een filtermedium maakt doorstroming in
een filter mogelijk, waarbij stoffen uit het water zich aan het filtermedium hechten (adsorptie), of
erin worden opgenomen (absorptie). Een filtermedium kan uit natuurlijke en uit kunstmatige
materialen bestaan.

N

Absorptiefilter

IO

Het filtermateriaal van een absorptiefilter moet over goede absorberende eigenschappen beschikken. Dat betekent

R

concreet dat het filtermedium verontreinigingen opneemt en vasthoudt. Voorbeelden van filtermedia in absorptiefilters

g

zijn actieve kool, mineralen zoals zeoliet, kunststoffen en diverse membranen. De ontwerpbelasting (in m 3 /h per m 3

ht

in

filtermateriaal) is na te vragen bij leveranciers.

tic

Wadi’s

tS

Een filtermedium in een wadi bestaat uit grond , vergelijkbaar met een bodemlaag in een bodempassage . Die grond

en

moet niet alleen geschikt zijn voor filtratie, maar ook voor de beoogde beplanting.

m

Helofytenfilters

cu

Het filtermedium in helofytenfilters , of moerasfilters, bestaat uit zowel de planten als het plantbed. De helofyten

do

wortelen in een substraatlaag, waarin goede omstandigheden voor bacteriën zijn. Deze bacteriën zetten afvalstoffen uit
het water om in voedingsstoffen voor zichzelf en de helofyten. Daarnaast treedt het plantbed zelf ook op als

is

ie

absorptiefilter. Het substraat kan bestaan uit kleikorrels, zand, grind, mineralen, lava, kunststoffen of watten.

rv

Zandfilters

Te

Zandfilters maken gebruik van de filtrerende capaciteiten van het filtermedium zand, soms in combinatie met grindlagen.
Naast filtratie van zwevende stoffen, vinden in zandpakketten in zandfilters vaak ook biologische processen plaats. De
korrelgrootte en de porieruimte bepalen de doorstroomsnelheid en daarmee ook de filterende capaciteit. Vaak wordt
gebruikgemaakt van korrelgroottes die van grof (enkele millimeters) naar fijn (0,15 tot 0,35 mm) afnemen. De dikte van
de pakketten kan, samen met de vuillast van het te filteren water, leiden tot afsluiting in het zandpakket. De voorziene
vuillast is daarmee bepalend voor de vraag of er fijnere korrelgroottes kunnen worden toegepast en of dat wenselijk is.
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1.4.2.11 Grond of substraat ontwerpen

ED

Grond en substraat spelen ook een rol in de berging, zuivering, infiltratie en verdamping van
water. Op sommige substraten kunnen planten groeien, andere niet. Substraten komen voor in
verschillende vormen en materialen: grond, zand, grind, lava, mineralen, gebakken klei- of
steenkorrels, watten of steenwol.

N

Begroeide bodempassage

IO

De toplaag van grond of substraat waardoor hemelwater in een infiltratieveld of een wadi en in mindere mate ook in

R

greppels en sloten in de bodem infiltreert, moet de volgende eigenschappen hebben:

g

Het is voldoende doorlatend: het gehalte aan fijne delen en organische stof moet laag zijn.

in

Het is geschikt voor begroeiing: er moet een minimumgehalte aan organische stof aanwezig zijn en de bodem

ht

moet voldoende vocht vasthouden.

tS

tic

Het moet verontreinigingen aan zich binden: hiervoor moet er voldoende organische stof en lutum
(gronddeeltjes kleiner dan 2 m) in de bodem zitten.

en

Berging in substraten

Voor de bergingscapaciteit in een laag grond of substraat is de holle en beschikbare ruimte rondom het vulmiddel

cu

m

bepalend. Er bestaan vier relevante toestanden van vochtgehalte, van helemaal droog tot helemaal nat:
helemaal droog: het substraat bestaat uit droge massa, alle poriën zijn gevuld met lucht;

do

verwelkingspunt: het aandeel water in het substraat dat onder normale omstandigheden niet verdampt en niet
door planten uit het substraat gehaald kan worden;

ie

veldcapaciteit; het aandeel water dat na uitlekken van een verzadigd substraat blijft hangen, dit deel is

is

beschikbaar voor planten en verdamping;

rv

verzadiging; alle poriën in het substraat zijn volledig gevuld met water;

Te

De bergingscapaciteit van een substraatlaag bestaat uit het verschil tussen de veldcapaciteit en het verwelkingspunt.
Procentueel is de bergingscapaciteit in substraat grofweg 5 tot 30% van de substraatlaag, afhankelijk van de dikte van
het substraat en het toegepaste het materiaal.
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m

en

Figuur A Vier toestanden van vochtgehalte die bepalend zijn voor de berging in substraat

cu

Het is ook mogelijk de berging in grond of een substraat ondergronds in te zetten, in een infiltratie-element. Daarin kan

do

volledige verzadiging bij vulling eenvoudiger worden bereikt, wat een bergingscapaciteit van ongeveer 30% oplevert.
Deze berging zal de ontwerper boven de representatieve hoge grondwaterstand leggen, zodat deze voorafgaand aan

ie

een bui beschikbaar is. Formules voor berging, infiltratiecapaciteit en ledigingscapaciteit van infiltratie-elementen vindt u

rv

is

in het onderdeel Schetsontwerp,

Te

Infiltratiesnelheid of zuivering
Het substraat vangt het zwevende stof af en bindt verontreinigingen aan de gronddeeltjes in infiltrerende voorzieningen
zoals wadi’s. Het water zakt door de toplaag weg en infiltreert, eventueel via een ondergrondse infiltratievoorziening,
naar het grondwater. Daarnaast is de toplaag de voedingsbodem voor de vegetatie.

Wanneer substraat als filtermedium wordt toegepast in bijvoorbeeld helofytenfilters of bodempassages, worden er
andere eisen aan korrelgrootte en porieruimte gesteld dan wanneer de focus ligt op infiltratie(snelheid) of berging.
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Om te zorgen dat water snel genoeg infiltreert, moet de bodem onder de toplaag minimaal dezelfde doorlatendheid
hebben als de toplaag. Als uit het doorlatendheidsonderzoek blijkt dat de doorlatendheid van de bodem onvoldoende is,
kan de ontwerper met bodemverbetering een overbrugging maken, wat concreet neerkomt op een extra laag grond of
substraat. Soms is het voldoende om de bodem te vermengen met grof zand. Zo niet, dan kan de ontwerper ervoor

ED

kiezen om met drainage of aanvullende infiltratievoorzieningen de verwerkingssnelheid van hemelwater te vergroten.

Substraat wordt ook op particulier terrein toegepast, namelijk op groenblauwe daken . Daarbij speelt

N

waterdoorlatendheid minder een rol dan andere karakteristieken zoals de mogelijke gewichtsbelasting van het dak en

R

IO

de geschiktheid voor het toe te passen vegetatietype.

g

Verdamping van water en aanplant

in

De verdamping vanuit het substraat speelt een belangrijke rol in het tijdig creëren van ruimte voor waterberging.

ht

Verdamping is cruciaal in de werking van onder andere blauwgroene daken, maar ook in substraat op het maaiveld

Verdamping en beschikbaar water

tS

tic

bepaalt verdamping hoelang het duurt voordat de waterberging na een bui weer (volledig) beschikbaar is.

en

De beplanting bepaalt voor een groot gedeelte hoeveel water er verdampt. Het substraattype en het vegetatietype

m

dienen op elkaar te worden afgestemd omdat de retentiecapaciteit van het substraat zodanig moet zijn dat de

cu

toegepaste vegetatie voldoende water kan opnemen. Hoe minder waterbergingscapaciteit in het substraat, des te
kleiner de overlevingskans van de toegepaste vegetatie. Naast verdamping door middel van vegetatie, speelt ook

do

directe verdamping uit substraat een rol. Dit is afhankelijk van onder andere lichtinval op en opwarming van het pakket.

is

ie

De omgeving heeft dus een invloed op de aanplant en de verdamping van water vanuit het substraat.

rv

Voedingsstoffen

Te

Om de doorlatendheid van substraat te verbeteren, moet het organische-stof-gehalte zo laag mogelijk zijn. Om er
planten op te kunnen laten groeien, is er juist organische stof nodig. Dit zijn dus conflicterende eisen. Een optimaal
mengsel is daarom in feite altijd een compromis en heeft de volgende eigenschappen:
een humusgehalte (organische stof) van circa 3 tot 5%;
een lutumgehalte van minder dan 1%;
een m50-getal tussen de 200 en 300 mm.

Aandachtspunt: bovengrondbelasting
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De substraatlaag boven een ondergronds infiltratie-element (bijvoorbeeld de toplaag van een wadi) mag niet te dik zijn,
meestal maximaal 0,30 m. Dit betekent dat de bovengrondbelasting niet te groot mag zijn en het materieel voor het
onderhoud dus niet te zwaar. De ontwerper moet met deze mogelijke beheerrandvoorwaarden rekening te houden of de
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draagkracht van het infiltratie-element aanpassen aan de substraatlaag.
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1.4.2.12 Infiltratie-object ontwerpen

ED

Infiltratie-objecten maken deel uit van infiltrerende elementen die ondergronds worden
aangelegd met als doel hemelwater te bergen en te laten infiltreren in de omliggende bodem.
Voorbeelden van infiltratie-objecten zijn kratten, bollen, tafels en blokken steenwol.

Bergingsruimte in infiltratie-objecten

N

(Aan elkaar gekoppelde) infiltratie-objecten komen we vaak tegen in infiltratie-elementen , hoewel een infiltratie-element

IO

ook kan bestaan uit een ingepakt substraat . Modulaire prefab elementen kunnen dienen als infiltratie-object; de

R

specificaties hiervan kan de ontwerper opvragen bij de fabrikant. Bij infiltrerende objecten zit de berging met name in het

g

object zelf. De objecten zijn vaak dermate groot dat ze eenvoudig te plaatsen en te schakelen zijn. Geschakelde

in

objecten kunnen enkele tot vele vierkante meters groot zijn in oppervlakte. De bruto-inhoud van deze objecten x de

ht

fractie holle ruimte bepaalt de bergende inhoud. Objecten als kratten, bollen, tafels en steenwol hebben een holle fractie

tS

tic

van 90 tot 95%.

Ligging

en

Infiltratie-objecten van kunststof hebben over het algemeen geen capillaire werking. Dat wil zeggen dat ze geen

m

grondwater van onder of rondom de voorziening ‘aantrekken’. Daarom kunnen infiltratie-objecten theoretisch gezien tot

cu

onder de representatieve hoge grondwaterstand (RHG) worden geplaatst. De berging onder de RHG mag dan echter

do

niet worden meegerekend in de berekening van de bergingscapaciteit.

ie

Bergingscapaciteit

is

De effectieve bergingscapaciteit wordt vervolgens berekend door de bergende inhoud te delen door de hoeveelheid

rv

aangesloten afvoerend oppervlak. Infiltratievoorzieningen bij woningen hebben soms maar enkele millimeters berging.

Te

Elementen die in de openbare ruimte worden toegepast, kennen uiteenlopende hoeveelheden berging: van minder dan
10 tot ver boven 60 mm. Om het water vanuit de infiltratievoorziening in de bodem te kunnen laten infiltreren, moet de
omliggende bodem voldoende doorlatend zijn.
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Figuur A Formule voor de berekening van de berging in een infiltratie-object

Figuur B Formule voor de berekening van de berging in een infiltratie-object met grondverbetering

Dichtslibben bodem
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Bij een infiltratie-object zinkt er vuil naar de bodem van de voorziening. Bij de indicatieve berekening van de
infiltratiecapaciteit tellen dan ook alleen de zijwanden mee als infiltratieoppervlak (worstcasebenadering).

Bovengrondse belasting
De bovengrondse belasting speelt een belangrijke rol bij de vraag voor welke infiltratie-objecten en voor welke systemen
de ontwerper moet kiezen. Sommige systemen zijn kwetsbaarder bij zwaardere bovengrondse (verkeers)belasting dan

ED

andere systemen. Ook de faalmechanismen en de structurele integriteit van de diverse materialen en objecten zijn
verschillend. De ontwerper moet hier rekening mee houden, waarbij hij zijn ontwerp ook moet afstemmen op het

IO

N

ontwerp van de verdere bovengrondse inrichting.

R

Noodoverloop
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Infiltratie-objecten kunnen vol raken. De ontwerper zal dus altijd een noodoverloop moeten maken.
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1.4.2.13 Kolk doorlatend ontwerpen

ED

Doorlatende kolken zijn kolken waarvan de wanden en/of de bodem doorlatend zijn. Om deze
doorlatendheid te creëren, zijn de wanden en/of de bodem gemaakt van poreus materiaal of
voorzien van perforaties. Doorlatende kolken laten hemelwater infiltreren op de plek van
inzameling.

N

Infiltratiekolken

IO

Infiltratiekolken zijn altijd doorlatende kolken. Infiltratiekolken zijn prefab ‘lekke’ constructies, meestal met een diameter

R

van 315 mm, waarbij de diepte de inhoud bepaalt. Per 100 m 2 aangesloten afvoerend oppervlak wordt doorgaans

g

één kolk geplaatst. Afhankelijk van de gewenste infiltratie- en bergingscapaciteit kan de ontwerper voor meer kolken

ht

in

kiezen.

tic

Kolkaansluitingen

tS

Net als andere voorzieningen moet ook een doorlatende kolk bij overbelasting het overtollige water kwijt kunnen. Dat
kan via een afvoerroute over het oppervlak (waarbij het water dat niet de kolk in kan stromen bovengronds zijn weg

en

zoekt), of via een aansluiting op een hemelwaterstelsel, een kolkaansluiting . De diameter van de aansluiting

m

wordt bepaald door de diameter van de aansluitleiding, waarbij een diameter van 125 mm voor een kolkaansluiting

cu

gebruikelijk is. Verdere specificaties kan de ontwerper opvragen bij de fabrikant. De aansluitleiding wordt bij voorkeur, in

do

zettingsgevoelige altijd gebieden, flexibel uitgevoerd, zodat deze niet breekt bij ongelijke zetting.

ie

Verontreinigende lozingen

is

Het aansluiten van vuilwater of gemengd water op een doorlatende kolk door particulieren is ongewenst, net als het in

rv

een kolk lozen van stoffen die een ongunstig effect hebben op de kwaliteit van de bodem en het grondwater. Om de

Te

bewustwording van de werking van (met name infiltrerende) kolken bij burgers te vergroten, kan de ontwerper
waaierdeksels toepassen. Deze waaierdeksels dienen als herkenning dat er alleen hemelwater de kolk in mag stromen.

Zand- en vuilopvang
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Doorlatende kolken zijn gevoelig voor vervuiling door vuil en zand; wanneer ze te erg vervuild raken, neemt de
infiltratiesnelheid af. Daarom moeten ze altijd worden uitgevoerd met een opvang voor zand en vuil. Deze opvang moet
minimaal 20 liter kunnen bevatten. De keuze die de ontwerper hierin maakt, heeft gevolgen voor de
reinigingsfrequentie: hoe groter de vuilvang in de kolk, des te lager de reinigingsfrequentie.

Doorlatende kolken als onderdeel van voorzieningen

ED

Doorlatende kolken zijn soms ook onderdeel van ondergrondse hemelwaterinzamelsystemen , of van infiltratievelden .
Ook hierbij geldt dat vervuiling de werking kan verminderen, en dat goede vuilopvang en reiniging cruciaal is. Soms

N

wordt een bergend of infiltrerend cunet rondom de doorlatende kolk toegepast om infiltratie in de omliggende bodem te

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

verbeteren.

Te

rv

is

Figuur A Formule voor de berekening van de berging in een infiltratiekolk
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tic

ht

Figuur B Formule voor de berekening van de berging in een infiltratiekolk met grondverbetering

tS

Risico kolken voor kikkers en padden

en

Kolken zijn essentieel voor de verwerking van hemelwater, maar kolken hebben ook een groot nadeel: kikkers, padden
en andere amfibieën raken er soms in opgesloten, kunnen er meestal niet uit komen, en gaan vervolgens dood. In het

Te

rv

is

ie

do

cu

m

onderdeel kolken niet-doorlatend wordt hier meer aandacht aan besteed.

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:59

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Ontwerpen » Functioneel ontwerp » Het functioneel ontwerp maken en toetsen » Het ontwerpen van onderdelen van voorzieningen » Een kolk doorlatend
ontwerpen
Pagina 47/139

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.4.2.14 Kolk niet-doorlatend ontwerpen

IO

N

ED

Niet-doorlatende kolken zijn kolken met een dichte onderbak. Ze zijn vooral bedoeld om
hemelwater te transporteren, zowel aan de inzamelende kant (waar water van bijvoorbeeld
wegverharding in een stelsel komt), alsook aan de uittredende kant (waar water vanuit een
stelsel bijvoorbeeld in een wadi of een infiltratieveld terechtkomt). Door de aanwezigheid van
een roosterdeksel en een zandvang hebben niet-doorlatende kolken ook een zuiverende functie
voor het water dat getransporteerd wordt.

Afvoeren van water

R

Kolken worden vaak toegepast voor de inzameling van (overtollig) hemelwater bij straten (straat- of trottoirkolken, zie

g

verderop op deze pagina), of in infiltratievoorzieningen zoals wadi’s en infiltratievelden. Een kolk bestaat altijd uit een

ht

in

(kleine) put met een rooster. Met dit rooster wordt grof vuil afgevangen. Op de kolk wordt een doorlatende of een nietdoorlatende leiding aangesloten. Via deze leiding voert de kolk het ingezamelde water af. Ook kolken die als slokop in

tS

tic

een wadi, een infiltratieveld, een greppel, een sloot of een vijver worden geplaatst, voeren water via zo’n leiding af.

en

Kolk als uitstroomvoorziening

Kolken kunnen echter ook als uitstroomvoorziening worden toegepast. In dat geval wordt hemelwater via een kolk in

m

een berm of in een infiltratievoorziening als een wadi of een infiltratieveld gespuwd. Op deze wijze creëert de ontwerper

cu

een ondergronds deel in een oppervlakkige afvoerroute die hij plaatselijk niet kan inpassen. Deze kolken zijn altijd

ie

do

verbonden met leidingen die hemelwater naar de kolk transporteren.

is

Risico op ingesloten amfibieën

rv

Kikkers, padden en andere amfibieën raken soms opgesloten in kolken. Meestal komen ze er niet meer uit, en gaan ze

Te

dood. Wanneer het risico op ingesloten amfibieën aanwezig is, kan de ontwerper voorzorgsmaatregelen treffen. Hij kan
tijdelijk afsluitroosters plaatsen of een makkelijker doorgang creëren door trottoirbanden te verleggen of te verlagen, en
zo voorkomen dat amfibieën in kolken terechtkomen. Ook is het mogelijk om een uitklimhulp aan te brengen in de
kolken, bijvoorbeeld in de vorm van ruwe matten of strips van de bodem naar de opening. Uitgebreide informatie
hierover vindt u in het Eindrapport voorkomen van amfibieën in straatkolken en artikelen in de RAVON-nieuwsbrief en
de magazines Schubben en slijm , Het Waterschap en Vakblad Riolering .

Straat- en trottoirkolken
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Kolken worden vaak in de straat toegepast om ingezameld hemelwater verder via een stelsel te transporteren. Kolken
met een boveninlaat noemen we straatkolken. Kolken met een voorinlaat worden in het trottoir geplaatst; deze
kolken worden trottoirkolken genoemd. Er zijn ook kolken met zowel een boveninlaat als een voorinlaat.

Aantal en ligging
Per 100 m 2 aangesloten afvoerend oppervlak wordt er één kolk geplaatst. Niet-doorlatende kolken hebben, net als

ED

doorlatende kolken, vaak een aansluitleiding met een diameter van 125 mm. De aansluitdiepte is afhankelijk van de
diepteligging van de aansluitleiding, maar de bovenkant van de aansluitleiding zal doorgaans minimaal 0,7 à 0,8 m

IO

N

onder het maaiveld liggen; deze dekking voorkomt beschadiging van de leiding door bovengrondse belasting.

R

Normen voor aanleggen van kolken

Standaardisering in de normen voor aanleg van kolken is opgenomen in de NEN-normen NEN-EN 1610 en NEN 3218.

in

g

Voor alle situaties geldt dat de capaciteit van de zandvang in een kolk minimaal 20 liter moet zijn. Een grotere inhoud

ht

van de zandvang leidt tot een lagere reinigingsfrequentie; hier heeft de ontwerper direct invloed op. Meestal kiest hij

tic

standaardmaten, tenzij het programma van eisen specifieke afmetingen voorschrijft.

tS

Verkeer

en

De plaatsing van de kolk en dus de scharnierzijde van het deksel moet zodanig zijn dat openstaande roosters geen
gevaar vormen voor het verkeer. De inlaatsleuven van het rooster van een straatkolk mogen niet in de rijrichting van de

m

weg liggen. De roosters van trottoirkolken liggen bij voorkeur gelijk met of 5 mm achter de rand van de trottoirband. Bij

do

cu

straatkolken ligt het rooster gelijk met, of bij voorkeur maximaal 5 mm onder de bovenkant van de weggoot.

Zetting

ie

Om zettingsverschillen op te kunnen vangen, moet de aansluitleiding flexibel zijn. Er zijn ook kolken die voor het

rv

is

opvangen van zetting een verschuifbaar aansluitpunt hebben.

Te

Stankafsluiting

Kolken die op leidingen zijn aangesloten waar ook vuilwater in komt, moeten worden uitgevoerd met een voorziening
voor stankafsluiting. Dit kan een stankscherm of een waterslot zijn.

Kolk als slokop
In wadi’s en infiltratievelden en soms ook in greppels, sloten en vijvers worden kolken toegepast als overloop. Als de
voorziening volloopt tot boven een bepaald niveau, treedt de kolk in werking als afvoer. Die constructie noemen we een
slokop. zIe voor meer informatie hierover de pagina over de beschrijving van een wadi .
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1.4.2.15 Kolkaansluiting ontwerpen

ED

Een kolkaansluiting zorgt ervoor dat afstromend, ingezameld hemelwater wordt getransporteerd
naar een voorziening die het water verder verwerkt, zoals een hemelwaterriool, een infiltratieelement of een cunet.

Bochten

N

Als er (niet-doorlatende) kolken worden toegepast in een hemelwaterinzamelsysteem, zijn hiervoor ook

IO

aansluitleidingen nodig om het ingezamelde water naar verdere voorzieningen te kunnen transporteren.

R

Kolkaansluitingen zijn er in verschillende maten, maar doorgaans worden kolkaansluitingen met een diameter van 125

g

mm toegepast. Wanneer een ontwerper een kolkaansluiting ontwerpt, moet hij aandacht besteden aan de plaatsing van

in

bochten. Voor de stroming zijn meerdere bochten van 45 graden bijvoorbeeld beter dan haakse bochten. Ook kunnen

ht

verstoppingen in de afvoerleiding vaak makkelijker worden verholpen wanneer er geen haakse bochten worden

tS

tic

toegepast.

