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1 Ontwerpen

ED

Dit onderdeel van de kennisbank gaat over het ontwerpen van stedelijk watersystemen en voorzieningen. Hier vindt u informatie over hoe het ontwerpproces eruitziet, wat er in welke fase
gebeurt, wat uw rol als stedelijk waterbeheerder daarbij is en wat de belangrijkste
ontwerpaspecten van systemen en voorzieningen zijn.

N

Het ontwerpproces bestaat uit een aantal stappen waarbij steeds meer details worden uitgewerkt, zodat steeds

IO

duidelijker wordt wat er gemaakt wordt en een aannemer het werk uiteindelijk kan realiseren. Daarmee is het ontwerp
van een stedelijk watersysteem of -voorziening een belangrijke activiteit om van ‘plan’ naar ‘do’ te komen in de

g

R

kwaliteitscirkel van Deming : plan – do – check – act (zie figuur A), waarmee gemeenten werken.

in

Als stedelijk waterbeheerder van de gemeente bent u betrokken bij dit ontwerpproces. Bijvoorbeeld als opdrachtgever,

ht

projectleider, adviseur, ontwerper en/of toetser. Vaak hebt u meerdere rollen. Als stedelijk waterbeheerder van de

tic

gemeente hebt u vaak meerdere rollen in het ontwerpproces , maar u bent altijd adviseur en toetser. Op deze twee

tS

rollen spreken we u daarom rechtstreeks aan in dit kennisbankonderdeel.

en

Ontwerpopgave

m

De ontwerpopgave kan sterk variëren. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

cu

een kleine verandering in een bestaand systeem, zoals een aangepaste overstortdrempelhoogte, een
ontluchtingsmogelijkheid of een nieuwe waaiervorm voor een pomp;

do

een nieuwe voorziening, zoals een ontvangstput voor drukriolering of een waterbergende berm;

ie

een nieuw (extra) systeem, zoals het afkoppelen naar infiltratievoorzieningen bij een reconstructie van een
straat, een drainagestelsel of een bergend cunet onder waterpasserende verharding;

is

een heel systeem met alle voorzieningen voor afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewater voor een nieuwe

Te

rv

woonwijk.

Het vertrekpunt van dit kennisbankonderdeel is dat al een besluit is genomen om een ontwerp te (laten) maken.

Fasen in het ontwerpproces
In een ontwerpproces zijn drie ontwerpfasen te onderscheiden:
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Schetsontwerp; beschrijft de structuur en bestemming van de waterstromen en daarvoor relevante ruimtelijke
reserveringen;
Functioneel ontwerp; beschrijft het primaire 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;
Detailontwerp; beschrijft de definitieve inpassing van het gedetailleerde stedelijk watersysteem de openbare
ruimte en voegt secundaire functionaliteiten toe, zoals toegankelijkheid, stroomvoorziening en ontluchting.

ED

Andere namen
In de praktijk zijn er diverse benamingen voor de verschillende ontwerpfasen, die niet altijd voor dezelfde (delen van)

N

ontwerpfasen worden gebruikt. Voor het schetsontwerp wordt soms de term globaal ontwerp of variantenstudie gebruikt.

IO

Het functioneel ontwerp wordt soms voorontwerp of voorlopig ontwerp genoemd. Tot slot is het detailontwerp soms een

R

definitief ontwerp.

in

g

Inhoud

ht

De volgende onderwerpen komen aan bod:

tic

Het ontwerpproces en taken

Uit welke fasen bestaat het proces, wie zijn erbij betrokken, wat is uw rol als stedelijk waterbeheerder en waarop

tS

moet u letten? Wat is de relatie met een ruimtelijk plan en hoe worden de diverse ontwerpactiviteiten afgestemd?
Schetsontwerp

en

Dit eerste ontwerp beschrijft de structuur en bestemming van de waterstromen. Een schetsontwerp is nodig als met

m

een ruimtelijk plan bestemmingen wijzigen, maar ook bij ontwerpen voor verbetering van bestaande stelsels.
Functioneel ontwerp

cu

De tweede fase 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
Detailontwerp :

do

worden in het functionele ontwerp vormgegeven op capaciteit, afmeting, ligging en vorm.

ie

In het detailontwerp voegt de ontwerper secundaire functionaliteiten toegevoegd en past hij het in in het geheel van

Te

rv

is

de openbare ruimte.
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1.1 Het ontwerpproces en taken

ED

Dit deel gaat over het ontwerpproces. Uit welke fasen bestaat het proces, wie zijn erbij
betrokken, wat is uw rol als stedelijk waterbeheerder en waarop moet u letten? Wat is de relatie
met een ruimtelijk plan en hoe worden de diverse ontwerpactiviteiten afgestemd?