Materiaal, route en hoogteligging

en

Kolkaansluitleidingen zijn bij voorkeur flexibel; zo kunnen ze zettingsverschillen opvangen. De plaats van de kolk ten

m

opzichte van de vuil- of hemelwaterleiding bepaalt de route van de kolkaansluitleiding. De dekking op de aansluitleiding

cu

bepaalt de diepte waarop de kolk en de kolkaansluiting met elkaar worden verbonden. De dekking op deze leidingen

Te

rv
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ie

do

moet minimaal 0,7 à 0,8 m zijn.
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Te
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do
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Figuur A Principe kolkaansluiting
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1.4.2.16 Leiding ondergronds doorlatend onder vrij
verval ontwerpen
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Ondergrondse doorlatende leidingen worden gekozen om water dat bedoeld is om te infiltreren
te transporteren en tijdelijk ook in de leiding te bergen. Vanuit de leiding kan het water
geleidelijk infiltreren in de bodem rondom de leiding. Doorlatende ondergrondse leidingen
kunnen worden gebruikt voor drainage, dus om water vanuit de bodem in te zamelen en te
transporteren.
Ondergrondse doorlatende leidingen komen in infiltratieriolen , infiltratietransportriolen (IT-riolen), drainageriolen en in

g

R

drainage, infiltratie- en transportriolen (DIT-riolen) voor.

in

Deze leidingen hebben allemaal een bepaalde bergings-, afvoer- of infiltratiecapaciteit of een combinatie daarin.

tic

ht

De capaciteit hangt af van de toegepaste diameters en dimensies en het verhang of de hoogteligging.

Bergings-, afvoer- en infiltratiecapaciteit

tS

In dit onderdeel over ondergrondse doorlatende leidingen onder vrij verval vindt u informatie over:

Bepalen en berekenen van de bergings-, afvoer- en infiltratiecapaciteit op basis van de inhoud van de leidingen en

en

kennis over de (doorlatendheid van de) bodem.

Afschot, hoogteligging en plaats (in het straatprofiel)

m

Informatie over de hoogteligging en het afschot, met daarbij aandacht voor de verschillende functies van de

cu

leidingen, onder meer voor de grondwaterstand.
Drainage in bijzondere gevallen

do

Informatie over drainage onder infiltratievoorzieningen waarmee de grondwaterstand in de omgeving gereguleerd

Te

rv

is

ie

kan worden, met daarbij aandacht voor verontreinigingen van de bodem.
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1.4.2.16.1 Bergings-, afvoer- en infiltratiecapaciteit
van een ondergrondse doorlatende vrijvervalleiding

ED

Op deze pagina vindt u informatie en formules voor het bepalen van de bergings-, afvoer- en
infiltratiecapaciteit van ondergrondse doorlatende leidingen onder vrij verval.

N

Bergingscapaciteit infiltratie- en transportleidingen (IT-riool)

IO

Voor het bepalen van de bergingscapaciteit in een ondergrondse infiltratieleiding wordt vaak alleen rekening gehouden
met de inhoud van de infiltratieleiding. De berging in de grondverbetering rondom de leiding wordt hierbij meestal niet

R

meegenomen, maar onder bepaalde voorwaarden kan dat wel. Infiltratieleidingen kunnen bijvoorbeeld in een cunet met

g

een grondverbetering van grof zand of granulaat liggen. Dit betekent dat de effectieve bergingscapaciteit voor

ht

in

hemelwater vaak groter is dan alleen de inhoud van de leiding.

tic

Bergingscapaciteit met en zonder grondverbetering

Te
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De bergingscapaciteit zonder bodemverbetering berekent u als volgt:

Figuur A Formule voor de berekening van berging in een infiltratieleiding
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De inhoud van de grondverbetering, en hoe deze kan worden meegerekend, is onder meer afhankelijk van de porositeit
van het vulmateriaal. De bergingsruimte in de grondverbetering kunt u meerekenen als die zich kan vullen voordat de
berging in de infiltratieleiding gaat overlopen.

m

en
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De bergingscapaciteit in een infiltratieleiding met grondverbetering berekent u met de volgende formule:

do

cu

Figuur B Formule voor de berekening van de berging in een infiltratieleiding met grondverbetering

is

ie

Voor de berekening van de inhoud van de leiding gaat u uit van de inhoud ervan beneden het overloopniveau.

rv

Afvoercapaciteit infiltratie- en transportleidingen (IT-riool)

Te

De afvoercapaciteit van een volledig gevulde leiding kunt u berekenen met behulp van de formule van Chézy:
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rv

is

ie

Figuur C Formule voor de berekening van hydraulisch drukverhang voor een geheel gevulde leiding

Te

Hierbij zijn de diameter, het verhang en de wandruwheid van het materiaal bepalende factoren.

Infiltratiesnelheid van de bodem: verzadigde en onverzadigde zone
Naast de grondsoort en de bodemstructuur bepaalt vooral de plek waar het hemelwater infiltreert de infiltratiesnelheid:
in de onverzadigde zone (boven de freatische grondwaterstand ) of in de verzadigde zone (beneden de
grondwaterstand). De doorlatendheid of k-waarde (in m/dag) en dus ook de infiltratiecapaciteit is in de verzadigde zone
groter dan in de onverzadigde zone. De k-waarde van de verzadigde zone kan tot vijf keer zo groot zijn als die van de
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onverzadigde zone. De k-waarde zoals die in de literatuur en in dit kennisbankonderdeel voorkomt, refereert aan de
doorlatendheid van de verzadigde bodem. Ondergrondse infiltratieleidingen met (aanzienlijke) berging liggen in de
onverzadigde zone. Bij droog weer staat er geen water in. Wanneer het gaat regenen en de berging zich vult met
hemelwater, begint ook de infiltratie. Hemelwater stroomt vanuit de leiding naar de holle ruimte of de poriën tussen het
bodemmateriaal en verdringt de lucht. Op dat moment is sprake van infiltratie in de onverzadigde bodem. Als de bodem
rondom de voorziening voldoende gevuld is met water, gaat de infiltratie over naar de verzadigde zone.

het infiltratieoppervlak (als de bodem dichtslibt, wordt het infiltratieoppervlak kleiner);

IO

R

het verschil tussen de waterstand in de voorziening en de grondwaterstand.

N

de k-waarde van de bodem;

ED

De infiltratiecapaciteit in de verzadigde zone is afhankelijk van:

Verschillende k-waarden

in

g

Bij de infiltratiecapaciteit in de onverzadigde zone speelt ook de vochtspanning een rol. De vochtspanning is niet

ht

constant en kan per uur verschillen. De infiltratiecapaciteit van de onverzadigde zone kan dus ook per uur verschillen.

tic

Bij een lage initiële vochtspanning in de zomer is de infiltratiecapaciteit groter dan bij een hoge initiële vochtspanning in
de winter. In combinatie met scheurvorming in de bodem door droogte en een uitgebreid wortelstelsel kunnen

tS

ondergrondse infiltratievoorzieningen in de zomer ook in de onverzadigde zone hoge infiltratiedebieten hebben.

en

De aanname is dat bij de maatgevende neerslag de bodem snel verzadigd raakt en dat u daarom kunt rekenen met de

m

k-waarde van de verzadigde zone. Voorafgaand aan het functioneel ontwerp laat u de doorlatendheid van de bodem

cu

bepalen. Tabel A geeft u een globaal overzicht van de doorlatendheid per grondsoort. Om geschikt te zijn voor infiltratie

do

(infiltratiecapaciteit van 1 mm/h of een ledigingstijd van maximaal 24 uur), is een minimale k-waarde van 1 m/d

Doorlatendheid (of k-waarde) in m/d
1 10 -4

Matig zware klei

1 10 -2

Zandige klei / Leem / Löss

5 10 -2

rv

Zware klei

Te

is

Grondsoort

ie

noodzakelijk.

Veen
Lichte zavel

0,5

Fijn zand

1 à 10

Duinzand

7

Grof zand

10 à 50
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Schelpen

30

Fijn grind

1 10 3 à 1 10 4

Grof grind

1 10 4 à 1 10 5

Voor het bepalen van de werkelijke infiltratiecapaciteit moet de ontwerper onzekerheden incalculeren en er rekening
mee houden dat voorzieningen kunnen dichtslibben door vervuiling. Houd bij voorkeur een veiligheidsfactor aan van 2 à

ED

3 op de gemeten infiltratiewaarden.

IO

N

Drainageleidingen

R

Drainerende capaciteit

g

De capaciteit van drainageleidingen wordt eveneens bepaald door de doorlatendheid van de bodem en de inhoud en de

in

afvoersnelheid in de leiding. Een remmende factor hierbij is de intreeweerstand . De intreeweerstand is de weerstand

ht

die grondwaterstroming van direct buiten de omhulling van de drainageleiding tot in de drainageleiding zelf ondervindt.

tic

De intreeweerstand is onder meer afhankelijk van het oorspronkelijke bodemateriaal, het materiaal in het eventueel

tS

aangebrachte cunet, de toestroom van het water en de staat van het onderhoud van de drainageleiding. In de praktijk is
de intreeweerstand meestal 0,05 m à 0,1 m. Hanteer daarom een intreeweerstand van 0,1 m. Incidenteel loopt de

en

intreeweerstand op tot 0,4 m. Hierbij gaat het om gebieden met een grote toestroom van kwel of drangwater, zoals de

cu

m

binnenduinranden. Ontwerpen in zulke gebieden vragen om een ontwerper met specifieke kennis op dit vlak.

Effect drainage op grondwaterstand

do

In de praktijk kan drainage een ander effect op de grondwaterstand hebben dan bij het ontwerp is bedoeld. Als de

ie

drainage beter functioneert dan verwacht, kan dit een lagere grondwaterstand tot gevolg hebben. Bij houten

is

paalfunderingen kunnen paalkoppen dan droog komen te staan en in gebieden met ondiepe klei- of veenlagen kunnen

rv

aanvullende zettingen optreden. Als de drainage minder goed functioneert dan verwacht, kunnen juist problemen met

Te

optrekkend vocht ontstaan of bijvoorbeeld wegen sneller verzakken. Met grondwaterstandmetingen vóór en na aanleg
van de drainageleidingen kunt u nagaan wat het effect is van de drainage, en de regulering van het grondwaterpeil aan
de hand daarvan bijstellen.

Hydraulische controleberekening
De exacte beoordeling van de bergings -, afvoer-, infiltatie en/of drainagecapaciteit van een hemel- en grondwaterstelsel
doet de ontwerper met behulp van een hydraulische controleberekening.
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Diameters infiltratie- en transportleidingen
Maatgevende neerslag en hemelwaterleidingen
Relevant voor de diameters van infiltratie- en transportleidingen zijn de maatgevende neerslag en het aangesloten
afvoerend oppervlak. De maatgevende neerslag volgt uit het programma van eisen . Vervolgens bepaalt de hoeveelheid
afvoerend oppervlak de hoeveelheid water die getransporteerd moet worden. In tabel A zijn ter indicatie de

ED

hemelwaterafvoer en leidingdiameter tegen elkaar uitgezet.

IO

N

Tabel A Hemelwaterafvoer en leidingdiameters , bij een wandruwheid van 3,0 mm en een afschot van 1
promille

160

9

200

17

250

27

300

59

400

106

500

173

600

260

700

371

800

507

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

5

do

R

Hemelwaterafvoer (l/s) Leidingdiameter
(mm)

900

1.000

is

ie

670

rv

Maatgevende neerslag en drainage

Te

Het hydraulisch functioneren van een drainagestelsel wordt getoetst door de opstuwing in de leiding tijdens een
maatgevende afvoersituatie (3,0 mm/dag) te bepalen. Tijdens die afvoer mag de opstuwing in het meest bovenstrooms
gelegen punt binnen een gebied met één drainage-instelniveau niet groter zijn dan enkele centimeters (2 tot 5 cm). Dan
blijft voor circa 90% van de tijd het drainage-instelniveau gehandhaafd. Voor drainage voor sportvelden en
begraafplaatsen gelden andere eisen, die per project worden vastgesteld. Voor duingebieden en langs rivieren met een
sterk wisselend waterpeil geldt dat toestroom van elders mogelijk is; dit wordt getoetst met een grondwatermodel.
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De maatgevende neerslag van 3,0 mm/dag komt overeen met de gemiddelde dagelijkse grondwateraanvulling in het
winterhalfjaar, rekening houdend met klimaatverandering. Het neerslagoverschot in de maanden november, december,
januari en februari was tot voor kort 2,3 mm/dag. In verband met de klimaatverandering is dit verhoogd tot 3,0 mm/dag.

Grotere maatgevende neerslag overbodig
Een maatgevende neerslag van meer dan 3,0 mm/dag heeft weinig toegevoegde waarde. Drainage in stedelijk gebied

ED

voert niet meer dan 4 à 6 mm/dag af, ook als de aanvulling groter is. De hoeveelheid grondwater die een drain afvoert,

N

wordt niet bepaald door de drain zelf maar door de grondwaterstroming naar de drain toe. De stijgende grondwaterstand

IO

vangt de extra neerslag boven de 4 à 6 mm/dag tijdelijk op. Er is een grotere opbolling nodig om meer water af te

R

voeren.

g

Als de opstuwing groter is dan de maatgevende opstuwing van 2 tot 5 cm, moet de ontwerper het ontwerp aanpassen

ht

in

door leidingen te vergroten, extra lozingspunten op te nemen of door extra leidingen te plaatsen.

de toegankelijkheid voor onderhoud;

m

de gevoeligheid voor slibafzetting.

en

het af te voeren debiet ;

tS

tic

De volgende zaken spelen een rol bij het kiezen van de diameter van de drainageleiding:

cu

In de openbare ruimte worden minimale diameters van 200 mm aanbevolen, plús het plaatsen van inspectieputten, in
verband met de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot inspectie van de leidingen. Op particulier terrein volstaan

do

kleinere leidingen, maar worden wel doorspuitpunten geplaatst. De minimale diameter van een buis om hier voor

ie

onderhoud met een doorspuitlans in te kunnen is 100 mm. Kleinere diameters zijn erg gevoelig voor dichtslibben en zijn

is

daarom niet aan te bevelen. Bij grondwaterstelsels zullen de voor beheer minimaal benodigde diameters voor

rv

drainageleidingen doorgaans voldoende zijn voor de afvoer van grondwater. Verzamelleidingen in het stelsel voeren

Te

meer water af. Daarom is hierbij aandacht voor de dimensionering extra belangrijk.
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1.4.2.16.2 Afschot, hoogteligging en plaats van een
ondergrondse doorlatende vrijvervalleiding

ED

Op deze pagina vindt u informatie over de hoogteligging en het afschot van ondergrondse
doorlatende leidingen onder vrij verval. Hierbij spelen grondwaterstanden een belangrijke rol.

N

Afschot en hoogteligging

IO

Hemelwaterleidingen die ook bedoeld zijn om water te laten infiltreren, worden vaak met minder afschot gelegd dan
enkel afvoerende leidingen. De afvoersnelheid is dan lager, waardoor een grotere fractie van het water kan infiltreren.

R

De infiltratiesnelheid, samen met de hoeveelheid water die verwerkt moet worden, bepaalt dan de benodigde

ht

Drainage onder of boven de grondwaterstand

in

g

afvoercapaciteit die rest.

tic

Een richtlijn om wortelingroei en ijzeroxidatie te voorkomen is om de bovenkant van de drainageleiding ten minste 0,1 m

tS

onder representatieve lage grondwaterstand te leggen. Hoeveel lager de leidingen precies gelegd moeten worden, is
afhankelijk van de leidingdiameter , de beschikbare ruimte en de wens of de noodzaak om na aanleg van de

en

drainageleiding het drainage-instelniveau nog aan te passen (zie hieronder). Hoe lager een (drainage)leiding ligt, hoe

m

groter het risico det deze in of onder een slecht doorlatende laag komt te liggen. Omdat grondwater vooral over een

cu

kleilaag stroomt en niet horizontaal door de klei, is het niet zinvol om een drain volledig in een kleilaag te leggen.

do

Daarom is bij het aanleggen van een drainageleiding die in of onder een kleilaag ligt altijd een cunet nodig dat in
verbinding staat met het freatisch grondwater . Overigens kan het doorgraven van een slecht doorlatende laag meer

is

ie

gewenste of ongewenste gevolgen hebben waar de ontwerper rekening mee zal houden.

rv

Onderwaterdrainage ligt niet onder afschot, maar volledig horizontaal. Zo ligt de drainage niet onnodig diep en overal

Te

onder de grondwaterstand.

Ontwatering, grondwaterstanden en drainage-instelniveau
Om van een ontwateringseis tot een drainage-instelniveau te komen, zijn de volgende aspecten van belang:
Minimale ontwatering of hoogste gewenste grondwaterstand. Deze wordt in het programma van eisen
opgenomen en is afhankelijk van de gebruiksfunctie. De ontwateringsdiepte onder wegen is anders dan onder
groenstroken of bij woningen. Ontwatering wordt doorgaans gegeven in meters onder maaiveld, terwijl
grondwaterstanden doorgaans in meters NAP worden gegeven.
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Maximale ontwatering of laagste gewenste grondwaterstand. Dit gebeurt op basis van risico’s. Te lage
grondwaterstanden kunnen leiden tot zettingen of droogstand van funderingen, wat kan leiden tot paalrot. Schade
door lage grondwaterstanden is doorgaans groter dan schade door hoge grondwaterstanden. Daarom is
wateronderlast in de bepaling van de ontwateringsdiepte maatgevend.
Drainage-instelniveau. Het drainage-instelniveau is het ingestelde overstort- of lozingsniveau van het
drainagesysteem. Bij onderwaterdrainage is dit de hoogte van de drempel of het opzetstuk. Bij drainage die boven
de grondwaterstand ligt, is dit de binnenonderkant buis (b.o.b.) van de leiding. Op basis van te verwachten opbolling
en intreeweerstanden , maar ook op basis van de mate van wegzakken bij droogte, bepaalt de ontwerper het

ED

drainage-instelniveau. Als de grondwaterstand regelmatig uitzakt (bijvoorbeeld doordat er geen kwel is), kiest de
ontwerper een drainage-instelniveau dat (bijna) gelijk is aan de hoogste gewenste grondwaterstand. De ontwerper
kan kiezen voor een flexibel drainage-instelniveau om in de zomer water vast te houden en in de winter juist water
in liggen.

R

Gewenste grondwaterstand lager dan oppervlaktewaterpeil

IO

N

af te voeren. Doorgaans zal het drainage-instelniveau tussen de hoogste en de laagste gewenste grondwaterstand

g

Als het drainage-instelniveau minder dan 0,2 m lager dan het oppervlaktewaterpeil is, kan er een drainage-instelniveau

in

gelijk aan het oppervlaktewaterpeil worden gehanteerd. Hiermee kan de drainage onder vrij verval lozen in het

ht

oppervlaktewater en is er geen pomp nodig. Om lager dan het oppervlaktewaterpeil te draineren, is er wél een pomp

tic

nodig. Dit is vaak onwenselijk vanwege het energieverbruik en de hogere onderhoudskosten. Sommige waterschappen

tS

en gemeenten verbieden drainage onder het oppervlaktewaterpeil . Ook zien diverse waterschappen dit als een

en

(vergunningplichtige) onttrekking.

m

Laagste gewenste grondwaterstand in kwelgebied

cu

Als het gewenste drainage-instelniveau lager is dan de stijghoogte in een lager watervoerend pakket, neemt bij aanleg

do

van drainage de kweldruk toe. Hierdoor moet het stelsel meer water afvoeren en verpompen. Ook kan in laag
Nederland de kwel zout grondwater aantrekken en bevat kwelwater hogere concentraties ijzer, wat de kans op

ie

ijzerafzetting vergroot. In zo’n situatie moet de ontwerper nagaan of het drainage-instelniveau gelijkgesteld kan worden

rv

is

aan de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket, zonder dat dit tot structurele overlast leidt.

Te

Plaats (in het straatprofiel)
Met het oog op de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot inspectie van ondergrondse doorlatende leidingen (zowel
voor hemel- als voor grondwater) plaatst de ontwerper deze leidingen in goed toegankelijke tracés: in of langs wegen of
stoepen of in groenstroken.
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1.4.2.16.3 Drainageleidingen in bijzondere gevallen

ED

Drainageleidingen kunnen onder infiltratievoorzieningen (zoals wadi’s) worden aangelegd om
de grondwaterstand rondom deze voorzieningen te reguleren. Wanneer de bodem waarin
drainage ligt of wordt aangelegd, verontreinigd is, kunnen er extra maatregelen nodig zijn om
verdere verontreiniging te voorkomen.

N

Drainage in of onder infiltratievoorzieningen

IO

In gebieden met een slecht doorlatende bodem of een hoge grondwaterstand kan de ontwerper onder

R

infiltratievoorzieningen drainage toepassen. De drainageleiding reguleert de grondwaterstand in de omgeving van de

g

voorziening door het geïnfiltreerde hemelwater af te voeren. Zo zorgt de drainage voor voldoende berging in de bodem

in

en is de voorziening beschikbaar om het hemelwater te bufferen. Doorgaans wordt drainage onder een

ht

infiltratievoorziening toegepast wanneer het grondwater zich op minder dan 0,5 m onder de bodem van de voorziening

tS

tic

bevindt.

De ontwerper kan bijvoorbeeld onder een wadi drainage aanleggen. Drainage onder een wadi kan verschillende

en

functies hebben:

m

water vanuit de slokop afvoeren naar bijvoorbeeld oppervlaktewater of een hemelwaterriool;

cu

ervoor zorgen dat het water binnen de voorziening naar de locatie met de beste infiltratiemogelijkheden kan
stromen;

do

ongewenst hoge grondwaterstanden in de omgeving van de wadi voorkomen;

ie

bij hoge grondwaterstanden het geïnfiltreerde hemelwater naar oppervlaktewater (vertraagd) afvoeren.

is

Ligt de drainage permanent onder de grondwaterstand van het gebied, dan heeft die ook een drainerende functie voor

rv

de omgeving van de wadi. Ligt de drainage boven de grondwaterstand van de omgeving, dan is alleen sprake van een

Te

drainerende functie voor de wadi zelf.

Drainage, verontreinigingen en verstoppingen
Bodemverontreinigingen stellen eisen aan de ontwatering. Zeker als de verontreinigingen mobiel zijn, zijn er
aanvullende maatregelen nodig (zoals sanering) om te voorkomen dat de verontreinigingen zich verplaatsen. Een
gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is hiervoor een belangrijke leidraad. Als drainageleidingen verontreinigd grondwater
afvoeren, mogen zij dit niet lozen in oppervlaktewater. Overleg met het waterschap (of als zij waterbeheerder is
Rijkswaterstaat) in zo’n situatie noodzakelijk. In gebieden waar voor het eerst drainage wordt ontworpen (zoals bij
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grootschalige herinrichtingen en nieuwbouw), kan de invloed van vuilbelasting tijdens de aanleg en net daarna groter
zijn dan later in de gebruiksfase.

Met name in gebieden met voedselrijke veen- en kleigronden zal het drainagewater in de eerste jaren na aanleg van de
drainage voedselrijker grondwater naar het oppervlaktewater afvoeren. Om de effecten hiervan te beperken, kunnen
aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het aanleggen van een watergang met extra waterplanten die nutriënten

ED

vastleggen. In gebieden met ijzerrijk grondwater belasten drainagestelsels het oppervlaktewater met extra ijzer. Dit is te
herkennen aan de oranje/bruine kleur in het water. Met het aanleggen van bijvoorbeeld een ontijzeringssloot vermindert

IO

N

de ontwerper de effecten op het oppervlaktewatersysteem als dat gewenst is.

Met een ringstructuur van leidingen of meerdere lozingspunten worden de gevolgen van een verstopping verkleind. In

g

R

beide gevallen kan het stelsel het drainagewater immers via een alternatieve route afvoeren.

in

Drainage-, infiltratie- en transportleidingen: DIT-riool

ht

Naast infiltrerende (hemelwater)leidingen en drainageleidingen zijn leidingen met gecombineerde functies in opkomst.

tic

Zulke systemen worden ‘DIT-riolen’ genoemd: drainage-, infiltratie- en transportriolen. Wanneer het grondwater laag

tS

(genoeg) staat en het begint te regenen, infiltreert het regenwater in de bodem. Bij een groter aanbod dan de

en

infiltratiecapaciteit transporteert de leiding het water naar een volgende voorziening of naar oppervlaktewater. In tijden

m

van (ongewenst) hoog grondwater treedt de leiding in werking als drainageriool.

cu

Voor DIT-riolen wordt aanbevolen om met twee leidingen te werken: één leiding met veel berging voor infiltratie boven
de representatieve hoge grondwaterstand (met dus een grote diameter en altijd capaciteit om water te laten infiltreren)

do

en één leiding voor drainage onder de representatieve lage grondwaterstand om ijzerafzettingen te voorkomen (met een

ie

de minimale diameter die nodig is voor afvoercapaciteit en onderhoud ). Door deze functies te splitsen kunnen beide

is

leidingen optimaal worden ontworpen voor hun functie. Bovendien is inspectie van de infiltratieleidingen goed mogelijk,

Te

rv

omdat ze droogvallen.

Drainageleidingen en actief grondwaterpeilbeheer
Een drainageleiding kan ook worden ingezet om het grondwater aan te vullen in perioden van droogte. Dan stroomt er
oppervlaktewater in, onder vrij velval of met behulp van een pomp. Dit is raadzaam als (te) lage grondwaterstanden tot
schade leiden. Dit is vooral aan de hand als een lage grondwaterstand leidt tot funderingsschade en/of zetting. Ook het
tegengaan van het oxideren van veenbodems en het verdrogen van beplanting kunnen aanleiding zijn om grondwater
op peil te houden. Voor het inrichten van zo'n actieve grondwateraanvulling heeft het Nationaal Kennisprogramma
Bodemdaling een factsheet uitgebracht.
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1.4.2.17 Leiding ondergronds niet-doorlatend
onder vrij verval ontwerpen

ED

Ondergrondse niet-doorlatende leidingen worden gekozen om water te transporteren en in
sommige gevallen tijdelijk ook in de leiding te bergen.

N

In dit onderdeel over ondergrondse niet-doorlatende leidingen onder vrij verval vindt u informatie over:
Bergings- en afvoercapaciteit

IO

Voor het berekenen van de bergingscapaciteit van ondergrondse niet-doorlatende leidingen is de bergingsruimte

R

onder het niveau van de uitlaat van de voorziening het uitgangspunt. Voor het berekenen van de afvoercapaciteit
kan gebruikgemaakt worden van de formule van Chézy.

g

Afschot en hoogteligging

in

Hoogteligging, afschot en buisdiameter vormen een samenspel bij het ontwerp van een gesloten stelsel onder vrij

ht

verval. Hierbij is het belangrijk dat de stroomsnelheid in de leiding groot genoeg is voor een goede afstroming, en
om afzettingen te voorkomen.

tic

Plaats (in het straatprofiel)

tS

Ondergrondse niet-doorlatende leidingen liggen vaak midden onder een straat. Dit wordt gedaan omdat er voor
onderhoudswerkzaamheden aan deze leidingen meestal een sleuf moet worden gegraven. Deze sleuf komt zo
automatisch in openbaar terrein te liggen. Sowieso moet de ontwerper bij het ontwerpen van een watersysteem

m

Ondergrondse transportleidingen

en

rekening houden met de inrichting van de bovengrondse ruimte.
Ondergrondse niet-doorlatende leidingen kunnen water transporteren naar infiltratievoorzieningen of naar

cu

oppervlaktewater. Bij voorkeur gebeurt dit onder vrij verval. Ook kunnen deze leidingen worden ingezet als

Te

rv

is

ie

do

kolkaansluitleiding en als perceelaansluiting.
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1.4.2.17.1 Bergings- en afvoercapaciteit van een
ondergrondse niet-doorlatende vrijvervalleiding

ED

De bergingscapaciteit van een leiding en zijn afvoercapaciteit zijn voor het functioneren van een
stelsel de belangrijkste eigenschappen

N

Afvalwaterproductie

IO

Huishoudens

R

Voor het ontwerpen in bestaande situaties kan de ontwerper de beschikbare gegevens van vuilwaterlozingen door

g

huishoudens (en bedrijven) gebruiken. In nieuwbouwsituaties of bij ingrijpende wijkrenovaties zijn deze gegevens

in

uiteraard nog niet beschikbaar, maar meestal is al wel duidelijk hoeveel bestaande woningen gehandhaafd zullen

ht

worden, en hoeveel woningen er gerealiseerd zullen worden. Daarmee is de vuilwaterproductie redelijk nauwkeurig in te

tS

tic

schatten.

In Nederland wordt gemiddeld 120 liter drinkwater per persoon verbruikt en geloosd gedurende een periode van 10 uur

en

op de dag. De piekafvoer is daarmee 120/10 liter per inwoner per uur. De gemiddelde vuilwaterafvoer is 120/24 = 5 liter

m

per inwoner per uur. Ook de gemiddelde woningbezetting is van belang. In 2018 was de gemiddelde woningbezetting in

cu

Nederland 2,2 inwoners, maar er kunnen lokale verschillen zijn. Een gemiddelde van 2,5 inwoners per huishouden is

do

een goed uitgangspunt. In het kennisbankonderdeel Modelleren Hydraulisch Functioneren vindt u meer over de dwa-

ie

productie .

is

Bedrijfsafvalwater

rv

De gemeente is niet verplicht om bedrijfsafvalwater – kort gezegd afvalwater afkomstig van bedrijven dat niet

Te

vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater – in te zamelen. Als de gemeente dit wél doet of wil gaan doen, moeten
hiervoor voorzieningen worden aangelegd.
De aard van het bedrijf is sterk bepalend voor de hoeveelheid droogweerafvoer (dwa). In de praktijk worden hiervoor
waarden als 1 tot 5 m 3 /h/ha gehanteerd.

Voor nieuwbouwsituaties of ingrijpende wijkrenovaties zijn in de voorlopige ontwerpfase vaak nog geen exacte
gegevens beschikbaar van afvalwater afkomstig van bedrijven en van bijzondere bebouwing. Onder bijzondere
bebouwing vallen onder meer kantoren, restaurants, hotels, ziekenhuizen, scholen en recreatieterreinen. Het meeste
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afvalwater is van ‘huishoudelijke aard’; het bestaat onder andere uit keuken-, was- en toiletwater. De zogenoemde
normhoeveelheden (zie tabel A) vormen meestal de basis voor de maatgevende hoeveelheid afvalwater. Voor de
industrie zijn niet makkelijk richtlijnen voor de hoeveelheid afvalwater te geven; de hoeveelheid is sterk afhankelijk van
de aard van de industrie.

Type bijzondere bebouwing/bedrijven

Belastingsgrondslag

ED

Tabel A Bijzondere bebouwing/bedrijven en maatgevende belasting
Maatgevende belasting (l/h; indicatief)

Bed

10

Restaurants

Werknemer

50

Cafés

Werknemer

25

Laboratoria

Werknemer

25

Internaten

Bed

Ziekenhuizen

Patiënt

Bejaardencentrum

Bewoner

15

Kazernes en gevangenissen

Bewoner

15

Scholen

Leerling

2-3

en

tS

tic

IO

ht

30

Werknemer

6

Bewoner

10

Kampeerder

5

Melk-/(rundvee)houderij

Bedrijf

72 - 100

Landbouwbedrijven

Bedrijf gelimiteerd op

3.000 - 5.000

Hectare

200 - 1.200

cu

Recreatieparken en vakantiebungalows

R

g
in

15

m

‘Droge’ bedrijven en industrieën

N

Hotels

ie

do

Campings, jachthavens, etc.

Te

rv

is

Glastuinbouwbedrijven

Bergingscapaciteit
De bergingscapaciteit van een ondergrondse niet-doorlatende leiding wordt berekend aan de hand van de
bergingsruimte onder het niveau van de uitlaat of andere leegloopvoorziening. Dit betekent dat de totale inhoud veel
groter kan zijn dan de effectieve inhoud.

De bergingscapaciteit van bijvoorbeeld bergingsleidingen wordt bewust gebruikt door het plaatsen van een
overstortmuur of een andere over- of doorlaat. De bergingscapaciteit is de inhoud van de leiding die beschikbaar is voor
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berging, het deel tussen het niveau dat de leiding leeg raakt als er geen neerslag is, tot het niveau van de
overstortdrempel.

Afvoercapaciteit
Voor de ontwerpcapaciteit wordt uitgegaan van een vullingsgraad van 30 tot 50%. Dat betekent dat de werkelijke
capaciteit het dubbele is. Door met een beperkte vullingsgraad te rekenen, wordt voorkomen dat afvalwater in een

ED

anaerobe toestand (zuurstofloosheid) raakt. Dit moet voorkomen worden omdat anaeroob afvalwater cementgebonden

N

leidingen kan beschadigen.

IO

Voor de afvoercapaciteit van een volledig gevulde leiding zijn de diameter, het gemiddelde verhang en de wandruwheid

R

van het materiaal bepalende factoren. De afvoercapaciteit kan worden berekend met behulp van de formule van Chézy

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

(zie Figuur A).
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www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

rv

is

ie

Figuur A Formule voor de berekening van hydraulisch drukverhang voor een geheel gevulde leiding

Te

Stroomsnelheid
Vooral in gemengde en vuilwaterriolen bestaat het risico op bezinking van in het afvalwater aanwezige stoffen.
Bezinking treedt op bij lage stroomsnelheden. Het zelfreinigend vermogen van vuilwaterleidingen treedt op bij een
gemiddelde snelheid van 0,60 m/s. De maximale stroomsnelheid is afhankelijk van erosiegevoeligheid van de leiding.
Gres is nauwelijks erosiegevoelig. Maar voor beton worden maximale stroomsnelheden geadviseerd van minder dan 12
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m/s voor zuiver water en 2 à 3 m/s bij water met vaste deeltjes. De erosiegevoeligheid is daarnaast zeer afhankelijk van
de duur van de belasting. Bij vuilwater wordt uitgegaan van maximaal 4 m/s omdat de belasting door vuilwater continu
is. In hemelwaterleidingen is de tolerantie hoger aangezien het water schoner is en de pieken slechts tijdelijk zijn.

Tabel B Benodigde buisdiameters en optredende stroomsnelheden onder dwa-condities, uitgaande van een
bodemschuifspanning van 1 N/m 2 , een vullingsgraad van 50% en een verhang van 1 ‰

ø 250 mm

ø 400 mm

ø 600 mm

ø 1.000 mm

v (m/s)

v (m/s)

v (m/s)

m3
/h

v (m/s)

3.500

35

0,5

10.000

100

30.000

300

130.000

1.300

IO

N

i.e.

ED

Buisdiameter

R

0,5
0,7

tic

ht

in

0,9

g

Debiet

Diameters

tS

Buizen kunnen verschillende vormen hebben. In het verleden werden voor gemengde riolen vaak ei-profielen

en

gebruikt: leidingen met een brede bovenkant en een smalle onderkant voor een grote stroomsnelheid bij weinig aanbod.
Daarnaast bestaan er ronde leidingen. Voor ronde leidingen is relatief het minste materiaal nodig. Bovendien kunnen

m

ronde leidingen in alle richtingen gelegd worden, het maakt niet uit wat onder is. In nieuwe stelsels worden daarom

do

cu

tegenwoordig vrijwel uitsluitend ronde leidingen toegepast.

De buisdiameter wordt gedimensioneerd op de hydraulische afvoercapaciteit. Daarnaast spelen ook praktische zaken

is

ie

een rol:

rv

de toegankelijkheid voor onderhoud;
het af te voeren debiet ;

Te

het verhang aan het maaiveld en het afschot in de leiding;
de gevoeligheid voor slibafzetting.

Leidingen met een te kleine diameter zijn niet goed toegankelijk voor reinigen met een doorspuitlans. Bovendien leiden
bij kleine diameters afzettingen in de leiding die ontstaan door de meegevoerde verontreinigingen in het afvalwater,
zeker bij een te klein verhang, eerder tot problemen. De gebruikelijke minimale diameter voor gemengde riolen is 250 of
300 mm.
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In tabel C zijn gangbare leidingdiameters gegeven, uitgaande van de vuilwaterafvoer zoals berekend met de kentallen
per hectare brutoplanoppervlak.

Tabel C Inschatting van leidingdiameters bij x hoeveelheid vuilwaterafvoer per hectare brutoplanoppervlak

120

500

190

600

290

700

400

800

550

900

720

1.000

N

400

IO

65

R

300

g

30

in

240

ht

20

tic

200

tS

10

ED

Vuilwaterafvoer (l/s) Leidingdiameter (mm)

en

In tabel D zijn gangbare leidingdiameters voor hemelwaterleidingen opgenomen. Voor hemelwater geldt dat

m

de maatgevende neerslag en het aangesloten afvoerend oppervlak bepalend zijn voor de leidingdiameter.

cu

Tabel D Hemelwaterafvoer en leidingdiameters, bij een wandruwheid van 3,0 mm en een verhang van 1
promille

do

Hemelwaterafvoer (l/s) Leidingdiameter (mm)

is

200
250

Te

17

rv

9

160

ie

5

27

300

59

400

106

500

173

600

260

700

371

800

507

900
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670

1.000

Wanneer er geen overcapaciteit wordt gevraagd, maar een stelsel met de minimaal benodigde diameters, neemt de
ontwerper leidingen met te kleine diameters als uitgangspunt. Hij rekent vervolgens uit waar de capaciteit onvoldoende
is en vergroot diameters tot hij de gewenste afvoercapaciteit precies heeft bereikt.

ED

Hemelwater; toetsing met hydraulische berekeningen
Om de leidingdiameters van hemelwaterleidingen te kunnen bepalen, is een inschatting nodig van de

N

hemelwaterafvoer. In het functioneel ontwerp wordt het ontwerp en het functioneren getoetst door middel van een

IO

hydraulische berekening. Als de stroomrichting en het debiet in de leiding duidelijk zijn (in een vertakt stelsel), dan kan

R

de ontwerper aan de slag met de volgende stappen:

Berekenen van het afvoerende verharde oppervlak van zowel de openbare ruimte als van de percelen die

in

g

moeten worden aangesloten.

Bepalen van de maatgevende neerslagbelasting. In het verleden is vaak uitgegaan van een constante

ht

neerslaghoeveelheid van 60 l/(s.ha) in vlak gebied en van 90 l/(s.ha) in hellend gebied. Gezien de

tic

klimaatontwikkeling wordt tegenwoordig uitgegaan van 110 l/(s.ha) in vlak en hellend gebied. Deze
neerslagbelasting geldt slechts als een eerste benadering van de werkelijkheid. In de praktijk is de

tS

neerslagbelasting zeer sterk afhankelijk van hoe het gebied en de omgeving reageren op extremere neerslag;

en

welke risico’s bestaan er in extreme omstandigheden, hoe klimaatrobuust is de omgeving?

m

De afvoercapaciteit van de meest benedenstrooms leiding bestaat uit het totaal van het afvoerende verharde oppervlak
vermenigvuldigd met de maatgevende neerslagbelasting. In de praktijk optredende inloopverliezen worden berekend en

cu

getoetst in de hydraulische toetsing van het ontwerp. Drukverschillen en daarmee de plekken waar water op straat komt

Te

rv

is

ie

do

te staan, worden ook zichtbaar in de hydraulische toetsing.
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1.4.2.17.2 Afschot en hoogteligging van een
ondergrondse niet-doorlatende vrijvervalleiding

ED

Bij het ontwerpen van leidingen voor gesloten stelsels onder vrij verval spelen verschillende
factoren een rol. Zo hangen bijvoorbeeld het afschot, de hoogteligging en de buisdiameter met
elkaar samen.

IO

N

Afschot en schuifspanning

R

Leidingen met (ook) vuilwater

g

De beginstrengen die het verst bij een gemaal vandaag liggen en daardoor nog maar weinig afvalwater bevatten, krijgen

in

in het ontwerp ten minste een afschot van 1:250 tot 1:300. Dit zijn meestal ook de kleinste leidingen (met een diameter

ht

van 200 tot 250 mm). Bij dit afschot is de snelheid in de leiding groot genoeg voor een goede afstroming. De

tic

schuifspanning ligt dan ongeveer tussen 1 en 1,5 N/m 2 , waardoor de stroming slib en fijn zandig materiaal meeneemt.

en

het minimale verhang = 1 / diameter (in mm).

tS

Wordt de schuifspanning te groot (> 2,5 N/m 2 ), dan woelt de stroming afzettingen weer op. Als grove vuistregel geldt:

m

Voor overige leidingen geldt het volgende afschot:

cu

Bij leidingen met een diameter van 300 mm is het minimale afschot ongeveer 1:500.
Bij leidingen van 400 tot 600 mm is het afschot 1:750.

do

Bij leidingen van zo’n 700 tot 1.000 mm is het minimale afschot 1:1.000.

ie

Een afschot van 1:1.000 of flauwer komt in vuilwaterstelsels vrijwel niet voor.

is

Hemelwaterriolen

rv

In tegenstelling tot bij vuilwaterriolen speelt slibafzetting bij hemelwaterriolen een minder prominente rol. Hemelwater

Te

bevat over het algemeen al minder afvalstoffen dan afvalwater. Bovendien is de snelheid in hemelwaterriolen door
periodiek hevige neerslag groter dan in vuilwaterriolen , zodat afzettingen makkelijker wegspoelen. Hemelwaterriolen
worden over het algemeen zwaarder belast dan vuilwaterriolen en hebben daarom dan ook een grotere diameter. Het
bodemverhang bij hemelwaterriolen kan variëren van 1:500 tot 1:1.000.

Dieper liggende riolen of grotere diameters
Het afschot hangt samen met de afvoercapaciteit, de materiaalkeuze en de leidingdiameter. Hoe groter het afschot, hoe
meer water het riool kan afvoeren. Dit gaat op totdat de leiding helemaal gevuld is; vanaf dat moment is het verhang van
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belang. Het verhang is het verschil tussen het streefpeil of de op dat aanwezige waterstand bij het lozingspunt
(bijvoorbeeld een vijver of watergang) en de waterhoogte in de beginstreng van het stelsel.

Het is belangrijk om te weten wat het afschot van een leiding is om op basis daarvan te kunnen bepalen:
hoe diep de leidingen moeten komen te liggen;
hoeveel gemalen er nodig zijn en waar deze ongeveer in het plangebied moeten komen te liggen;

ED

waar mogelijke problemen met kruisingen van bijvoorbeeld watergangen zijn te verwachten.
Een groot afschot leidt tot dieper aangelegde riolen en daarmee hogere kosten. Daarnaast hebben de grootte van het

N

plangebied, de hoeveelheid aangesloten verhard oppervlak en de structuur van het leidingnetwerk veel invloed op de

IO

leidingdiameters . Minder afschot vraagt om grotere diameters; ook dit heeft consequenties voor de kosten. Belangrijk is

R

dat de snelheid in de leiding groot genoeg is om een goede afstroming te krijgen en afzettingen te voorkomen, daarna

in

g

kan de ontwerper een optimum in kosten voor aanleg en beheer worden gezocht.

ht

Hoogteligging

tic

De hoogteligging (of de diepte) van de riolen wordt bepaald door de peilen van de binnenonderkant buis (ofwel b.o.b. )

tS

op de plek van de putten. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

en

het minimale afschot en de gronddekking op de buizen van de beginstrengen;
de gewenste bodemhelling/schuifspanning voor riolen (1 tot 1,5 N/m 2 );

m

het praktisch haalbare afschot voor de overige strengen;

cu

de maximale gronddekking op de buizen.

do

Een apart aandachtspunt zijn (sterk) hellende gebieden. Het afschot in riolen kan in hellende gebieden zó groot zijn dat

ie

de stroomsnelheden flink oplopen. Door de leidingen tussen de putten in deze gebieden getrapt aan te leggen voorkomt

is

de ontwerper dat deze stroomsnelheden te erg oplopen. Als er sprake is van aparte stelsels voor verschillende typen

rv

water, dan kunnen de stelsels die hiervoor nodig zijn de ontwerper voor aanvullende uitdagingen stellen. Zo zijn bij een

Te

verbeterd gescheiden rioolstelsel kruisingen nodig en zijn de onderlinge afstanden van belang.

Gronddekking

Voor een gemiddelde huisaansluiting, op de bovenzijde van een riool, is ongeveer 0,80 tot 1,00 m dekking nodig
(dekking is de afstand tussen de bovenkant van een buis en het maaiveld). Bij een kruising met kabels en leidingen van
nutsbedrijven zijn met name gas- en waterleidingen maatgevend. Hiervoor is ongeveer 1,10 tot 1,35 m dekking op het
riool nodig. Daarnaast spelen zaken als een vorstvrije ligging en te verwachten bovenbelasting een rol. Voor deze twee
aspecten wordt in het algemeen geen grotere dekking aangehouden. Omdat de vrijvervalleidingen onder afschot liggen,
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neemt de dekking op de leidingen naar benedenstrooms toe (en daarmee stijgen ook de aanlegkosten). De minimale
dekking is daarom vaak alleen bij de beginstrengen van belang. Waar mogelijk is het aan te raden te starten met zo min
mogelijk gronddekking om ( ontgravings )kosten te beperken. Bij een overgang naar een grotere diameter is een

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

controle of er voldoende dekking is weer nodig.
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1.4.2.17.3 Plaats in het straatprofiel van een
ondergrondse niet-doorlatende vrijvervalleiding

IO

N

ED

Ondergrondse leidingen liggen vaak vrij diep. Om hier veilig aan te kunnen werken is het
meestal nodig om een sleuf te graven. Daarom liggen veel leidingen onder het hart van de
straat. Dan komt de sleuf altijd in openbaar terrein te liggen. Overige kabels en leidingen liggen
vaak aan de zijkant van de weg of onder het trottoir. Door leidingen in het hart van de straat te
leggen worden conflicten op dit gebied vermeden.

R

Bovengrondse ruimte

g

De bestemming en de inrichting van de bovengrondse ruimte kunnen de ontwerpmogelijkheden van het tracé van een

in

watersysteem beperken. Zo ligt een nieuw riool bij voorkeur niet in de directe nabijheid van bomen. Ook is het belangrijk

ht

om het tracé af te stemmen op de ligging van kabels en leidingen van nutsbedrijven. De ontwerper bepaalt het tracé van

tic

de ondergrondse leidingen op basis van de boven- en ondergrondse voorzieningen en elementen en de benodigde

Afstand

en

Minimale afstand hart riool ...

1 tot 1,5 m

m

... tot andere nutsvoorzieningen

3,0 m

cu

... tot grens uitgeefbare grond

tS

afstand tot deze voorzieningen en elementen.

1,5 tot 4,0 m, afhankelijk van grondwaterstanden en type boom

do

... tot hart boom

ie

Standaardgrootte bemalingsgebieden

rv

is

Bij vrijvervalriolering bepaalt de maximale afstand vanaf een beginstreng naar het diepste punt (de ontvangstkelder van

Te

een rioolgemaal) de grootte van een bemalingsgebied. Bij een vlak gebied met een centraal geplaats gemaal, een
gemiddeld verhang van 1:300, een minimale gronddekking van 1 m en een vloerhoogte van de pompkelder van 4 m
onder het maaiveld, is de te behalen maximale afstand van eindstreng tot eindstreng circa 1,5 km. Daarmee omvat één
bemalingsgebied dat als een cirkel rond het gemaal ligt een bruto-oppervlakte van circa 175 ha. Om te voorkomen dat
het water in het vuilwaterstelsel gaat rotten, mag de verblijftijd in het stelsel niet te lang zijn. Beperk daarom de
verblijftijd bij voorkeur tot 12 uur. De afstand van (pomp- of ontvangst)putten tot de bebouwing moet groot genoeg zijn
om hinder door stank en geluidsoverlast te voorkomen.
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1.4.2.17.4 Ondergrondse transportleidingen

ED

Ondergrondse niet-doorlatende leidingen kunnen water transporteren naar
infiltratievoorzieningen of naar oppervlaktewater. Ook kunnen ze worden gebruikt als
kolkaansluitleiding of als perceelaansluiting.

Leidingen naar infiltratievoorzieningen

N

Leidingen die water naar infiltratievoorzieningen transporteren, liggen bij voorkeur hoger dan de onderkant van de

IO

infiltratievoorziening. De riolen lopen dan na afloop van een bui volledig leeg. Is dit niet mogelijk, dan is het aan te

R

bevelen om lokaal infiltratieputten of infiltratieriolen toe te passen. Deze zorgen ervoor dat het stelsel toch langzaam

ht

Leidingen naar oppervlaktewater

in

g

leegloopt en stilstaand water niet gaat rotten.

tic

Hemelwaterriolen die water afvoeren naar het oppervlaktewater liggen bij voorkeur boven het oppervlaktewaterpeil . Zo

tS

kunnen ze onder vrij verval leeglopen. Dit heeft als voordeel dat er doorgaans geen zuurstofarme condities in het
stilstaande water zullen optreden en het water niet gaat rotten. Op plekken met een geringe drooglegging , die we over

en

het algemeen in het westen en noorden van Nederland tegenkomen, liggen de leidingen vaker onder het

m

oppervlaktewaterpeil . Dan zal het riool moeten worden bemalen of blijft het toch vol water staan. Ook vanuit het

cu

oogpunt van beheer, inspectie en het opsporen van foutieve aansluitingen heeft een droogstaand hemelwaterstelsel de

do

voorkeur. Bij de uitmonding van een leiding in oppervlaktewater wordt een uitstroombak geplaatst (zie figuur A).

ie

Zettingen en de kolk- en perceelaansluitleiding

is

Ondergrondse niet-doorlatende leidingen worden ook gebruikt als kolkaansluitleiding en als perceelaansluiting . Het

rv

afschot wordt bepaald door de hoogte die moet worden overbrugd tussen het perceel of de kolk en het riool waarop

Te

wordt aangesloten. In zettingsgevoelige gebieden worden perceel- en kolkaansluitingen uitgevoerd met constructies die
hoogteverschillen door zettingen op kunnen vangen.

De overstortleiding
De overstortleiding is de afvoerleiding benedenstrooms van de overstort naar het oppervlaktewater. Het maatgevende
overstortende debiet en het beschikbare verval tussen de overstort en het oppervlaktewater bepalen de diameter van
deze afvoerleiding. Om het gehele stroomprofiel van de afvoerleiding (van de overstort naar het oppervlaktewater) te
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benutten, ligt de kruin van de leiding bij de overstort bij voorkeur niet boven de gekozen drempelhoogte. Als de
bodemhoogte van de afvoerleiding hierbij lager uitkomt dan de watergangbodem , kiest de ontwerper een alternatief
leidingprofiel. Bijvoorbeeld een kokerprofiel of twee of meer parallele leidingen met een ronde doorsnede. Kan de
waterstand in het ontvangende oppervlaktewater tot boven de de overstortdrempel komen, dan plaatst de ontwerper in
of aan de overstortleiding een terugslagklep om stroming van oppervlaktewater naar het stelsel te voorkomen.

ED

De duiker

Duikers worden zodanig ontworpen dat de afvoercapaciteit minimaal gelijk is aan de capaciteit van de stuw of het

N

poldergemaal dat de afvoer reguleert. De duiker mag niet te veel opstuwing veroorzaken en de stroomsnelheid mag

IO

geen afkalving van omliggende oevers veroorzaken. De ontwerper moet rekening houden met verstoppingen en

R

beperkte afvoer door bijvoorbeeld begroeiing. Om het risico hierop te beperken, wordt doorgaans een minimale vrije

g

ruimte boven de waterlijn (ook bij peilstijgingen) gehanteerd. Eventueel moet deze ruimte groot genoeg zijn om de

Te

rv
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m
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duiker met het oog op onderhoud doorvaarbaar te houden.

Figuur A Principe uitlaat
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1.4.2.18 Leiding ondergronds met overdruk
ontwerpen

IO

N

ED

Ondergrondse leidingen met overdruk zijn leidingen waar een pomp het water in perst. Voor
deze leidingen worden verschillende benamingen gebruikt, afhankelijk van de leidingdiameter:
persleidingen (met grotere diameters) of drukriolering (kleinere diameters). Leidingen onder
druk worden ook wel over korte afstanden toegepast in diverse voorzieningen, zoals bergingsen bergbezinkvoorzieningen, zuiveringen en filters, voor het aan- en afvoeren van water en het
transporteren ervan water, en om leidingen door te spoelen en te ledigen.

R

Afvoercapaciteit

in

g

Het debiet in een persleiding of drukriool wordt enerzijds bepaald door de capaciteit van de pomp en anderzijds door de

ht

weerstand die de leiding levert. Elke pomp heeft een specifieke pompkarakteristiek, die aangeeft wat de opvoerhoogte

tic

is als functie van het debiet . Elke persleiding heeft een leidingkarakteristiek, die het verband geeft tussen het debiet en
de leidingweerstand. In zo'n leidingkarakteristiek wordt duidelijk dat dat drukverliezen in de leiding kwadratisch

tS

toenemen met de stroomsnelheid (en dus met het debiet). Het werkpunt van het systeem is de kruising van

en

de pompcurve en de leidingkarakteristiek. Dit is een punt op beide grafieken waar de opvoerhoogte, de
leidingweerstand en het debiet met elkaar in evenwicht zijn. Zie hierover ook de pagina Gemalen als onderdeel van een

m

rioleringsmodel . De leverancier van de pomp en de leiding kan u informatie geven over de pompcurve en de

do

cu

leidingkarakteristiek.

Stelsel van leidingen

is

ie

Het werkpunt treedt ook op bij uitgebreide stelsels waarbij meerdere pompen tegelijk water afvoeren naar dezelfde

rv

persleiding, of bij een vertakt of vermaasd stelsel. Bij meerdere leidingen geldt een vaste relatie tussen drukverlies en

Te

debiet: de leidingkarakteristiek wordt dan de netwerkkarakteristiek.

Maximale belasting
Voor drukriolering wordt een maximale belasting aan de zijde van de pomp gehanteerd van 3 à 5 m 3 /h. Voor
persleidingen ligt die belasting doorgaans veel hoger. De snelheden moeten tijdens bedrijf tussen 0,7 m/s en circa 2,0 m
/s liggen. Met deze ondergrens worden bezinkingen en afzettingen voorkomen. De bovengrens is afhankelijk van
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diverse afwegingen bij de pompkeuze. Deze hebben onder meer betrekking op pomprendement, pompkarakteristiek,
kogeldoorlaat , energiekosten en waterslag. In het algemeen geldt: hoe hoger de stroomsnelheden, hoe sneller de
leidingweerstand oploopt.

Diameters
De leidingen van drukriolering zijn meestal gemaakt van kunststof, namelijk van pvc of HDPE. Hiervoor worden de

ED

gangbare handelsmaten gebruikt. De diameters van de leidingen lopen uiteen van 63 mm tot 110 mm.

N

Voor persleidingen worden diverse materialen gebruikt. Meest voorkomend zijn glasvezelversterkte

IO

kunststoffen, polyethyleen (PE), asbest-cement, staal en gietijzer. De diameters van deze leidingen lopen uiteen van 80

g

R

mm tot 700 mm.

in

Afschot en hoogteligging

ht

Voor de afvoerende functie van in leidingen onder druk is afschot niet (of slechts beperkt) relevant. Druk- of

tic

persleidingen worden juist gebruikt om het afvoeren van water onafhankelijk van afschot mogelijk te maken. De

tS

opvoerhoogte is bepalend voor de maximaal overbrugbare (horizontale) afstand. De opvoerhoogte is het verschil tussen
pers- en zuigpeil (hoogteverschil tussen in- en uitlaat) plus weerstand in de leiding (dynamische leidingweerstand) en

Te
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die van eventuele afsluiters, T-stukken en balkeerkleppen .

Figuur A Formule voor het berekenen van de opvoerhoogte
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m

en

Figuur B Formule voor het berekenen van de dynamische leidingweerstand

cu

Persleidingen en drukriolering moeten vrij diep in de grond liggen. De gronddekking beschermt de leidingen tegen

do

vervorming door de bovengrondse belasting, maar beschermt deze ook tegen opvriezen (opvriezen kan plaatsvinden

ie

tot 0,6 m onder het maaiveld). De minimale gronddekking op leidingen onder druk is 0,8 m. Maar doorgaans wordt 1 m

is

dekking gehanteerd. Hoe groter de buis is, des te groter moet de dekking zijn. Op plaatsen met een zware

rv

bovengrondse belasting, zoals bij (spoor)wegen, is extra bescherming aan te raden. Dit kan worden gedaan door een

Te

mantelbuis of een overkluizing aan te brengen.

Plaats (in het straatprofiel)
Omdat leidingen onder druk minder afhankelijk zijn van het afschot, is het tracé minder afhankelijk van bijvoorbeeld het
stratenpatroon, in tegenstelling tot het tracé van leidingen onder vrij verval. Vaak wordt voor het tracé van een drukriool
of persleiding een zo kort mogelijke route tussen in- en uitlaat gekozen, zodat leidingverliezen beperkt blijven. Vooral in
het buitengebied worden routes voor drukriolering langs wegen gekozen, zodat de leidingen goed bereikbaar zijn.
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Op zettingsgevoelige locaties moet de ontwerper rekening houden met extra verliezen doordat hoogteverschillen in de
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tijd kunnen veranderen.
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1.4.2.19 Leiding ondergronds met onderdruk
ontwerpen

IO

N

ED

Ondergrondse leidingen met onderdruk zijn mechanische riolen: de leidingen aan de kant van
een pomp waarin een onderdruk, of vacuüm, wordt gecreëerd. Zulke leidingen worden daarom
vacuümriolering genoemd, en hebben vaak kleinere diameters. Leidingen met onderdruk
worden toegepast in het buitengebied, bijvoorbeeld op campings, maar ook in woningen,
vliegtuigen en schepen. Vanwege de flexibiliteit van de leidingen is vacuümriolering zeer
geschikt op plekken met maar weinig ruimte of waar niet diep gegraven kan worden.

R

Afvoercapaciteit

in

g

Een vacuümriool voert alleen vuilwater af; voor het transporteren van hemelwater zijn de leidingen te klein. Het is

ht

mogelijk om met vacuümtoiletten te werken. In dat geval loopt het vacuümsysteem tot in de woning. Omdat voor het

tic

transport in zulke vacuümriolen grotendeels lucht(druk) wordt gebruikt, is er minder spoelwater nodig en is het
gemiddelde aanbod van afvalwater per aansluiting lager. Het vuilwater kan ook onder vrijverval naar een vacuümriool

tS

stromen. De capaciteit van de vacuümpomp bepaalt samen met de diameter van de leiding het drukverschil tussen het

en

aanzuigpunt en het afvoerpunt, en daarmee het debiet . In het algemeen geldt: hoe hoger de stroomsnelheden, hoe
sneller de leidingweerstand oploopt. De stroomsnelheid van vacuümriolen ligt op gemiddeld 2 tot 3 m/s. De capaciteit

do

cu

totale capaciteit van het stelsel.

m

van de vacuümputten (de verzamelputten bij de woning of in de wijk) en de buffertank op het lozingspunt bepalen de

ie

Diameters

is

De leidingen van vacuümriolering zijn meestal gemaakt van kunststof, namelijk van pvc of HDPE. Hiervoor worden de

rv

gangbare handelsmaten gebruikt. De diameters van deze leidingen lopen uiteen van 63 of 75 mm voor kleine

Te

systemen en op particulier terrein, tot maximaal 160 tof 250 mm in grotere systemen en op openbaar terrein.

Afschot en hoogteligging
Afschot is in een vacuümriool minder relevant. Wel is het van belang dat maximaal om de 40 m een zaagtand wordt
aangebracht én bij iedere losse aansluiting een afsluiter. De zaagtand sluit lucht en vloeistoffen in, wat cruciaal is voor
de zuigende werking van de vacuümpomp. Vacuümleidingen moeten worden voorzien van voldoende dekking. De
bovengrondse belasting mag niet leiden tot vervorming of falen van de leidingen. Een dekking van ten minste 0,8 m is
gangbaar.
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Voor de afvoerende functie van leidingen onder (over- of onder)druk is afschot niet (of slechts beperkt) relevant.
Systemen met (over- of onder)druk worden juist om deze reden toegepast. De opvoerhoogte is bepalend voor de
maximaal overbrugbare (horizontale) afstand. De opvoerhoogte is het totaal aan sprongen in hoogte, zowel door
hoogteligging als door wrijvingsverliezen. Voor vacuümleidingen geldt dat de overbrugbare opvoerhoogte maximaal 5 m
is.

ED

Plaats (in het straatprofiel)

N

Omdat leidingen die gebruikmaken van onderdruk niet afhankelijk zijn van het afschot, is het tracé minder afhankelijk

IO

van bijvoorbeeld het stratenpatroon, in tegenstelling tot het tracé van leidingen onder vrij verval. Vaak wordt voor het

R

tracé van een vacuümriool een zo kort mogelijke route tussen in- en uitlaat gekozen, zodat leidingverliezen beperkt
blijven. Omdat het vacuümriool maximaal om de 40 m in een zaagtand wordt gelegd, bepaalt de ontwerper het
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geschikte tracé op basis van het ruimtegebruik bovengronds en de dekking die daardoor overblijft.
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1.4.2.20 Leiding oppervlakkig ontwerpen
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Oppervlakkige niet-doorlatende leidingen zijn goten of lijngoten. Oppervlakkige doorlatende
leidingen zijn meestal greppels. Oppervlakkige leidingen, zowel doorlatend als niet-doorlatend,
zorgen ervoor dat ingezameld afstromend hemelwater zichtbaar aan het oppervlak wordt
getransporteerd naar voorzieningen die het water verder verwerken, zoals wadi’s of
infiltratievelden, bermen, sloten of hemelwaterriolen. Niet-doorlatende leidingen transporteren
het water, doorlatende leidingen hebben daarnaast ook een infiltrerende werking.

Verhard of onverhard

R

De ontwerper kan in zijn ontwerp verschillende manieren kiezen om afstromend hemelwater bovengronds af te voeren

g

en naar bijvoorbeeld een wadi, een infiltratieveld of een sloot te laten lopen. Hiervoor kan hij gebruikmaken van

ht

in

verharde, vaak prefab elementen, bijvoorbeeld door stroomprofielen in te straten of door het toepassen van gootjes,
speciale stoeptegels en lijngoten. De ontwerper kan ook onverharde elementen toepassen, bijvoorbeeld begroeide

tS

tic

stroomprofielen in de vorm van greppels.

en

Zichtbaarheid

Het zichtbaar maken van het afvoeren van hemelwater voor omwonenden voorkomt foutieve aansluitingen (het

m

afvoeren van vuilwater via hemelwatervoorzieningen, of andersom). Zichtbaarheid vergroot daarnaast de betrokkenheid

cu

van bewoners bij de stedelijke waterhuishouding. Wanneer omwonenden zien wat er gebeurt, zijn ze minder gauw

ie

do

geneigd om oneigenlijke stoffen of afval in een wadi achter te laten.

is

Inpassen oppervlakkige leidingen in infrastructuur

rv

De bovengrondse hemelwaterafvoer heeft een sterke wisselwerking met de bebouwing, de bovengrondse infrastructuur

Te

en het groen. Daarom moet de ontwerper oppervlakkige leidingen al in een vroeg stadium in het stedenbouwkundig
ontwerp inpassen. Daarbij spelen de volgende aspecten een rol:
hoogteverschillen en afschot ;
maximale transportafstand;
het tracé;
dimensies.

Hoogteverschil en afschot
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Bij het afvoeren van water over straat moeten het maaiveld en de goot of de greppel onder afschot worden aangelegd.
Afhankelijk van de lengte van het tracé en van het afschot kunnen hierdoor flinke hoogteverschillen in het maaiveld
ontstaan. Houd hiermee rekening mee wanneer er terreinen moeten worden opgehoogd, en bij het ontwerp van
woningen. Vaak zijn ook achterpaden een onderdeel van het tracé, omdat zij het water van de achterzijde van percelen
ontvangen en/of de neerslag die op de achterpaden zelf valt afvoeren. Dan moet de ontwerper deze meenemen in de

ED

maximale transportafstand en de paden in de lengterichting op afschot leggen.

Hoogteverschil tussen particulier en openbaar terrein

N

Naarmate de voortuinen van huizen dieper zijn en de weg breder is, kan er een groter hoogteverschil tussen de

IO

woningen en de weg met de goot of greppel nodig zijn. Bij oppervlakkige hemelwaterafvoer zijn vaak ook gootjes in

R

tuinen nodig om het water naar de perceelgrens te krijgen. Mensen kunnen deze gootjes als een belemmering zien bij

in

g

de inrichting van hun tuin. Bovendien moet de tuin voldoende afschot hebben om het water goed te kunnen afvoeren.

ht

Afschot: transport of infiltratie

tic

Hoe groter het verhang in de lengterichting van de leiding, hoe sneller het water stroomt en dus afgevoerd wordt naar
de volgende voorziening. Als een doorlatende leiding, bijvoorbeeld een greppel, onder minder verhang wordt gelegd,

en

tS

zal het water minder snel stromen en infiltreert een grotere fractie van het water in de greppel in de omliggende bodem.

m

Maximale transportafstand

cu

De maximale transportafstand voor de hemelwaterafvoer via niet-doorlatende goten is afhankelijk van de afmetingen
van de goot, het aangesloten afvoerende oppervlak en het verhang van de goot. In de praktijk zijn transportafstanden

do

haalbaar van circa 50 tot 150 m, afhankelijk van het verhang en de hoeveelheid verharding; het verhang van

ie

afvoergoten bedraagt 3‰ tot 5‰. Dit zijn veel kortere afstanden dan haalbaar met ondergrondse leidingen. Bij greppels

Te

rv

infiltreren.

is

speelt de maximale transportafstand veel minder, omdat greppels water niet alleen transporteren, maar het ook laten

Tracé

Oppervlakkige niet-doorlatende leidingen liggen vaak in stoep- of wegverharding. Oppervlakkige doorlatende leidingen
liggen vaak langs wegverharding of in groenstroken. De ontwerper houdt er in alle gevallen in het tracé rekening mee
dat het water in een goot of een greppel geen scherpe bochten kan nemen. In verband met de verkeersveiligheid moet
de ontwerper bij kruisingen van goten en wegen goten haaks op de rijrichting vermijden. Wanneer een verharde straat
een onverharde greppel kruist, zal de ontwerper zeer waarschijnlijk kiezen voor een verharde oplossing, zoals een (lijn)
goot of een ondergrondse leiding. Het ontwerp van eventuele verkeerdrempels moet de waterontwerper afstemmen met

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:59

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Ontwerpen » Functioneel ontwerp » Het functioneel ontwerp maken en toetsen » Het ontwerpen van onderdelen van voorzieningen » Een leiding oppervlakkig
ontwerpen
Pagina 87/139

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

de wegontwerper. Deze hoeven geen belemmering in de afstroming van water te vormen, maar zullen dat zonder
afstemming waarschijnlijk wel zijn.

Ligging in het trottoir, bevriezing en toegankelijkheid
Als een woning geen voortuin heeft en (vrijwel) direct aan het trottoir grenst, kan in de winter hemelwater via de
dakafvoer op de koudere stoeptegels terechtkomen en bevriezen. Om te voorkomen dat dit tot overlast leidt, kan een

ED

goot in het trottoir een oplossing zijn. De ligging in het trottoir en de diepte van de goot kunnen de begaanbaarheid van
het trottoir nadelig beïnvloeden. Hier moet de ontwerper rekening mee houden. Goten van maximaal 1 cm diep of tegels

N

met een speciaal profiel zorgen voor voldoende afvoer van water. Hiermee wordt voorkomen dat het trottoir glad wordt,

IO

en blijft het trottoir toegankelijk. Bevriezing leidt in greppels doorgaans niet of minder tot overlast. Daarom kan, als het

R

stedenbouwkundig ontwerp hier ruimte voor biedt, de ontwerper ook kiezen voor transport en infiltratie van hemelwater

in

g

in greppels die niet in het trottoir liggen maar in groenstroken.

ht

Dimensies

tic

De dimensionering van goten en greppels is sterk afhankelijk van het aangesloten afvoerend oppervlak en dus van de

tS

hoeveelheid water die vrijkomt.

en

Transport door oppervlakkige niet-doorlatende leidingen

m

Hoeveel water er via de goot kan worden afgevoerd, hangt af van de stroomsnelheid in de goot en het (natte) oppervlak

cu

van de goot. De snelheid wordt bepaald door de ruwheid van de goot en het verhang. Het natte oppervlak wordt

do

bepaald door de dimensies van de goot.

ie

Transport en infiltratie in oppervlakkige doorlatende leidingen

is

Goten beginnen doorgaans smaller dan 0,5 m en maar enkele centimeters diep. De afmetingen lopen naar

rv

benedenstrooms op tot 0,7 m of soms wel 1 m breed en tot maximaal 0,3 m diep. De formule voor het debiet door een

Te

goot staat in figuur B.
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Figuur A Doorsnede van een goot

rv
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ie

do

Figuur B Formule voor de berekening van het debiet in een goot

Te

Greppels zijn doorgaans smaller dan 1 m bij de insteek en enkele tientallen centimeters tot een meter diep. De
infiltratiecapaciteit van de greppel is, naast het aangesloten afvoerende oppervlak, een bepalende factor voor de
dimensies. Als er meer hemelwater wordt aangevoerd dan er kan infiltreren, stroomt het water door de greppel. De
formule voor het debiet door een greppel is gelijk aan die van een goot, maar met een grotere ruwheid, aangezien de
wanden en de bodem van een greppel begroeid zijn.
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1.4.2.21 Nooduitlaat ontwerpen

N

ED

Een nooduitlaat is een constructie voor de uitlaat van water bij een grotere toestroom van water
dan een voorziening kan verwerken. Hierbij kennen we constructies die bedoeld zijn als ventiel
om schade te voorkomen bij hevige neerslag, zoals de overstort en de slokop. Maar er zijn ook
nooduitlaten bij bijvoorbeeld gemalen en pompunits die bij een pompstoring vuilwater gaan
lozen voordat het inpandig tot problemen leidt.

IO

Toepassing

R

Hoewel nooduitlaten lang niet altijd worden toegepast, zouden de meeste voorzieningen, van hemelwaterriolen tot
infiltratie-elementen en van infiltrerende cunetten tot wadi’s en waterpleinen, er eentje moeten hebben. Alleen bij

in

g

heel ruime dimensies van berging en afvoer kan worden overwogen om geen nooduitlaat te maken. Bij afscheiders en

tic

ht

filters gaat de nooduitlaat werken boven het ontwerpdebiet. Dan spreken we van een bypass.

tS

Voorkomen van schade

Een noodoverloop voorkomt schade als er zo’n groot aanbod van water is dat het niet verwerkt kan worden. Dat kan

en

schade zijn in of aan de voorziening zelf, maar veel vaker gaat het om schade aan omliggende of aangesloten panden

m

of installaties. Hierbij hoeft het water niet per se naar een plek te gaan waar het gewenst is, maar in elk geval niet naar

cu

de plek waar het het minst gewenst is. Hoe vaak een nooduitlaat in werking treedt, is afhankelijk van de dimensionering
van de voorziening waarvoor hij dienstdoet. Dat kan heel regelmatig zijn, waardoor de term ‘nood’ niet zo passend is.

ie

do

Andere nooduitlaten werken nooit, omdat de extremiteit waarvoor ze ontworpen zijn zich nooit voordoet.

is

Eenvoudige constructie

rv

Een nooduitlaat hoeft geen ingewikkelde constructie te zijn. Soms volstaat de ontwerper met het aanwijzen van een weg

Te

als noodafvoer, bijvoorbeeld met een verlaagde band en een greppel. Als hij maar bedenkt waar het water naartoe
kan bij extreme belasting en/of storing.

Maximale waterstand
In oppervlakkige voorzieningen beperkt een nooduitlaat, bijvoorbeeld een slokop, de waterdiepte tot een maximum. De
hoogte waarop de slokop in werking treedt, wordt dan dus bepaald door de gewenste maximale waterstand in de
voorziening.
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Gebruikelijke overloopfrequenties
In tabel A ziet u wat de gebruikelijke overloopfrequenties zijn van diverse voorzieningen.

Tabel A Gebruikelijke overloopfrequenties van diverse voorzieningen

Overloopfrequentie
x/j

Mechanisme

ED

Gebruikelijke
ordegrootte
omvang
voorziening

N

Voorziening

7 mm berging en
0,7 mm/h
POC

10/j

Het riool is vol en de
hoeveelheid water
die niet door de pomp
wordt verpompt,
stort
over
naar
oppervlaktewater.

Verbeterd
gemengd riool

7 mm berging en
0,7 mm/h
POC

6/j

Het riool is vol en de
hoeveelheid water
die niet door de pomp
wordt verpompt,
stort
over
naar
oppervlaktewater.

Verbeterd
gescheiden riool

4 mm berging en
0,3 mm/h POC

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

Gemengd riool

Het riool is vol en de
hoeveelheid water
die niet door de pomp
wordt verpompt,
stort
over
naar
oppervlaktewater.

Vrijwel
nooit

De pomp(en) is/zijn in
storing en zodra
de pompkelder gevuld
is, stroomt het
water weg (combinatie
storing
alle pompen én niet
tijdig gesignaleerd).

15 tot 1/j
of
10/j
tot
vrijwel
nooit

Het
bovengrondse
bassin is vol en het
water wordt zonder
bodempassage
naar het infiltratieelement afgevoerd

ie

Inhoud kelder 1 tot
enkele m 3

Te

rv

is

Gemaal
of pompunit

do

cu

m

34/j

Wadi

Inhoud bassin 6 tot
20 mm
of inhoud bassin
en
infiltratie-
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Inhoud riool 4 tot
40 mm

10
tot
0,25/j

Het riool is vol en de
hoeveelheid water
die niet infiltreert, stort
over.

Infiltratie-element

Inhoud riool 4 tot
40 mm

10
tot
0,25/j

Het infiltratie-element
is vol en het water
loopt over naar een
laaggelegen plek
of oppervlaktewater.

Infiltratieveld

Inhoud bassin 6 tot
20 mm

15 tot 1/j

Het
bovengrondse
bassin is vol en
het water loopt over
naar oppervlaktewater.

Infiltrerend
of
bergend cunet

Inhoud riool 4 tot
40 mm

10
tot
0,25/j

Perceelaansluiting

Enkele
toiletspoelingen
passen
in
de
gebouwriolering

ht

in

g

R

IO

N

Infiltratieriool

ED

of
het
infiltratieelement is ook vol en
het
water loopt over naar
oppervlaktewater.

element
samen 10 tot 60
mm

tic

tS
en
Zelden

Een verstopping of
een overbelast riool
maakt
het
afvoeren
van
water onmogelijk;
het water loopt via de
ontlastput de tuin in
of de druk in het
gemeentelijk riool is zo
hoog
dat
water
de perceelaansluiting
in loopt.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

Het cunet is vol en het
water
(dat
niet
infiltreert)
loopt
over
naar
een laaggelegen plek
of oppervlaktewater.

Waterplein

Inhoud bassin 6 tot
60 mm

15/j tot
vrijwel
nooit

Het
bovengrondse
bassin is vol en het
water
loopt
over
naar oppervlaktewater.

Filter
of afscheider

Ontwerpdebiet
mm/h

2/j

Het ontwerpdebiet is
bereikt

15
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Inhoud 2 tot 10 mm

45
tot
4/j

De berm is vol en het
water
loopt
naar
een
laaggelegen plek
of oppervlaktewater.

Infiltratiekolk

Inhoud kolk circa 2
mm

15
/j

De kolk is vol en het
water dat niet
infiltreert, loopt via de
kolkaansluitleiding
of het oppervlak naar
een
laaggelegen plek of
oppervlaktewater.

Infiltratieput

Inhoud put 4 tot 40
mm

Bergbezinkbassin

Inhoud 2 mm

Bergbezinkleiding

Inhoud 2 mm of
ontwerpdebiet 15
mm/h

ht

De put is vol en het
water
(dat
niet
infiltreert)
loopt over naar een
laaggelegen plek of
oppervlaktewater.

Zie
verbeterd
gemengd
riool

Het bassin is vol en
stort over
n a a r
oppervlaktewater.

Zie
verbeterd
gemengd
riool
of 2/j

De leiding is vol en
stort over naar
oppervlaktewater of
het ontwerpdebiet is
bereikt en
het overschot aan
water
loopt
de
leiding
voorbij.

0,25/j

De
beoogde
bergingsschil is
bereikt en het water
loopt naar
een benedenstrooms
pand.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

10
tot
0,25/j

in

g

R

IO

N

Berm

ED

en het overschot aan
water loopt
het
filter
of
de
afscheider voorbij.

Sloot of vijver

40 mm
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Afmetingen
De ontwerper moet ervoor zorgen dat de nooduitlaat zodanige afmetingen heeft dat de benodigde instroomsnelheid en
afvoercapaciteit kunnen worden bereikt. Hoeveel dit is, hangt af van het maximale aanvoerdebiet (bij hemelwater
gerelateerd aan de omvang van het aanvoerende oppervlak) en de inhoud van de voorziening waar de nooduitlaat bij

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

hoort.
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1.4.2.22 Omhullingsdoek ontwerpen

IO

N

ED

Een omhullingsdoek is een doek die, rondom infiltrerende en/of drainerende ondergrondse
voorzieningen, uitspoeling van het cunet of wortelingroei moet voorkomen. Daarnaast voorkomt
de omhullingsdoek inspoeling van omliggende bodemdeeltjes in de voorziening.
Omhullingsdoek kan doorlatend en niet-doorlatend zijn. Een niet-doorlatende omhullingsdoek,
of folie, wordt gebruikt om berging in cunetten mogelijk te maken. Daarnaast worden (delen
van) bergingsbassins, helofytenfilters en vijvers ingepakt in een niet-doorlatende
omhullingsdoek.

R

Doorlatende omhullingsdoek

g

Een waterdoorlatende omhullingsdoek onder doorlatende verharding vergroot de filterstabiliteit van de verschillende

in

lagen. Zo’n doek voorkomt dat verschillende gradaties van materiaal zich met elkaar vermengen, waardoor de

ht

waterdoorlatendheid afneemt. Een nadeel van een waterdoorlatende omhullingsdoek is dat deze erg gevoelig is voor

tic

dichtslibben. Ook kunnen omhullingsdoeken nauwelijks hersteld worden wanneer ze stukgegaan zijn

tS

bij graafwerkzaamheden voor bijvoorbeeld nutsvoorzieningen of huisaansluitingen.

en

Bij alle typen infiltratievoorziening wordt een omhullingsdoek regelmatig gebruikt:

m

in de voorziening, om verschillende onderdelen van elkaar te scheiden;

cu

tussen de voorziening en het eventuele cunet eromheen;

do

tussen het eventuele cunet en de bodem rond de voorziening.

ie

Materiaal

is

Het materiaal dat direct om drainageleidingen zit om dichtslibbing te voorkomen bestond vroeger vaak uit kokos, maar

rv

dat verteert in vijf tot tien jaar. Tegenwoordig wordt vaak kunststof gebruikt omdat dat langer meegaat.

Te

Sommige infiltratie-elementen worden standaard geleverd met een geotextiel dat inspoeling van grond en zanddeeltjes
voorkomt. Bij de aanleg van infiltratie-elementen in een grotere voorziening wordt het geotextiel in het werk
aangebracht.

Overlappingen tussen geotextielbanen moeten aan de bovenkant van de voorziening minimaal 0,4 m breed zijn, en aan
de zijkant minimaal 0,5 m. Met het oog op de flexibiliteit van de constructie bij vervorming van de omliggende grond
mogen de geotextielbanen niet verlijmd worden.
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Er zijn twee gangbare typen geotextiel:
non-woven (vilten of vliezen);
woven (weefsels).
Voor geotextiel zijn de eisen voor waterdoorlatendheid en zanddichtheid het belangrijkst. De relevante parameter bij de
keuze van het omhullingsmateriaal is de karakteristieke poriëngrootte van het materiaal. Is de karakteristieke

ED

poriëngrootte te klein (< 400 µm), dan slibt de omhulling te snel dicht. Is de karakteristieke poriëngrootte te groot (>
1.100 µm), dan houdt het materiaal ongewenste deeltjes onvoldoende tegen en spoelen deze deeltjes de infiltratie- of

IO

N

drainagevoorziening in.

R

Om grondinspoeling tegen te gaan en een goede instroom van het grondwater te bevorderen, kan de ontwerper het
beste kiezen voor een (volumineuze) omhulling met een karakteristieke poriëngrootte van ten minste 400 µm, zoals PP-

in

g

450. Is de kans op ijzerinspoeling groot, dan is de beste keuze een (volumineuze) omhulling met een karakteristieke

tic

ht

poriëngrootte van ten minste 700 µm, zoals PP-700, drainagezand of grind.

tS

Niet-doorlatende omhullingsdoek

Een niet-doorlatende omhullingsdoek kan worden gebruikt om infiltratie in de bodem te voorkomen. Soms is een cunet

en

of een bergingskelder niet bedoeld om water af te staan aan de bodem, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van het water

m

dat geborgen moet worden of vanwege een mobiele verontreiniging in de bodem.

cu

In sommige waterpartijen wil een ontwerper een waterstand die niet correspondeert met de grondwaterstand. Ook dan

do

is afdichten met een folie een optie. Het nadeel van een met folie afgedichte waterpartij is wel dat deze bij beschadiging

ie

van de folie leegloopt. Bij (incidentele) grondwaterstanden hoger dan het streefpeil in de waterpartij kan de folie juist

is

opdrijven. De ontwerper zal daarom voorschrijven dat de waterpartij eerst dieper uitgegraven wordt dan de bodem komt

rv

te liggen. Daarna wordt de folie gelegd, waarbij de stroken onderling worden gelast of verlijmd. Daarna wordt de grond

Te

op de folie aangevuld tot de gewenste bodemhoogte. Het is gebruikelijk dat er een ballastlaag van 0,3 tot 0,5 m op de
folie wordt aangebracht. Met behulp van stabiliteitsberekeningen kan de ontwerper de benodigde dikte (laten)
berekenen.

Het materiaal van de omhullingsdoek en de dikte ervan kiest de ontwerper op basis van specificaties van fabrikanten.
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1.4.2.23 Pomp ontwerpen

Een pomp is een machine die wordt gebruikt om water te verplaatsen. Met een pomp wordt
water verplaatst tegen de zwaartekracht in en/of over grote afstanden zonder geleidelijk
bodemverhang.

ED

De hoeveelheid afval-, hemel-, grond- of oppervlaktewater die verpompt moet worden, bepaalt de benodigde capaciteit

N

van de pomp(en).

IO

De ontwerper houdt in het functioneel ontwerp de gemiddelde stroomsnelheden in de gaten, omdat bij te lage

in

ht

Algemene eigenschappen van pompen

g

R

snelheden slib bezinkt in de leiding.

tic

Elektriciteit

tS

De elektrische voeding van gemalen komt van het energiebedrijf. De elektrische installatie van een gemaal moet
worden geaard. Bij veel gemalen is een kleinverbruikersaansluiting voldoende. Als de grenswaarde van een

en

kleinverbruikersaansluiting (3 x 80 A, 400 V) tijdens normaal bedrijf wordt overschreden, is er een

m

middenspanningsaansluiting nodig. Het energiebedrijf kan de gebruiker beperkingen voor aanloopstroom opleggen. Dan

cu

is er een sterhoekschakeling, een softstarter of een frequentie-omvormer nodig. Soms is dat al boven de 2,2 kW.

do

Natte en droge opstelling

is

ie

Bij pompen kan er ook onderscheid worden gemaakt tussen een droge en een natte pompopstelling (dompelpompen).

rv

Bij een droge pompopstelling staat de pompinstallatie in een aparte, droge kelder. In de daarnaast gelegen natte kelder

Te

bevindt zich de zuigmond. Vaak wordt bij gemalen met een droge opstelling ook een bovenbouw toegepast. De
dompelpomp staat in een natte kelder. De elektromotor is waterdicht met de pomp verbonden in een pomphuis van
(meestal) gietijzer met epoxycoating .
Kleine gemalen (tot ongeveer 150 à 200 m 3 /h) kennen meestal een natte opstelling. Een bovenbouw is niet nodig;
alleen de schakelkast wordt boven op of nabij de pompput geplaatst. Meestal is een reservepomp in de pompput
aanwezig, behalve bij kleinere pompen waarbij storing beperkte gevolgen heeft, zoals bij de aansluitingen op een stelsel
van drukriolering.
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(Buiten)schakelkast
Een schakelkast heeft in elk geval een compartiment voor voeding van het energiebedrijf, de hoofd-zekeringen, de
hoofdschakelaar en de kWh-meter. Verder moet in de schakelkast ruimte zijn voor schakelapparatuur voor de pompen,
de besturing van de pompen en de benodigde telemetrie-apparatuur. Bij een buitenopstelling moet het klimaat in de
kast binnen een bereik blijven dat voor de componenten acceptabel is. Daarbij wordt rekening gehouden met

ED

warmteafgifte van de componenten, instraling, ventilatie en het vermogen van verwarmingselementen.

(Binnen)schakelkast

N

De ontwerper installeert de elektrische verdeelinrichting bij voorkeur in een aparte kast. Ook installeert

IO

hij aardlekbeveiligingen en schakel- en beveiligingsapparatuur voor de pompen. Afhankelijk van het geïnstalleerde

in

g

frequentie-omvormer kan ook het toerental regelen en daarmee het debiet .

R

vermogen van de pompen gebruikt hij een ster- of driehoekschakelaar, een softstarter of frequentie-omvormers. Een

ht

Meetapparatuur

Waterstanden in de pompput kunt u meten met niveauwippers, drukopnemers of een ultrasonore zender/ontvanger.

tic

Vanaf 100 m 3 /h en soms bij lagere capaciteiten wordt vaak een debietmeting toegepast. Bij ledigingspompen van

en

tS

bergbezinkbassins wordt meestal ook meetapparatuur voor overstort-tellingen en overstort-debietmeting geïnstalleerd.

Programmable Logic Controller

m

In de meest eenvoudige vorm werkt besturing als volgt: de pomp schakelt in op inslagpeil en schakelt uit op uitslagpeil.

cu

Tegenwoordig worden pompen vaak aangestuurd met een Programmable Logic Controller (PLC) of een

do

besturingscomputer. De automatische besturing van pompen wordt via besturingssoftware geprogrammeerd in PLC of

ie

een besturingscomputer.

rv

is

Een pomp kan diverse signalen en storingen onderscheiden, zoals:
een te hoge waterstand;

Te

een te lage waterstand;
een te hoge stroomopname;
water in olie (lekkage asafdichting);
wegvallen van de voeding;
storing in de meetapparatuur.

Storingen kunt u laten melden met een rode lamp op de kast, via sms en/of met een melding naar een beheersysteem.

Telemetrie
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De gemalen worden vaak via een telemetriesysteem verbonden met een centraal punt. Vaak maakt het
telemetriesysteem dan deel uit van een gemalenbeheersysteem. Telemetrie heeft de volgende functies:
controleren van en ingrijpen in het functioneren van gemalen vanaf een centraal punt;
verzamelen van meet- en bedrijfsgegevens;
transport van meet- en bedrijfsgegevens, waaronder storingssignalering;
registratie van gegevens op het centrale punt.

ED

In Gemalenbeheersysteem leest u meer over de mogelijkheden van een telemetriesysteem als hulpmiddel bij een

IO

N

gemalenbeheersysteem.

Pompen voor transport

R

Bijna alle pompen die worden gebruikt voor het transporteren van water in de huidige rioolstelsels zijn

g

centrifugaalpompen. De snel ronddraaiende waaier geeft een draaiende beweging aan het water. De centrifugaalkracht

in

die op het water werkt, zorgt ervoor dat de vloeistof het pomphuis in stroomt. Daar wordt de kinetische ( snelheids )

ht

energie omgezet in persdruk. De combinatie van motorvermogen, waaiertype en vorm van het pomphuis bepaalt

tS

tic

globaal de prestaties van pompen.

Hoofdtypen waaiers

en

Er bestaan verschillende waaiers. De hoofdtypen waaiers zijn:

m

kanaalwaaiers;
versnijdende waaiers;

cu

wervelradwaaiers (teruggetrokken waaiers);

do

schroefcentrifugaalwaaiers.

ie

De keuze voor de waaier maakt de ontwerper met name op basis van de verwachte vervuiling van het afvalwater, de

rv

is

capaciteit en de opvoerhoogte.

Te

Kanaalwaaiers

Bij het gebruikmaken van kanaalwaaiers gaat het water met het vuil door de kanaalwaaier. Kanaalwaaiers zijn
verkrijgbaar in uitvoeringen met één of meerdere open of gesloten kanalen. Eénkanaalwaaiers zijn minder
verstoppingsgevoelig dan meerkanaalwaaiers . Het rendement van pompen met kanaalwaaiers ligt relatief hoog: tot
maximaal 85% bij grote pompen.

Wervelradwaaiers
Een wervelradwaaier wordt zoveel mogelijk uit de vloeistofstroom teruggetrokken. Hierdoor ontstaat er een vrije
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doorstroming en kan het vuil ongehinderd de pomp passeren. Bij deze pompen treden dan ook weinig verstoppingen
op. Maar het rendement is wel een stuk lager dan bij de kanaalwaaierpompen : maximaal 60%.

Versnijdende waaiers
Versnijdende waaiers versnijden het vuil dat de vloeistofstroom meevoert. Deze waaiers vragen meer onderhoud.
Bovendien is het rendement van de pompen klein. Versnijdende waaiers worden vooral bij drukriolering toegepast.

ED

Schroefcentrifugaalwaaiers

N

Schroefcentrifugaalwaaiers hebben een grote vrije doorlaat en een redelijk tot gunstig rendement: tot ongeveer 80%.

IO

Omdat ze een steile pompcurve hebben, zijn schroefcentrifugaalpompen niet gevoelig voor verstoppingen. Deze
pompen zijn met name geschikt voor hoge volumestromen bij kleine opvoerhoogten. Dit laat zich goed combineren met

g

R

een steile pompcurve.

in

De genoemde waaierindeling is slechts een globale indeling. Om een goede keuze te maken, kunt u het beste

ht

overleggen met de fabrikant en/of de leverancier. Deze kan u de garantie geven dat de combinatie van pomp en waaier

tic

geschikt is voor het afvoeren van afvalwater onder de gegeven omstandigheden. In tabel A vindt u de karakteristieken

tS

van de verschillende waaiertypen op een rij. Het maximale rendement wordt in de praktijk vaak niet gehaald. Het te

en

verpompen debiet komt namelijk niet altijd overeen met het debiet waarbij het rendement maximaal is.

Tabel A Karakteristieken van de verschillende waaiertypen
Toepassingsgebied

Opvoerhoogte
(m)

Rendement
(%)

Grote doorlaat, geschikt voor
vaste en vezelige stoffen

20 - 700

5 - 50

50 - 85

Weinig slijtage en
verstoppingen,
toepasbaar bij vezelig en grof
/ruw materiaal, textiel en plastic

2 - 200

2 - 30

30 - 60

Versnijdende
waaier

Vaste stoffen, veel onderhoud
Drukriolering

20 - 500
2 - 30

4 - 70
4 - 70

40 - 60
30 - 40

Schroefcentrifugaal
waaier

Redelijk grote doorlaat, steile
pompcurve, niet
verstoppingsgevoelig,
toepasbaar bij vezelige stoffen

180 - 700

10 - 40

60 - 80

rv

is

ie

Wervelradwaaier
(Vortex)

do

Kanaalwaaier

Pompcapaciteit
(m 3 /h)

Te

cu

m

Type waaier

De omvang van de pompkelder
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De minimale aanlegdiepte voor een gemaal (vloer van de pompkelder) is circa 2 m, de maximale aanlegdiepte (vanuit
kostentechnisch oogpunt) circa 6 m. De omvang van de pompkelder is zodanig dat de pomp niet te vaak aan en uit
slaat (pendelen). Er moet voldoende pendelberging zijn tussen het inslag- en uitslagpeil. Een gebruikelijke frequentie is
4 maal per uur. Met toerengestuurde pompen, die een variabel debiet kunnen genereren op basis van het aanbod van

do

cu

m

Figuur A Het vullen en ledigen van een pompkelder

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

water, is het pendelen minder bepalend voor de afmeting van de pompkelder.

De waterkwaliteitsbeheerder staat een nooduitlaat bij een gemaal niet toe. Daarom moet het stelsel (als geheel, dus niet

ie

alleen de pompkelder) bij pompuitval een bepaalde hoeveelheid afvalwater kunnen bergen, zodat de beheerder de tijd

is

heeft om (nood)maatregelen te treffen. Een gebruikelijk uitgangspunt is het kunnen bergen van de hoeveelheid

Te

rv

afvalwater die bewoners en bedrijven in 24 uur produceren.

Druk- en persriool
Een gemaal en een pompunit hebben altijd minstens één pomp. Veel rioolgemalen hebben daarnaast meerdere
pompen, die elkaars vervanger kunnen zijn; als er één pomp in storing valt, of voor onderhoud wordt
uitgeschakeld, neemt de andere pomp het over.

Pomp en persleiding hebben beide een relatie met drukverschil en debiet; respectievelijk de pompcurve en de
leidingkarakteristiek. De pompcurve is de relatie tussen het debiet en de tegendruk (opvoerhoogte) bij een constant
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toerental van de pomp. In de leidingkarakteristiek komt tot uitdrukking dat de hydraulische (druk)verliezen in de leiding
kwadratisch toenemen met de stroomsnelheid (en dus met het debiet). Het werkpunt van het systeem is het punt
waarop pompcurve en leidingkarakteristiek elkaar kruisen. Dat is het punt waarbij de opvoerhoogte, de leidingweerstand
en het debiet met elkaar in evenwicht zijn.

Wanneer de opvoerhoogte, of de afstand die moet worden overbrugd, te groot is voor de pomp, kan gebruik worden

ED

gemaakt van een zogenoemde boosterpomp. Deze pomp verhoogt de druk direct in de leiding en heeft geen
ontvangstput nodig.

IO

N

Een vuilwaterstelsel berekent de ontwerper op basis van de vuilwaterbelasting uit woningen en bedrijven. De

R

gemaalcapaciteit stemt hij af op deze belasting op basis van de volgende uitgangspunten:
De duur van de maatgevende afvoer is 10 uur per dag.

g

De ledigingstijd van het stelsel is maximaal 12 uur.

in

De berging bij pompuitval door stroomstoring en dergelijke bedraagt minimaal 24 uur afvalwaterproductie.

ht

De pendelberging (de berging tussen het inslag- en het uitslagpeil van de pomp) bedraagt 1/10 tot 1/24 van het
totale dagdebiet.

tic

Het inslagpeil ligt op 0,10 m onder de laagst aangesloten b.o.b. (binnen-onderkant-buis).

tS

De communicatie tussen pomp en onderbemalingen moet zodanig zijn geregeld dat deze laatste reageren op

en

pompuitval, om overbelasting van een stelsel te voorkomen.

In specifieke situaties kan de ontwerper de afvoer optimaliseren met pompsturing of met real time control (RTC).

cu

m

Bijvoorbeeld voor een gelijkmatigere belasting van de rwzi of om de vuiluitworp vanuit overstorten te verminderen.

do

Vacuümriool

Vacuümriolen worden niet op grote schaal toegepast in Nederland. Omdat een vacuümriool vaak met dunne, buigzame

ie

HDPE-leidingen werkt, wordt vacuümriolering toegepast op campings, in (cruise)schepen en in vliegtuigen.

is

Vacuümriolen werken op basis van onderdruk, ofwel vacuüm. Een vacuümpomp wekt vacuüm op, waardoor

rv

huishoudelijk afvalwater vanuit een pompkelder of een verzameltank door een dunne leiding wordt afgezogen en op een

Te

centrale locatie wordt geloosd. Van daaruit wordt het afvalwater onder vrij verval, met een andere pomp of per
tankwagen naar een rwzi verplaatst.

Vacuümriolen bestaan uit:
een vacuümstation met een vacuümpomp;
vacuümleidingen;
bufferputten;
een ‘vacuümklep’ (of membraan);
vlotterballen;
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een stankfilter (koolfilter);
een biofilter;
afsluiters in leidingen (om storingen te kunnen lokaliseren).
De ontwerper plaatst het vacuümstation in de wijk. Dit is een gebouw met een oppervlak tot ongeveer 20 m 2 . Bij het
vacuümstation wordt ook de buffertank geplaatst. Net als bij drukriolering kan er één enkele vacuümpomp worden
geplaatst, of meerdere, waarbij ze dienen als elkaars reserve. Ook moet de buffercapaciteit van de pompput worden

ED

afgestemd op de hoeveelheid water die wordt geloosd en op de capaciteit van de pomp in combinatie met de leidingen.
Afhankelijk van de lozingshoeveelheden kunnen buffertanks tot 70 of 80 m 3 worden toegepast. Deze hebben een

N

ondergronds, of deels onder- en bovengronds ruimtebeslag. De leidingen voor vacuümriolen moeten heel zorgvuldig

IO

worden geplaatst. Bij vacuümriolering worden diameters van 50 tot maximaal 110 mm toegepast. De HDPE-leidingen

R

worden in een zaagtandprofiel aangelegd, zodat het vacuüm door de luchtafsluiting zijn aanzuigende werking behoudt.

g

De zaagtanden liggen 40 tot maximaal 100 meter uit elkaar. Vacuümsystemen moeten heel zorgvuldig worden

in

aangelegd; één storing legt de werking van het hele systeem plat. Voor het transporteren van water mag

tic

ht

de opvoerhoogte die moet worden overbrugd niet groter zijn dan 5 meter.

tS

Pompen voor lediging

Ledigingspompen worden gebruikt voor het leegpompen van bassins. Dit kunnen pompen zijn voor het verpompen van

en

vuil-, hemel- of oppervlaktewater. Zo worden pompen voor vuilwater gebruikt om berg(bezink)voorzieningen te ledigen,

m

worden pompen voor hemelwater ingezet om bergingskelders of bergingsvijvers leeg te pompen en worden

do

Poldergemalen

cu

poldergemalen gebruikt om de waterstand in polders op het goede peil te houden.

ie

Poldergemalen worden gebruikt om polders droog te houden. Omdat ze hele polders droog moeten houden,

is

hebben poldergemalen pompen met een zeer grote capaciteit. Een capaciteit van enkele tientallen tot honderden

rv

kubieke meters per minuut is gebruikelijk. Poldergemalen kunnen worden aangedreven door elektromotoren, diesel,

Te

stoom, of windkracht. Poldergemalen, die vaak lozen in een boezem die wordt bemalen door boezemgemalen, worden
vaak in grotere gebouwen geplaatst. Deze gemalen zorgen ervoor dat delen van Nederland onder zeeniveau
bewoonbaar blijven.

Ledigingspompen van berg(bezink)voorzieningen
Ledigingspompen in bergbezinkvoorzieningen pompen het bassin, nadat de bergbezinkvoorziening in werking is
geweest, weer leeg en pompen het water terug het riool in. Ze treden in werking wanneer het peil in het riool zakt na
een hevige regenbui. Er wordt ook een niveau ingesteld waarbij de pomp afslaat. Dat kan zijn wanneer het bassin leeg
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is. Als een bergbezinkvoorziening uitgerust is met een spoelpomp, zal de ledigingspomp tijdens het ledigen een periode
afslaan, zodat de spoeling bij de juiste vulling kan plaatsvinden. De ontwerper moet de capaciteit van de
pomp afstemmen op de capaciteit van de bergbezinkvoorziening en de gewenste tijd waarbinnen de voorziening leeg
moet zijn, maar de capaciteit van de pomp mag de afvoercapaciteit van het riool niet nadelig beïnvloeden.
Ledigingspompen kennen een capaciteit van vaak enkele tientallen kubieke meters per uur.

ED

Bergbezinkvoorzieningen komen dikwijls voor in de bebouwde omgeving. Daarom moet de ontwerper bij het maken van
zijn ontwerp rekening houden met geluids- en geurhinder die kan optreden voor omwonenden door pompen in

IO

N

bergbezinkvoorzieningen.

Pompen voor gedoseerde afvoer

R

Pompen voor een gedoseerde afvoer worden toegepast om het afvoeren van water uit een voorziening te kunnen

g

sturen. Deze begrenzing is soms wenselijk in de situatie dat water een voorziening niet te snel mag verlaten (uitstroom)

in

of een volgende voorziening niet te snel in mag stromen (instroom). Pompen voor een gedoseerde afvoer worden

ht

daarom geplaatst bij de in- of uitstroom van afscheiders, filters, kelders of bassins. Omdat het debiet door middel van

tS

tic

een pomp nauwkeurig gereguleerd kan worden, zijn pompen een accurate manier om de afvoer van water te regelen.

en

Pompen voor spoeling

Spoelpompen, waaronder het specifieke type 'werveljet', worden toegepast om bezonken slib in

m

bergbezinkvoorzieningen te verwijderen. Spoelpompen gebruiken hiervoor water uit het bergbezinkbassin zelf of een

cu

apart reservoir dat wordt gevuld met spoelwater en zorgen er met een krachtige straal voor dat de bodem van deze

do

voorzieningen wordt schoongespoeld. Daarna pompt de ledigingspomp het water met vuil naar het riool. Omdat

ie

spoelpompen een beperkt bereik hebben Meestal worden er meerdere spoelpompen geplaatst en worden deze

is

aangestuurd op basis van waterhoogte in het bassin. Het ontwerp van de bergbezinkvoorziening stelt specifieke eisen

rv

aan de spoelinstallatie. De installateur of leverancier kan u informeren over de specifieke kenmerken van de

Te

spoelinstallatie.

Pompen voor circulatie
Circulatiepompen zorgen voor circulatie van water, vooral in oppervlaktewater. Zo zorgen circulatiepompen in vijvers
ervoor dat het water in beweging komt en hierdoor zuurstofrijker wordt. De grootte van het oppervlaktewater dat in
beweging moet worden gebracht en de minimaal benodigde stroomsnelheden in de waterpartij (o.a. vanuit ecologisch
gezichtspunt) zijn bepalende factoren voor de capaciteit van deze pompen.

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:59

Inhoud Gecontroleerd door Rioned
Ontwerpen » Functioneel ontwerp » Het functioneel ontwerp maken en toetsen » Het ontwerpen van onderdelen van voorzieningen » Een pomp ontwerpen
Pagina 104/139

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

Fonteinpompen
Fonteinen kunnen de belevings- en verkoelingsfunctie van water vergroten. Daarnaast zorgt een fontein voor circulatie
en voor toevoeging van zuurstof. Fonteinen pompen water uit de vijver en vernevelen dit tot kleine druppeltjes.

Vaak is het ontwerp van een fontein gericht op de circulatie en het sierlijke effect ervan. De capaciteit is afhankelijk van
de pomp; informatie hierover kan worden opgevraagd bij de leverancier.

ED

Fonteinen vernevelen water; deze waterdruppels kunnen door de wind worden verspreid. Omdat mensen deze

N

waterdruppels kunnen inademen, kunnen verontreinigingen in het oppervlaktewater, zoals blauwalg of verontreinigingen

IO

door riooloverstorten, bij mensen maag-, darm- en leverklachten veroorzaken. In zijn ontwerp moet de

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

ontwerper daarom rekening houden met gezondheidsrisico’s.
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1.4.2.24 Put doorlatend ontwerpen

ED

Doorlatende putten hebben doorlatende wanden en/of een doorlatende bodem. Deze putten
kunnen gemaakt zijn van poreus materiaal, maar het kan ook dat de wanden en/of de bodem
geperforeerd zijn. Een doorlatende put vormt een buffer, van waaruit het water de bodem in
trekt.

N

Materiaal

IO

Er bestaan prefab doorlatende putten. Maar het is ook mogelijk doorlatende putten op te bouwen uit geperforeerde

R

ringen of metselwerk met open verticale voegen met daarop een putkop. Over de verschillende materialen en hun

g

doorlatende capaciteit kan de ontwerper informatie opvragen bij de fabrikanten. Een doorlatende put is groter dan een

ht

in

kolk. Daarom bedient een doorlatende put een aanzienlijk groter oppervlak dan een doorlatende kolk .

tic

Toepassing

tS

Een doorlatende put wordt meestal in een cunet geplaatst dat is ingepakt in een doorlatende omhullingsdoek . De put
wordt gevuld via een leiding. Bij overbelasting leidt diezelfde leiding het water naar een nooduitlaat, tenzij er een aparte

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

route (bijvoorbeeld een tweede aangesloten leiding) dienstdoet als nooduitlaat.

Figuur A Formule voor de berekening van de berging in een infiltratieput
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tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

Als de ontwerper het cunet meerekent met de inhoud van de voorziening kan dat met de formule in figuur B.

en

tS

Figuur B Formule voor de berekening van de berging in een infiltratieput met grondverbetering

m

Voorkomen van vervuiling en dichtslibben

cu

Aansluitingen van vuil- of gemengd water van particulieren op een doorlatende put zijn ongewenst, net als directe

do

lozingen van stoffen die de kwaliteit van de bodem en het grondwater negatief beïnvloeden. Vóór het instroompunt zal

Te

rv

is

ie

de ontwerper een put plaatsen die zand en slib afvangt om (snelle) dichtslibbing van de infiltratieput te voorkomen.

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:59

Inhoud Gecontroleerd door Rioned
Ontwerpen » Functioneel ontwerp » Het functioneel ontwerp maken en toetsen » Het ontwerpen van onderdelen van voorzieningen » Een put doorlatend
ontwerpen
Pagina 107/139

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.4.2.25 Put niet-doorlatend ontwerpen

ED

Een niet-doorlatende put is meestal een verbinding tussen twee of meer rioolbuizen. Zo’n put
wordt geplaatst om een streng te verlengen of als er een knik (horizontaal) of een sprong
(verticaal) in de transportleiding moet worden gemaakt. Putten met speciale constructies zoals
overstorten worden geplaatst aan het einde van een streng.

N

Inspectieputten

IO

Naast een transportfunctie hebben niet-doorlatende putten ook een (beperkte) bergingsfunctie. En vanuit de putten

R

kunnen inspecties worden uitgevoerd. Een niet-doorlatende put wordt daarom ook wel een inspectieput genoemd. In

in

g

een niet-doorlatende put kan meetapparatuur worden geplaatst, of in een grotere put een filter of afscheider .

tic

ht

Kruisings-, stuw- en overstortputten en putten met bijzondere
constructies

tS

Een putconstructie wordt vaak gebruikt in een afval- of hemelwaterstelsel en komt voor in diverse uitvoeringen. Putten

en

dienen allerlei doelen, zoals:

toegang bieden tot aansluitende leidingen;

m

verbinden van leidingen waarbij een verandering optreedt in materiaal, middellijn, diameter, vorm of richting;

cu

bijzondere voorzieningen opnemen, zoals afsluiters;
lozingen van aanvoerende stelsels ontvangen;

do

verschillende typen stelsels verbinden (koppelput);
leidingen of duikers kruisen (kruisingsput);

ie

afvoer reguleren naar een benedenstrooms gebied (stuwput);

rv

is

afvalwater afvoeren bij overschrijding van een bepaald peil (overstortput).

Te

Pomp- en vacuümputten
Een putconstructie komt bovendien in aangepaste vorm terug als verzamel- en pompput voor rioolgemalen,
drukrioolgemalen en als verzamelbassin voor vacuümriolering. Zo’n verzamelput heeft dan vaker het karakter van een
verzamelbassin. De inhoud van het bassin en de afvoercapaciteit van de pomp en de leidingen waarmee het bassin
wordt geledigd, bepalen de capaciteit. Verderop op deze pagina vindt u informatie over de onderdelen van de pompput,
zowel in natte als in droge opstelling. Voor vacuümputten is het van belang dat de ruimte luchtdicht kan worden
afgesloten, zodat de vacuümpomp een aanzuigende werking krijgt. Daarom zitten op vacuümputten altijd afsluiters.
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Opbouw van een standaard inspectieput
Figuur A toont de onderdelen van een standaard inspectieput:
Een onderbak en tussenstukken. Beide bevatten sparingen, moffen of spie-einden voor de aansluiting van
rioolbuizen. De onderbak kan een stroomprofiel hebben voor de geleiding van (afval)water.
Een afdekplaat en een manschacht of een kegel(opzet)stuk.

do

cu

m

en
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tic

ht
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g
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ED

Een putafdekking met stellages.

rv

is

ie

45 Figuur A De opbouw van een put

Te

In figuur B ziet u de opbouw van een kruisingsput.
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m

en

46 Figuur B De opbouw van een kruisingsput

cu

Constructie inspectieput

do

Welk materiaal de ontwerper kiest voor een inspectieput, hangt af van het materiaal waar de aangesloten leidingen van

ie

zijn gemaakt, maar de materialen hoeven niet hetzelfde te zijn. Leveranciers detailleren de inspectieput (pas als deze

is

wordt besteld). Voor de constructie is van belang:

rv

het type, de hoogte en verdere kenmerken van de aansluitende leidingen (diameter, bob, hoekverdraaiing ten

Te

opzichte van een hoofdas);
de verwachte belasting van de put (verkeersklasse, grondwaterstand);
toepassing van coating of bekleding;
de legvolgorde van leidingen die moeten worden aangesloten.
of de richting van het leidingtracé verandert;
of de put een hoogteverschil tussen leidingen moet opvangen;
of de put een punt wordt waar meerdere rioolleidingen samenkomen;
of de put speciale voorzieningen, zoals een drempel(stuw), een gemaal of een filter gaat herbergen;
Het uitvullen van de put tot een stroomprofiel aanwezig is.
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De leverancier zet de uitgangspunten om in een puttenstaat. De opdrachtgever moet deze putten-staat eerst
goedkeuren. Daarna kan de leverancier de putten produceren en leveren.

Aandachtspunten bij pompputten

ED

Natte opstelling
Als de ventilatie in een pompput onvoldoende is en het afvalwater er te lang in blijft staan, kan er uit H 2 S-gas

N

zwavelzuur (H 2 SO 4 ) ontstaan. Is dit risico in een betonnen pompput aanwezig, dan is het aan te bevelen een

IO

zuurbestendige water- en gasdichte coating met voldoende aanhechtingssterkte en dikte (0,5 mm tot 3 mm) aan te

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht
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g

R

brengen. De ontwerper moet dan ook de ontluchtingen voorzien van geurfilters.

Figuur C Principe rioolgemaal (pompput met pomp) in natte opstelling
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Om de pompput droog te kunnen zetten, kunt u het toevoerende riool het beste dichtzetten. Hiervoor brengt de
ontwerper een spindelschuif op het aanvoerende riool aan. In het dek kan een straatpot worden aangebracht, vanuit
waar de spindelschuif bediend wordt.

Droge opstelling
Een pompput in een droge opstelling is ook vrijwel altijd van beton. Zo'n put bevat altijd minimaal twee compartimenten:

ED

een natte ontvangkelder en een droge kelder waarin de pompen zijn opgesteld: de pompkelder. Boven de put is meestal

N

een bovenbouw geplaatst. Hierin bevinden zich de elektrische installaties en de toegang tot de kelder. Voor de natte

IO

kelder geldt in grote lijnen hetzelfde als bij de natte opstelling. Een verschil is dat er hierbij meestal een hijsbalk

R

aanwezig is die de pompen omhoogtrekt.

g

Materiaal

in

Voor de persleiding in het rioolgemaal vanaf de zuigmond van de pomp tot aan de aansluiting op de persleiding buiten

ht

het gemaal kunnen verschillende materialen worden gebruikt. Ook bevat dit deel van de persleiding appendages.

tic

Meestal wordt gekozen voor gietijzer, staal of PE (polyetheen). Als de ontwerper kiest voor gietijzer, dan kan hij deze

tS

het beste wel met een coating laten beschermen, tenzij er sprake is van permanent anaerobe omstandigheden.

en

Achter de pomp in de persleiding plaatst de ontwerper een terugslagklep om te voorkomen dat de persleiding leegloopt.

m

Meestal is de terugslagklep een balkeerklep of een traditionele klep. De druk in de persleiding en het eigen gewicht

cu

drukken een holle, stalen bal (met rubber bekleed) in rusttoestand door op een zitting. Als de pomp gaat draaien, wordt
de bal omhoog gedrukt, waardoor deze grotendeels buiten het stroomprofiel komt te liggen. De persleiding kan worden

ie

do

afgesloten met een afsluiter met spindel. Deze schuifafsluiters zijn meestal gemaakt van gietijzer of kunststof.

is

Om de pomp met de persleiding te verbinden wordt meestal een gietijzeren voetbocht gebruikt. Deze voetbocht plaatst

rv

de ontwerper op de vloer van de pompput en verbindt hij met de persleiding. De pomp wordt langs de glijstang in de

Te

pompput gehesen, waardoor automatisch afdichting plaatsvindt. In plaats van de voetbocht kan de ontwerper ook
kiezen voor een zogenoemde bovenwaterkoppeling.
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1.4.2.26 Putdeksel open ontwerpen

Een putdeksel sluit een put af. Een putdeksel is doorgaans gesloten en laat dan geen lucht of
water door. Maar in sommige gevallen is een open putdeksel wenselijk die de put afsluit voor
onbedoelde toegang, maar lucht en/of water doorlaat.

ED

Een gesloten putdeksel kan bij extreme druk onder het deksel door lucht en/of water wel omhoog worden geduwd, maar

N

als het deksel dan van de put af schuift, levert dat een onveilige situatie op. Als het juist de bedoeling is dat water of

IO

lucht door het deksel de put uit kan, kiest de ontwerper voor een open putdeksel.

R

Beluchting en ontluchting

in

g

Open deksels laten lucht door. Dat werkt gunstig voor de beluchting en ontluchting . Bij stelsels die (ook) vuilwater

ht

transporteren, kan een open deksel tot stankoverlast leiden. Er zijn ook open deksels met een ventiel eronder, waardoor

tic

de lucht alleen naar buiten kan als de druk in het stelsel groot genoeg is om het ventiel open te drukken (ontluchting). Er

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

kan door zo’n ventiel geen lucht naar binnen voor beluchting.
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Figuur A Foto van een open putdeksel met ventiel
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ie

In- en uitstroom

is

De ontwerper kan een put inzetten als inzamelpunt voor water. Bijvoorbeeld als een kolk een te kleine capaciteit levert

rv

en het niet wenselijk is als er meerdere kolken zijn. De ontwerper kiest de hoogte van de putrand dan op de gewenste

Te

instroomhoogte.

Een open putdeksel kan ook juist de uitstroom van water verzorgen: als nooduitlaat of als reguliere
uitstroomvoorziening. De combinatie van uit- en instroom is ook mogelijk. Dan stroomt het water via het deksel de put
uit, bijvoorbeeld om een bergingsruimte aan het maaiveld te vullen, en later weer de put in, zodra de berging niet meer
nodig is.
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1.4.2.27 Schildmuur ontwerpen

Een schildmuur wordt haaks op de stromingsrichting in een riool geplaatst om het riool af te
sluiten.

ED

Toepassing

Het plaatsen van een schildmuur kan nodig zijn wanneer een riool buiten gebruik wordt gesteld, wanneer

IO

N

afstromingsrichtingen vanaf een bepaald punt worden gesplitst of wanneer de functie van (een deel van) een riool

g

Alleen in een al bestaand watersysteem

R

wijzigt.

in

Een schildmuur is meestal een gemetselde constructie. Een ontwerper zal alleen een schildmuur ontwerpen bij het

ht

aanpassen van een bestaand watersysteem. In nieuwe watersystemen is er geen verbinding tussen delen die

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

gescheiden moeten blijven. Daarom is het niet nodig hierbij een schildmuur te ontwerpen.
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1.4.2.28 Stankslab ontwerpen

Om stankoverlast bij voorzieningen te voorkomen, kan de directe luchtstroom vanaf vuilwater
worden afgesloten door middel van een stankslab.

ED

Functie

Stankslabben sluiten de ruimte waar vuilwater zich bevindt af van de omgeving. Behalve dat een stankslab geur

IO

N

blokkeert, geeft een stankslab ook extra weerstand in de gewenste stroomrichting en werkt als een soort terugslagklep

R

als water tegen de gewenste stroomrichting in stroomt.

g

Toepassing

in

Stankslabben treffen we veel aan in bergbezinkbassins en in bergbezinkleidingen . De slabben zijn meestal van rubber,

ht

en worden bevestigd in de vrije ruimte boven een interne of externe overstortdrempel . Het materiaal, de hoogte en de

tic

dikte van de slab bepalen hoe makkelijk het water de slab open kan drukken. De ontwerper moet ervoor zorgen dat de

tS

stankslab een zeer beperkte invloed heeft op de stroming, en tegelijkertijd zijn luchtafsluitende functie goed kan (blijven)

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

vervullen.

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:59

Inhoud in discussie
Ontwerpen » Functioneel ontwerp » Het functioneel ontwerp maken en toetsen » Het ontwerpen van onderdelen van voorzieningen » Een stankslab ontwerpen
Pagina 116/139

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.4.2.29 Stuw ontwerpen

N

ED

Het doel van een stuw (ook wel drempel, overlaat of overstortmuur genoemd) is het reguleren
van de waterhoogte in een watergang of een riool. Het water blijft achter de stuw totdat de
bovenkant van de stuw is bereikt. Komt de waterstand aan één zijde hoger dan de bovenkant
van de stuw, dan loopt het water vanaf dat moment over de rand van de stuw, tot de waterstand
weer lager is dan de stuw.

IO

Soorten en maten

R

Stuwen komen in oppervlaktewater voor als houten of betonnen wanden. Soms beslaat een stuw de hele breedte van
een watergang, soms wordt een stuw achter of voor een duiker geplaatst. In riolen komen ze veel voor in de vorm van

in

g

gemetselde of betonnen muren in putten. Als er kleine debieten worden gestuurd, zoals bij drainageriolen , kan de

ht

ontwerper de functionaliteit van een stuw ook realiseren met een leiding die na een bochtstuk verticaal eindigt. De

tic

hoogte van de rand van die leiding is dan de stuwhoogte.

tS

Vast of regelbaar

en

Vaste stuwen zorgen altijd voor hetzelfde peil. Regelbare stuwen kunnen (gedeeltelijk) op verschillende peilen worden

m

ingesteld. Dat kan bijvoorbeeld handmatig met balken, of handmatig of automatisch met een verstelbare schuif of klep.

cu

Maat drempel

do

De lengte van de drempel (de maat dwars op de stroomrichting) bepaalt hoeveel het water dat erover stroomt, wordt
opgestuwd. Hoe langer de drempel, hoe minder de opstuwing. Met een halvering van de lengte neemt de opstuwing

ie

ongeveer met een factor 1,6 toe. De ontwerper zal een maat voor de stuw zoeken die acceptabel is voor het

rv

is

ruimtebeslag en de kosten, en die tegelijkertijd in verhouding is met de dimensionering van het bovenstroomse stelsel.

Te

Volkomen of onvolkomen overlaat
De benedenstroomse waterstand kan invloed hebben op de afvoercapaciteit van een stuw. Dit is het geval als de
benedenstroomse waterstand boven de drempelhoogte hoger is dan twee derde van de bovenstroomse waterstand ten
opzichte van de drempel. Dan is er sprake van een onvolkomen overlaat. Als de waterstand benedenstrooms lager is
dan dat, dan heeft de benedenstroomse waterstand geen invloed op de stroming over de stuw en is er sprake van een
volkomen overlaat.

Formules voor het rekenen aan stuwen vindt u in deze kennisbank in het onderdeel Modelleren hydraulisch functioneren
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. In hoeverre een stuw het water goed kan afvoeren, hangt ook af van de ruimte achter de stuw. Als het water daar niet
vrij weg kan stromen, kan dit de werking van de stuw beïnvloeden. Rond een overstortdrempel in een put moet dus
voldoende ruimte zijn.

Functie

ED

Een stuw kan verschillende functies hebben:

1. Handhaven van de waterdiepte;

N

2. Handhaven van de grondwaterstand;

IO

3. Scheiden van routes;

in

1. Stuwen voor het handhaven van waterdiepte

g

R

4. Benutten van berging.

ht

In oppervlaktewater is het hebben van een minimale waterdiepte vaak het uitgangspunt. Dit vindt u ook terug in het

tic

onderdeel over een oppervlakkig doorlatend bassin . Door in de afvoerroute een stuw te plaatsen, blijft het water in het

tS

bovenstroomse pand staan tot de drempelhoogte is bereikt. Met behulp van stuwen op verschillende plekken in een
oppervlaktewaterstelsel op verschillende hoogtes kan de ontwerper een voorkeursstroming instellen en afvoerroutes

en

creëren die pas bij een groter wateraanbod worden ingezet. In een oppervlaktewaterstelsel kiest de ontwerper

m

regelmatig voor een regelbare stuwhoogte, bijvoorbeeld voor het instellen van wisselende streefpeilen bij verschillende

cu

omstandigheden, zoals een zomer- en een winterpeil .

do

2. Stuwen voor het handhaven van een grondwaterstand

ie

Het reguleren van de grondwaterstand tot een zeker maximum kan met een drainageriool. Een drainageriool dat onder

is

het peil van het ontvangende oppervlaktewater uitmondt, draineert tot dat peil. Een drainageriool dat boven het

rv

oppervlaktewaterpeil ligt, draineert tot zijn bodemhoogte. Soms is het niet wenselijk om veel grondwater af te voeren,

Te

maar wil of mag de ontwerper grondwater alleen afvoeren als het boven een bepaald niveau komt. In dat geval kan bij
de uitmonding van de drain een drempel worden geplaatst, bijvoorbeeld in de vorm van een muurtje of een omhoog
gerichte buisuitmonding in een put. Dit principe kan worden toegepast in gebieden met hoge grondwaterstanden, in
gebieden met sterk fluctuerende grondwaterstanden en in infiltratievoorzieningen.
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Figuur A Twee voorbeelden van putten met een stuw in een drainageriool
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en

3. Stuwen voor het (doorgaans) scheiden van routes
Er zijn routes voor water die we, vaak vanuit financiële overwegingen, niet zo groot willen aanleggen dat ze altijd

cu

m

werken. In sommige omstandigheden kiest de ontwerper er bijvoorbeeld voor om:
hemelwater dat niet (snel genoeg) in de bodem infiltreert, naar oppervlaktewater te sturen;

do

hemelwater dat niet (snel genoeg) door een zuiverende voorziening kan stromen, ongezuiverd naar
oppervlaktewater te sturen;

ie

vuilwater of gemengd water dat niet in voldoende mate naar de rioolwaterzuivering kan worden verpompt, naar

is

oppervlaktewater te sturen;

rv

bij een groot wateraanbod een berg(bezink)voorziening in te zetten.

Te

Deze alternatieve routes bij een groot wateraanbod zijn vooral gericht op het voorkomen van schade.

In dit soort gevallen loopt de waterstroom in de meest voorkomende omstandigheden langs de drempel. Pas bij
overbelasting van de betreffende voorziening loopt het water over de drempel en volgt het een alternatieve route.
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ht

in

g

Figuur B Put met een externe riooloverstort of een externe hemelwateroverstort

tic

Overstorten van de gemengde riolering

tS

De plaats van een overstort in een gemengd rioleringsstelsel moet kwalitatief en kwantitatief aansluiten bij de plannen
van de waterbeheerder. Hierbij houdt de ontwerper rekening met de functie die wordt toegekend aan het

en

oppervlaktewater. Een overstortlocatie ligt bij voorkeur:

m

niet in de directe nabijheid van een rioolgemaal, met het oog op de gewenste scheiding van vuilwater en

cu

schoon water;

niet bij een beginriool met beperkte doorstroming tijdens dwa , in verband met het risico op vervuiling door

do

ophopend rioolslib;

bij een speciaal hooggelegen riool onder tegenschot, zonder dwa, dat regelmatig wordt gereinigd;

ie

op een plaats in het oppervlaktewaterstelsel waar vanuit oogpunt van waterbeheer de minste bezwaren

is

bestaan tegen de overstort;

niet in stilstaand oppervlaktewater;

rv

in oppervlaktewater met voldoende drooglegging voor het beschikbare verval in de riolering;

Te

op een plaats met ruimte voor eventuele randvoorzieningen;
op een plaats waar meten mogelijk is.

Hoewel vanuit hydraulisch opzicht extra overstorten meer zekerheid bieden, zal de ontwerper met het oog op
onderhoud, inspectie en het plaatsen van randvoorzieningen die hiervoor nodig zijn, het aantal overstorten zoveel
mogelijk beperken.

Stuw of slokop
De overloop van een infiltratieveld en die van een wadi kan de vorm hebben van een bovengrondse stuw als de
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voorziening direct grenst aan een volgende voorziening of aan oppervlaktewater. Vaak kiest een ontwerper voor kolken
of putten met een open deksel , waarin de wadi of het infiltratieveld overloopt met een leiding naar oppervlaktewater.
Die constructie noemen we een slokop .

Bypass
Veel zuiverende voorzieningen ( afscheiders en filters ) hebben een maximaal debiet dat ze kunnen verwerken. Bij

ED

hogere debieten vallen ze in storing en/of spoelt het water de eerder opgevangen verontreinigingen juist uit de
voorziening. Om dit te voorkomen, zal de ontwerper een bypass maken. Vaak is dat een drempel waarmee een deel

N

van het water, als de waterstand boven die drempel stijgt, om de zuiverende voorziening heen wordt geleid. Een deel

IO

van het water stroomt dan ongezuiverd verder, maar de zuiverende voorziening blijft functioneren voor het water dat er

R

wél doorheen stroomt.

g

4. Stuwen voor het benutten van berging

in

In veel voorzieningen is er ruimte voor waterberging. Bijvoorbeeld in de leidingen van een vrijvervalriool, in een sloot of

ht

in een cunet onder een weg. Om die bergingsruimte te kunnen benutten, moet de ruimte voor aanvang van een bui leeg

tS

bergingsruimte niet of slechts beperkt benut.

tic

zijn, anders past er geen nieuw water in. De ruimte moet echter ook niet direct leeglopen, want dan wordt de

en

De ontwerper kan de bergingsfunctie van een voorziening nuttig inzetten door een stuw in te zetten op de hoogte van de

m

maximale waterstand in de voorziening. Op een lager (bodem)niveau komt dan een onderdeel dat zorgt voor een

cu

gedoseerde afvoer, zoals een doorlaat , een wervelventiel , een pomp of een infiltrerend oppervlak. Het afvoeren van
water kan ook op basis van de waterstand worden gestuurd, bijvoorbeeld met een regelbare klep en niveaumeting, een

Te

rv

is

ie

do

drijvende bewegende stuwgoot of een afsluiter die wordt aangestuurd door een drijver.
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Te
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Figuur C Put met een stuw met doorlaat
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1.4.2.30 Terugslagklep ontwerpen

ED

Een terugslagklep (ook kanaalklep) voorkomt dat water een leiding terug in stroomt. Een
terugslagklep is een scharnierend schot dat onder invloed van de zwaartekracht een
leidinguitmonding afsluit. Druk van het water in de leiding duwt de klep open, waardoor het
water de leiding uit kan stromen.

N

Werking

IO

Het schot dat de leiding afsluit, hangt onder een kleine hoek, zodat het onder zwaartekracht stabiel hangt. De klep wordt

R

door (water)druk omhoog geduwd en scharniert dan van de leidinguitmonding af. Als de waterdruk weer lager wordt,

g

zakt de klep weer terug op zijn plek. Bij (water)druk vanuit de andere richting, wordt de klep aangeduwd en blokkeert die

ht

in

de doorvoer van water tegen de bedoelde stroomrichting in.

tic

Toepassing

tS

De ontwerper kiest vaak voor een terugslagklep op een plek waar verschillende typen water bij elkaar komen om
hiermee ongewenste terugstroming te voorkomen. Bij overstorten van de gemengde riolering of van verbeterd

en

gescheiden hemelwaterriolen worden de kleppen regelmatig ingezet om instroming van oppervlaktewater tegen te gaan

cu

m

in gebieden met een beperkte drooglegging .

do

Materiaal

Terugslagkleppen zijn vaak gemaakt van kunststof of metaal. Het gewicht van de klep wordt zo gekozen dat bij een

is

ie

bepaalde waterdruk het water de klep goed open drukt, maar de klep de leiding ook goed afsluit bij tegendruk.

rv

Afmetingen

Te

De grootte van de terugslagklep is zodanig dat de opening die moet worden afgesloten ruim wordt afgedekt. Onder de
terugslagklep houdt de ontwerper een vrije ruimte aan van bijvoorbeeld 0,3 m, om te voorkomen dat slib of drijfvuil blijft
liggen en tussen de klep komt, waardoor deze niet meer goed sluit. Bij bijzondere afmetingen vraagt hij eventueel
specificaties van fabrikanten op om na te gaan of de gewenste producten leverbaar zijn. De verdere uitwerking van het
ontwerp van een terugslagklep vindt plaats in het detailontwerp.
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1.4.2.31 Verhardingselement doorlatend ontwerpen

N

ED

Verhardingselementen worden toegepast in de wegenbouw. Het gaat hierbij om losse
elementen die met elkaar in verband worden gestraat, zoals klinkers, tegels, kasseien of
grasbetonblokken. Wanneer poreus of open materiaal wordt toegepast, is sprake van
waterdoorlatende verhardingselementen. Waterdoorlatende verhardingselementen worden
toegepast voor de inzameling en het eerste transport van hemelwater, en daarnaast voor het
laten infiltreren in de bodem van het ingezamelde hemelwater of het zuiveren ervan.

IO

Waterdoorlatende elementverharding kan bestaan uit:

R

poreuze verhardingselementen (zoals stenen en asfalt);

in

g

halfverharding (zoals grasbetontegels en versterkte grasmatten).

ht

Toepassing

tic

De ontwerper kan de verhardingselementen toepassen in woonstraten en op pleinen, en op terrassen en opritten.

tS

Halfverharding is alleen geschikt voor minder zwaar belaste oppervlakken zoals parkeerplaatsen en voetpaden. De
bovengrondse belasting bepaalt dus welke soort elementverharding het best gebruikt kan worden. De

en

elementverharding ligt bij voorkeur vlak en waterpas. Zo verdeelt het water zich het beste over alle elementen. De

m

inzameling van het water is dan optimaal en is er ook geen klein oppervlak dat meer met vuil wordt belast dan de rest.

cu

Een nadeel van vlak liggende wegverharding is dat deze minder zwaar belast kan worden dan bol gestraatte

do

verharding. Met de keuze van het materiaal en de dikte van de vlijlaag waarop de elementen komen te liggen kan de

ie

ontwerper dit nadeel wat beperken.

is

Inzameling

rv

Doorlatende verhardingselementen worden regelmatig op bergende of infiltrerende cunetten aangelegd. Voordeel

Te

daarvan is dat er dan minder, of zelfs geen kolken nodig zijn om het water in het cunet te brengen. Het water komt dan,
nadat het door de verharding is gezakt, in een speciaal daarvoor aangelegd cunet terecht. Als de natuurlijke ondergrond
geschikt is om het water snel op te nemen, kunnen de verhardingselementen op een vlijlaag worden aangebracht
zonder dat daaronder een cunet hoeft te worden aangebracht (of slechts een cunet met beperkte dikte). De
doorlatendheid van verhardingselementen zelf moet groter zijn dan die van de onderliggende lagen (vlijlaag, cunet en
eventuele infiltratie-elementen ). Daarmee wordt voorkomen dat er al bij kleine buien water op straat ontstaat.
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Begroeiing
Als het de bedoeling is dat de halfverharding begroeid raakt, dan moet er een passend substraat worden gekozen
tussen de elementen. Dat substraat moet voldoende water doorlaten, maar de planten ook voldoende voedingsstoffen

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

en water bieden.
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1.4.2.32 Voeg doorlatend ontwerpen

ED

Een doorlatende voeg laat water door tussen verhardingselementen zoals straatklinkers en
tegels. Waterdoorlatende voegen spelen een rol in de inzameling van hemelwater door het
transport van water vanaf het maaiveld naar de ondergrond.

Toepassing

N

Doorlatende voegen worden toegepast bij dichte elementenverharding, en soms ook bij doorlatende

IO

elementenverharding. Er bestaan verhardingselementen met verbrede nokken of afstandhouders. Ook kunnen klinkers

R

verder van elkaar af gestraat worden. Er is dan meer ruimte voor doorlatende voegen, maar het straatwerk wordt

g

er wel minder stabiel door. Het voegenaandeel in waterpasserende verhardingen moet minimaal 10% zijn om voldoende

ht

in

oppervlaktedoorlatendheid te creëren.

tic

Materiaal

tS

De voegen verdelen de krachten tussen de elementen van de verharding. Voorwaarde voor doorlatende voegen is dat
ze waterdoorlatend zijn. De voegvulling zorgt er in eerste instantie voor dat de stenen op hun plaats blijven liggen en

en

niet gaan kantelen of kruipen. Het meest toegepaste vulmateriaal in doorlatende voegen is split met een gradatie van 1

m

tot 3 mm. Hierbij geldt: hoe fijner de gradatie, hoe steviger de constructie, maar ook hoe sneller de voeg vervuild

cu

raakt; en hoe grover de gradatie, hoe sneller de doorstroming door de voeg, maar ook hoe minder stabiel de voeg

do

is. Het is belangrijk dat het vulmateriaal niet verbrijzelt, omdat de voegen dan volledig afgesloten raken en geen water

Te

rv

is

ie

meer doorlaten.
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1.4.2.33 Wegprofiel ontwerpen

N

ED

Het wegprofiel (of straatprofiel) is de afwerking van de weg op maaiveldniveau. Het wegprofiel
speelt een belangrijke rol in het oppervlakkige transport van hemelwater. Daarnaast kan er,
door hoogteverschillen in het wegprofiel door bijvoorbeeld de aanwezigheid van stoepen of
drempels, een zeer beperkte tot aanzienlijke hoeveelheid berging in het wegprofiel aanwezig
zijn.

IO

Functie

R

Het wegprofiel heeft belangrijke functies in het stedelijk watersysteem, maar heeft primair een verkeersfunctie. Zonder
verkeer geen weg. De vormgeving van het wegprofiel bepaalt welke rol het voor water kan spelen. In een

in

g

ontwerpproces moeten de wensen en eisen van de waterbeheerder en de wegbeheerder meegenomen worden om tot

ht

passende wegprofielen te komen. Doorgaans volgen uit dit proces eisen die terechtkomen in het programma van eisen

tic

(PvE) waar de ontwerper zich aan moet houden. Als hij afwijkingen daarvan wenst om water in goede banen te leiden,

tS

moet hij die afstemmen met de wegbeheerder en ze documenteren.

en

Het wegprofiel heeft drie functies wat betreft water:

m

1. Inzameling van hemelwater;

ie

1. Inzameling

do

3. Transport van water.

cu

2. Berging van hemelwater, al dan niet gemengd;

is

De regen die op het wegoppervlak valt, moet ergens naartoe. Het water stroomt over de verharding naar de volgende

rv

schakel in het inzamelsysteem . Dat kan bijvoorbeeld een kolk zijn of een voorziening naast de weg zoals een berm of

Te

een wadi. Om het water daar te krijgen, moeten de wegen een in de breedterichting een afschot hebben van minimaal
1% en bij voorkeur van 2%. Soms is het wegoppervlak zelf het inzamelende onderdeel, zoals bij wegen die zijn
opgebouwd uit doorlatende verhardingselementen of uit klinkers met een doorlatende voeg . Dan is er voor de
waterinzameling geen afschot nodig.

2. Berging
Water kan een tijdje op straat staan voor het verder verwerkt wordt. Hoe vaak er hoeveel water staat, hangt samen met
de dimensies van andere voorzieningen. Het wegprofiel is een effectief en relatief goedkoop onderdeel om korte tijd
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gecontroleerd veel water op te slaan. Met een goed ontwerp blijft de weg bruikbaar voor mindervaliden, ouderen en
kinderen.

Het bergen van regenwater op straat is niet zonder risico. Regenwater op straat kan verontreinigd zijn met
ziekteverwekkers afkomstig uit honden- en vogelpoep en met menselijke ontlasting die vanuit de ondergrondse riolering
omhoog stroomt. Ook kunnen er ziekteverwekkers in aanwezig zijn die van nature in het milieu voorkomen. Mensen

ED

komen in contact met regenwater op straat zij buiten nat worden door opspattend water van langsrijdende auto’s.
Kinderen spelen of zwemmen graag in het water en zoeken het juist op. Hierdoor krijgen mensen (vooral kinderen)

N

water binnen. Bijvoorbeeld doordat zij met natte handen hun mond aanraken, spetters inslikken of een slok water

IO

binnenkrijgen.

R

Zolang afstroming niet mogelijk is

g

Voor het ontwerp van hemelwaterstelsels heeft een gemeente een maatstaf die aangeeft hoe vaak of bij welke

in

omstandigheden dat stelsel overbelast mag raken. Bij overbelasting treden nooduitlaten in werking. Op een zeker

ht

moment kan ook de capaciteit van het hemelwaterstelsel met noodventielen overbelast raken. In dat geval past er geen

tic

water meer in het stelsel en blijft het op straat staan. Vaak is dit van korte duur en gebeurt dit op plaatsen die ver van de

tS

uitlaten en/of laag liggen. Hoeveel water er in het wegprofiel past, volgt uit de vorm van het profiel. Zo neemt de

en

bergingsruimte bijvoorbeeld flink toe naarmate de trottoirbanden hoger worden; dit zorgt voor een dieper gelegen

m

wegoppervlak.

cu

Als overloop van een andere voorziening

do

Als een hemelwaterstelsel overbelast raakt, kan water dat op de ene plaats het stelsel in stroomt, op een andere plek
weer de straat op stromen. Zo kan het gebeuren dat er in laaggelegen gebieden veel meer water op straat staat dan op

ie

basis van het omliggende verharde oppervlak kan worden verwacht. Het is een onwenselijke situatie wanneer

is

verontreinigingen uit het stelsel worden meegevoerd en ook op straat terechtkomen, bijvoorbeeld bij een gemengd

Te

rv

stelsel van vuil- en hemelwater .

Permanent voor verdamping of infiltratie
Op delen van de weg die lager liggen dan kolken of andere onderdelen die het hemelwater inzamelen, zal het water na
een bui blijven staan tot het verdampt is of in de bodem is getrokken. Een ontwerper zal de weg niet zo ontwerpen,
maar in de praktijk kunnen door zetting of (over)belasting dit soort onregelmatigheden in een weg optreden. De
gewenste hellingen in de lengte en in de breedte zijn erop gericht dit in combinatie met een gebruikelijke
herstelfrequentie grotendeels te voorkomen.
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3. Transport
In Nederland kunnen we de meeste wegen in de bebouwde kom zien als open (zeer ondiepe en brede) leidingen. De
ontwerper kan de stroming in de lengterichting van de weg benutten, of juist met opzet tegenhouden. In gebieden met
bovengrondse afvoer naar oppervlakkige voorzieningen zien we vaak goten . Het profiel van de weg kan de functie van
zo’n goot krijgen. Vaak kiest de ontwerper dan voor het laagste punt in het profiel (één van de zijkanten, beide zijkanten
of het midden). Het wegoppervlak moet dan afschot van minimaal 3‰ en bij voorkeur van 5‰ om plasvorming beperkt

ED

te houden. Bij zettingsgevoelige grond is een verhang van ten minste 5‰ gewenst. De plaats van het laagste punt heeft
invloed op de stabiliteit van het straatwerk. Bij elementenverharding (bijvoorbeeld straatstenen) zal de ontwerper het

IO

N

gewenste wegprofiel daarom willen afstemmen met de wegbeheerder.

R

Bij extreme neerslag zullen wegprofielen vol water komen te staan. In vlakke gebieden verdeelt het water zich over de
wegen, terwijl in hellende gebieden het water naar het laagste punt stroomt. De ontwerper kan met de hoogteligging, de

in

g

vorm van het profiel en de ligging van obstakels zoals verkeersdrempels en -tafels, het water een bepaalde kant op

ht

sturen voor de inzameling. In extreme situaties is het beperken van schade het devies. Daarbij kan de ontwerper

tic

noodvoorzieningen maken die het water vanaf de straat afvoeren naar groen of oppervlaktewater. Soms zijn daarvoor
constructies van leidingen en putten nodig, maar vaak is een simpele trottoirbandverlaging op een plek waar het water

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

mag weglopen voldoende, in combinatie met een stroomprofiel door een berm.
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1.4.2.34 Wervelventiel ontwerpen

ED

Een wervelventiel begrenst de stroming van water in riolen. Als de stroomsnelheid in een
wervelventiel toeneemt, zorgt de specifieke vorm ervan voor turbulentie, die de doorstroming
beperkt.

Toepassing

N

Het debiet dat door een wervelventiel stroomt, is afhankelijk van het drukverschil over het wervelventiel. Elk ventiel heeft

IO

een specifieke Q-H-relatie. Het verschil in drukhoogte boven- en benedenstrooms zorgt voor turbulentie die de

R

doorstroming door een wervelventiel reguleert. Met een wervelventiel kan de ontwerper de afvoer uit een deel van een

in

g

stelsel doseren, bijvoorbeeld om de berging in een hoger gelegen deel van het stelsel goed te benutten.

ht

Weinig kans op verstopping

tic

Een wervelventiel heeft met dezelfde doorstroomopening een beperkter debiet dan een doorlaat . Om de afvoer te

tS

begrenzen op hetzelfde debiet, kan de opening bij een wervelventiel dus groter zijn, waardoor er minder kans op

m

een met lucht gevulde werveling creëren.

en

verstopping is dan bij een doorlaat. Verstoppingen komen sowieso maar zelden voor bij wervelventielen, omdat deze

cu

Specificaties

do

Wervelventielen zijn prefab toestellen, waarvan de fabrikant de specificaties kan aanleveren. De ontwerper
kan specificaties opvragen bij één of meer fabrikanten en de gewenste afmetingen kiezen op basis van de Q-H-relatie

Te

rv

is

ie

van gangbare producten.
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1.4.3 Het ontwerpen ten behoeve van
stelselverbetering

IO

N

ED

Ontwerpen is niet alleen nodig in nieuwe situaties. Soms moeten bestaande stelsels of
voorzieningen functioneel worden aangepast om weer te voldoen aan vernieuwde inzichten en
/of omdat het functioneren van de stelsels of voorzieningen niet (meer) voldoet aan de normen.
Het functioneel ontwerp is dan het startpunt voor de ontwerper; de uitwerkingen van het
schetsontwerp, namelijk de principekeuzes, de locatie en de route, de hoogteligging en het
ruimtebeslag, veranderen niet bij stelselverbetering.

R

Bij het aanpassen van een stelsel of een voorziening kiest de ontwerper opnieuw onderdelen, maar nu met het doel het

g

stelsel of de voorziening functioneel te verbeteren. Bij een stelselvernieuwing kunt u bijvoorbeeld denken aan het

in

aanbrengen van een bergbezinkvoorziening, het toepassen van rioolverzwaring, het aanpassen van de capaciteit van

tS

Rollen bij stelselverbeteringen

tic

ht

een gemaal, of aan afkoppelen van hemelwateraansluitingen van een gemengd stelsel.

Bij stelselverbeteringen hebben de opdrachtgever, de stedelijk waterbeheerder en andere adviseurs en de ontwerper op

m

en

hoofdlijnen dezelfde rollen als bij een nieuw stelsel:

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

cu

De stedelijk waterbeheerder adviseert en denkt mee over de gewenste functionaliteit.

do

De opdrachtgever verleent de opdracht en stelt het ontwerp vast.

ie

Deze rollen worden in principe vervuld door verschillende mensen, maar bij kleinere werken kan iemand ook meerdere

rv

is

rollen hebben. Zo kunt u als stedelijk waterbeheerder in bepaalde gevallen ook opdrachtgever en/of ontwerper zijn.

Te

Ontwerpstappen bij stelselverbeteringen
De stappen die moeten worden doorlopen bij een stelselverbetering zijn in hoofdlijnen gelijk aan de algemene
ontwerpstappen in iedere ontwerpfase:
Inventariseren.
Opstellen programma van eisen.
Ontwerp maken en toetsen.
Ontwerp rapporteren.
Ontwerp vaststellen.
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Hoeveel tijd er voor de verschillende stappen nodig is, hangt af van de omvang van het werk. Bij kleinere werken
kunnen sommige stappen bij stelselverbeteringen (zeer) kort zijn.

Inventariseren
De opdrachtgever legt vast welke prestaties er verwacht worden. Dit beschrijft hij in waarden als gezondheid, veiligheid
en duurzaamheid. Hierbij vormt de vraag wat er is veranderd en waarom het functioneren niet (meer) voldoet, het

ED

uitgangspunt voor de ontwerpopgave. Daarnaast volgen uit de inventarisatie de financiële, technische en beleidsmatige
randvoorwaarden. Tot slot worden in deze fase de kenmerken van het plangebied of van het huidige stelsel

IO

N

geïnventariseerd: wat ligt er nu en waarop moet het nieuwe ontwerp aansluiten?

Omdat bij een stelselverbetering wordt gewerkt in een bestaande situatie, heeft de ontwerper bij een

R

stelselverbetering minder vrijheden dan in een nieuwe situatie en stelt de omgeving meer randvoorwaarden aan het

g

ontwerp. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan het goed en op duurzame wijze verwijderen en eventueel

ht

in

hergebruiken van bestaande onderdelen.

tic

Het programma van eisen

tS

De opdrachtgever en de stedelijk waterbeheerder leggen in het programma van eisen (PvE) vast waarop het ontwerp
getoetst moet worden. Als er afstemming nodig is met andere instanties, bijvoorbeeld met het waterschap, wordt het

en

programma van eisen samen met deze instanties vastgesteld. De eisen in dit programma van eisen vormen het kader

cu

m

voor de ontwerper.

Het ontwerp maken, toetsen, rapporteren en vaststellen

do

Vervolgens gaat de ontwerper aan de slag met het invullen van de ontwerpopgave. In plaats van een schetsontwerp is

ie

er nu het bestaande systeem dat verbeterd moet worden. De stappen die doorlopen moeten worden, zijn verder

is

conform het reguliere functioneel ontwerp: Het functioneel ontwerp maken en toetsen , Het functioneel ontwerp

Te

rv

rapporteren en Het functioneel ontwerp vaststellen .

Belangrijk is dat het functioneren van het bestaande stelsel verbetert volgens de maatstaven van het programma van
eisen en dat er een ontwerp komt dat werkt en dat u kunt beheren.
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1.4.4 Het toetsen van het functioneel ontwerp als
geheel

R

IO

N

ED

Het functioneel ontwerp moet voldoen aan de eisen die in deze ontwerpfase in het programma
van eisen (PvE) zijn meegegeven. De ontwerper toetst de onderdelen die in het functioneel
ontwerp de voorzieningen en stelsels vullen in samenhang met elkaar aan deze eisen. De
ontwerper gebruikt hiervoor rekenmodellen, en wordt hierbij vaak bijgestaan door een rekenaar
voor het uitvoeren van modelberekeningen, om te bepalen of het geheel aan ontworpen
onderdelen voor het functioneren van de gekozen voorzieningen voldoet aan de eisen in het
PvE.

g

Het ontwerp van onderdelen moet als geheel voldoen aan het programma van eisen (PvE). De ontwerper heeft op

in

basis van zijn ervaring voor zijn ontwerp de onderdelen geselecteerd die de voorzieningen laten

ht

functioneren volgens die eisen. Als alle onderdelen op zich geschikt lijken voor hun functie(s), is het tijd het geheel in

tic

samenhang te toetsen. De ontwerper toetst dan alle voorzieningen in een stelsel en de samenhang daartussen aan de

tS

gestelde eisen.

en

Functioneren

m

Bij het toetsen van het functioneel ontwerp kijkt de ontwerper of de onderdelen en de voorzieningen in zijn ontwerp

cu

zodanig functioneren dat ze:

do

de volksgezondheid bevorderen;
schade beperken; en

is

ie

het milieu beschermen.

rv

De ontwerper toetst het functioneren van de onderdelen aan het PvE voor de volgende omstandigheden:

Te

aanhoudende droogte;
droge omstandigheden;
beperkte neerslag;
hevige neerslag;
extreme neerslag.

Het detailniveau van de eisen en de situaties die getoetst moeten worden, bepalen hoe gedetailleerd deze toetsing
precies moet zijn. Onder droge(re) omstandigheden functioneren de meeste voorzieningen zoals ze zijn bedoeld, terwijl
hevige en extreme neerslag de overbelasting van stelsels en het effect daarvan op hun omgeving op de proef stellen.
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Als sprake is van een gefaseerde uitvoering in (deel)gebieden, toetst de ontwerper elke fase aan de algemene eisen of
eventuele specifiek voor die fase geldende eisen.

Falen
De ontwerper toetst zijn ontwerp, in het geheel, ook aan aan eisen in het PvE voor situaties die niet direct betrekking
hebben op het (doorgaans) functioneren van stelsels. Hierbij gaat het om invloeden als calamiteiten, storingen, misbruik

ED

of vandalisme. Als er voorzieningen nodig zijn om falen te voorkomen of om de gevolgen van falen op te vangen, neemt

N

de ontwerper deze mee in de toetsing.

IO

Middelen

R

Het stedelijk watersysteem moet blijven functioneren zoals het bedoeld is. De kosten voor aanleg, instandhouding en

g

verwijdering van voorzieningen bepalen welke middelen er nodig zijn om het ontworpen stedelijk watersysteem in bedrijf

in

te krijgen en te houden. Bij de toetsing van het geheel aan onderdelen die in het functioneel ontwerp de voorzieningen

ht

en stelsels vullen in samenhang met elkaar aan de eisen in het PvE kijkt de ontwerper naar de balans tussen

tic

aanlegkosten, kosten voor het in bedrijf houden (zoals stroom, onderhoud en kosten voor het beheer) en verwijdering

tS

(verwijderen en kosten voor hergebruik). In veel gevallen zal hij hierbij een beroep doen op een kostendeskundige.

en

Verschillende partijen

m

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

cu

draagt vaak de kosten van de aanleg van voorzieningen en stelsels en belast die kosten door naar de eerste gebruikers

do

van het specifieke gebied. De gemeente betaalt het beheer van de openbare ruimte – dus de instandhouding van de
stelsels – en verhaalt die kosten op alle gebruikers in de gemeente. De kosten voor verwijdering van voorzieningen bij

ie

het einde van de levensduur kunnen bij diverse partijen liggen. Er kan dus een belangenconflict zijn bij het zoeken

Te

rv

is

naar een balans in de diverse kosten in de tijd.
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1.5 Het functioneel ontwerp rapporteren

IO

N

ED

De ontwerper legt het functioneel ontwerp in een rapport vast. Het rapport moet de
opdrachtgever en andere beoordelaars voldoende informatie bieden om het functioneel ontwerp
te kunnen vaststellen. Het functioneel ontwerp is de basis voor het detailontwerp en voor het
Systeemoverzicht stedelijk water (Ssw) dat u als beheerder maakt of aanvult. De meeste
vergunningen die het waterschap verleent, vraagt de opdrachtgever aan op basis van dit
rapport. Op deze pagina leest u wat er in het rapport moet staan.

Inhoud rapport

R

Het rapport van het functioneel ontwerp bevat dezelfde onderdelen als het rapport van het schetsontwerp . Omdat het

g

ontwerp in deze fase verder is uitgewerkt, is de rapportage uitgebreider en preciezer. Ook dit rapport bestaat uit

ht

in

beschrijvingen en tekeningen. En net als het rapport van het schetsontwerp moet ook dit rapport duidelijk maken wat de
routes, de hoogteligging en het ruimtebeslag van de diverse voorzieningen zijn. Daarnaast worden in dit rapport de

tic

noodzakelijke specifieke onderdelen, de functionele afmetingen en de uitwisseling met de omgeving duidelijk.

tS

Het doel van het functioneel ontwerp is dat bij het volgen van de gerapporteerde ligging en maatvoering van de

en

beschreven stelsels, de gewenste werking van het watersysteem wordt bereikt.

cu

m

In het rapport van het functioneel ontwerp komen de volgende onderdelen aan bod:

2. Inventarisatie.

ie

3. Eisen.

do

1. Wat is de ontwerpopgave?

is

4. Wat is er ontworpen?

rv

5. Hoe werkt het?

Te

6. Evaluatie op functioneren, falen en middelen (conform programma van eisen).
7. Voorwaarden aan derden.

De onderdelen 1, 2 en 3 zijn primair bedoeld voor en dus gericht op de ontwerper van de volgende fase. In de
onderdelen 4, 5 en 6 herkent u de delen I, II en III van het Systeemoverzicht stedelijk water Ssw (Deel I. Beschrijving
stedelijk watersysteem, Deel II. Beschrijving functioneren stedelijk watersysteem, Deel III. Evaluatie functioneren
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stedelijk watersysteem). Deze stukken gebruikt u na de aanleg (met de revisie) om uw Ssw te maken of aan te vullen.
De onderdelen 6 en 7 zijn het meest relevant voor de opdrachtgever die het ontwerp moet vaststellen voordat de
volgende ontwerpfase start. Hieronder volgt een korte toelichting per onderdeel.

1. Wat is de ontwerpopgave?
In dit onderdeel geeft de ontwerper aan op welke ontwerpvraag het functioneel ontwerp een antwoord is. De ontwerper

ED

kan voortborduren op het rapport van het schetsontwerp, de beschrijving uit de inventarisatie overnemen, of deze

N

samenvatten en daarbij verwijzen naar de inventarisatie in de bijlage.

IO

2. Inventarisatie

R

De inventarisatie van alle benodigde gegevens kan de ontwerper opnemen in de hoofdtekst of als bijlage aan het

g

rapport toevoegen.

in

3. Eisen

ht

De eisen die de opdrachtgever en de waterbeheerders vooraf aan het ontwerp hebben gesteld, neemt de ontwerper

tic

integraal over uit het programma van eisen, of hij voegt dit programma van eisen als bijlage toe aan het rapport en

tS

verwijst daarnaar.

en

4. Wat is er ontworpen?

m

In het rapport beschrijft de ontwerper wat hij heeft ontworpen. Alle voorzieningen zijn met hun cruciale maten zichtbaar

cu

op bijbehorende tekeningen. De teksten en de tekeningen geven in elk geval inzicht in:

do

de ligging van het systeem ten opzichte van geplande en bestaande bebouwing en infrastructuur;
de afmetingen en de ligging van de onderdelen van voorzieningen, voor zover relevant voor het functioneren

ie

van het watersysteem;

is

de hoogteligging of het verloop in hoogteligging van het maaiveld, inclusief de aansluiting op de

rv

maaiveldhoogte rond het plangebied;
de locatie van aansluitpunten op bestaande infrastructuur, zoals riolering, watergangen en drainage, met

Te

daarbij aangegeven of het bestaande systeem de (extra) aanvoer aankan;
de benodigde ruimte voor onderhoud en bereikbaarheid.

5. Hoe werkt het?
Vervolgens laat de ontwerper de lezer van de rapportage weten hoe het water in het (gehele) ontworpen stedelijk
watersysteem stroomt. Hij geeft in tekst en/of beeld aan welk water waarnaartoe gaat in de verschillende situaties die in
het programma van eisen zijn beschreven:
bij aanhoudende droogte;
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onder droge omstandigheden;
bij beperkte neerslag;
bij hevige neerslag;
bij extreme neerslag.
Berekeningsresultaten van modelleringssoftware ondersteunen de beschreven werking. Voor zover er rekening mee is
gehouden, beschrijft dit onderdeel hoe de risico’s bij calamiteiten (onvoorziene uitzonderingen) beperkt blijven.

ED

6. Evaluatie op functioneren, falen en middelen

N

De ontwerper geeft aan hoe het functioneel ontwerp is getoetst aan de eisen uit het programma van eisen . De

IO

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 de eisen waaraan niet wordt voldaan, beschrijft hij in hoeveel het ontwerp

g

R

afwijkt van de eisen en geeft hij aan waarom de afwijking volgens hem acceptabel is.

in

7. Voorwaarden aan derden

ht

Ten slotte vermeldt de ontwerper expliciet de voorwaarden die de opdrachtgever moet stellen om het ontwerp te laten

tic

functioneren zoals bedoeld, binnen de gestelde eisen. Bijvoorbeeld beperkingen aan het gebruik van de openbare

tS

ruimte en voorwaarden aan de vormgeving van de weg, de inrichting van het groen of de afwatering van gebouwen. Bij
de rapportage van het schetsontwerp vindt u uitgebreidere informatie over deze voorwaarden en de wijze van

m

en

vastleggen.

cu

Meerdere conceptrapporten

do

Vaak legt de ontwerper zijn rapport in concept voor aan de opdrachtgever en de andere beoordelaars, zoals het
waterschap, soms in meerdere conceptrondes. Als het rapport onduidelijkheden blijkt te bevatten, zal de ontwerper het

ie

rapport aanpassen en een nieuwe versie van het rapport aanleveren. Bij bezwaren tegen het ontwerp zal hij het ontwerp

is

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

rv

helder en akkoord is, kan de opdrachtgever het ontwerp vaststellen. Als stedelijk waterbeheerder wordt u ook gevraagd

Te

om uw advies over de rapportage en daarmee het ontwerp uit te brengen (zie Het functioneel ontwerp vaststellen ). Bij
iedere aanpassing verandert het conceptrapport. Er kunnen dus meerdere conceptrapporten worden opgesteld.
Vaststelling gebeurt slechts éénmalig; dit is het definitieve ontwerprapport.
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1.6 Het functioneel ontwerp vaststellen

N

ED

De opdrachtgever stelt het functioneel ontwerp vast, net zoals dat ging bij het schetsontwerp.
Dat doet hij op basis van het ontwerprapport, inclusief berekeningen, tekeningen en andere
bijlagen. Daarbij vraagt hij de inhoudelijk deskundigen bij de gemeente en het waterschap om
advies. Als stedelijk waterbeheerder hebt u in deze fase dus een adviserende rol. Hier leest u
hoe het vaststellen in zijn werk gaat en welke inbreng u hebt.

IO

Rol van de opdrachtgever

R

De ontwerper legt het functioneel ontwerp vast in een rapport . De opdrachtgever bekijkt aan de hand van dit rapport of
het ontwerp voldoet aan de eisen die hij heeft gesteld in het programma van eisen . De ontwerper moet eventuele

in

g

afwijkingen van het programma van eisen onderbouwen en de opdrachtgever bepaalt vervolgens of deze afwijkingen

ht

acceptabel zijn.

tic

In het functioneel ontwerp gaat het om de dimensionering van onderdelen. Omdat u als stedelijk waterbeheerder

tS

inhoudelijk deskundig bent, kan de opdrachtgever u om advies vragen over de geschiktheid van de onderdelen die de
ontwerper heeft gekozen en hun dimensies. Ook het waterschap kan de opdrachtgever adviseren over het functioneren

en

van onderdelen in voorzieningen. Wanneer er geen belemmeringen zijn, stelt de opdrachtgever het ontwerp vast en kan

cu

m

het ontwerp de volgende fase in, die van het detailontwerp .

do

Uw rol als beheerder

Ook in deze fase zult u als stedelijk waterbeheerder worden gevraagd te adviseren over het ontwerp. U kunt het

is

ie

ontwerp beoordelen aan de hand van de volgende vragen:

rv

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

Te

Voorzie ik in de aanlegfase problemen in de omgeving?
Voorzie ik in de gebruiksfase problemen in de omgeving?
Zijn de onderdelen goed te vervangen?
Zijn de onderdelen goed te verwijderen na einde levensduur?

U krijgt de onderdelen van het functioneel ontwerp in beheer. U moet er daarom van overtuigd zijn dat het functioneel
ontwerp naar behoren zal functioneren en door u beheerd kan worden. Twijfels over het ontwerp bespreekt u met de
opdrachtgever en de ontwerper. U kunt dan met hen afspraken maken over eventuele aanpassingen en kunt de
ontwerper vragen om een verdere onderbouwing van de keuze van de onderdelen.
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Positief advies, eventueel met voorwaarden
Is het functioneel ontwerp compleet, snapt u de werking, is het beheerbaar en voldoet het aan het programma van
eisen? Dan adviseert u de opdrachtgever positief.

Als dit niet het geval is, dan geeft u bij de opdrachtgever aan welke aanpassingen aan het rapport en/of het ontwerp in
uw ogen nodig zijn. U kunt uw organisatie immers niet adviseren het ontwerp over te nemen zolang het in uw ogen

ED

(nog) niet voldoet.

N

Wat u ook kunt doen als u niet helemaal tevreden bent: u adviseert positief, maar onder bepaalde

IO

voorwaarden, bijvoorbeeld compensatie in geld of middelen om extra beheerinspanningen gedurende de gebruiksfase

R

af te kopen.

in

g

Meerdere adviesronden en vaststellen

ht

Vaak zijn er meerdere adviesronden nodig om het functioneel ontwerp uiteindelijk te kunnen vaststellen. De ontwerper

tic

voert de aanpassingen op basis van de adviezen door. Dit leidt tot verschillende conceptrapporten van het

tS

ontwerprapport. Wanneer u ook opdrachtgever voor het ontwerp bent, stelt u, bij een positief inhoudelijk advies, ook het
rapport vast. U legt dan vast dat het functioneel ontwerp, inclusief adviezen, is vastgesteld. Het vastgestelde rapport is

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

het definitieve rapport.
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