Drie ontwerpfasen

N

Het ontwerpproces werkt van grof naar fijn. De details komen pas aan de orde als de grote lijnen haalbaar en wenselijk

IO

blijken. Normaal gesproken zijn er drie ontwerpfasen:

R

Schetsontwerp : hierin worden principekeuzes, routes, ruimtebeslag en hoogteligging uitgewerkt. De

g

berekeningen zijn globaal en bestaan uit algemene vuistregels en spreadsheetmodellen. Tekeningen zijn op meters

in

nauwkeurig.

ht

Functioneel ontwerp : hierin worden voorzieningen ingevuld (zoals waterpartijen, leidingen en gemalen),
speciale constructies vormgegeven (zoals doorlaten en overlaten), functionele afmetingen toegevoegd en de

tic

uitwisseling met de omgeving uitgewerkt. De berekeningen bestaan uit hydraulische modellen. Tekeningen van de
ligging van voorzieningen zijn op meters nauwkeurig, detailtekeningen van onderdelen die voor het

tS

functioneren cruciaal zijn, zijn zo nauwkeurig als nodig (centimeters of zelfs millimeters). Bij het functioneel ontwerp
kan een schetsontwerp verder worden uitgewerkt, maar soms wordt ook een functioneel ontwerp gemaakt voor

en

stelselverbeteringen; de ontwerpfase schetsontwerp wordt dan overgeslagen.
Detailontwerp : hierin komen de verdere details aan bod, zoals exacte ligging, maatvoeringen en materialen. De

m

berekeningen bestaan uit constructieve berekeningen, materialenstaten en grondbalansen. Tekeningen van de

cu

ligging van voorzieningen zijn op centimeters nauwkeurig, detailtekeningen van cruciale onderdelen worden soms
op millimeters nauwkeurig uitgewerkt. Het detailontwerp is soms ook de enige ontwerpfase wanneer een ontwerp

do

nodig is voor bijvoorbeeld reparaties, renovaties en vervangingen.

ie

Deze splitsing in ontwerpfasen maakt dat alle betrokkenen steeds keuzes op het juiste abstractieniveau maken. Het

rv

is

ontwerp wordt altijd eerst op dat niveau vastgesteld voordat de volgende fase start. Naarmate de tijd vordert, neemt het

Te

detailniveau van het ontwerp dus toe (zie figuur A).
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is

ie

Doorlooptijd

do

cu

Figuur A Detailniveau neemt toe tijdens het ontwerpproces

rv

De doorlooptijd van een ontwerpproces is afhankelijk van de ontwerpopgave:

Te

enkele weken bij een beperkte aanpassing in een bestaand systeem;
enkele maanden bij een nieuwe voorziening;
een half jaar bij een nieuw (extra) systeem;
enkele jaren bij een nieuwe woonwijk.

De onderliggende pagina's gaan verder in op de volgende aspecten van het ontwerpproces:
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Aanleiding voor het ontwerp : Voor een ontwerp kunnen diverse aanleidingen zijn. Soms is de opdracht om
meerdere varianten te ontwerpen of ontstaan tijdens het ontwerpproces meerdere varianten. Meestal is het doel
van het ontwerp om een systeem of voorziening te realiseren. Soms gebruikt de gemeente het ontwerpproces om
beleid te onderbouwen.
Aandachtsgebied van het ontwerp : Voordat het ontwerpen kan starten, moet het aandachtsgebied van het
ontwerp duidelijk zijn. Dit is het hele gebied waar het ontwerp invloed heeft op de boven- en ondergrond, zowel in
de openbare ruimte als op privéterrein.
Betrokkenen bij het ontwerpproces : Als stedelijk waterbeheerder kunt u verschillende rollen hebben in het

ED

ontwerpproces, zoals opdrachtgever, projectleider, adviseur, ontwerper of toetser. Vaak hebt u meerdere taken.
Ook andere betrokkenen kunnen verschillende rollen hebben.

Stappen in elke ontwerpfase : Elke fase van het ontwerpproces (SO, FO en DO) kent vergelijkbare stappen.

N

Pas als het ontwerp in een fase is vastgesteld, start de volgende ontwerpfase.

IO

Afstemming met andere disciplines : Veel ontwerpen omvatten meer dan alleen water, bijvoorbeeld ook wegen
en groen. De projectleider van het ontwerpproces stemt het ontwerp af met de andere relevante disciplines binnen

R

de gemeente.

Afstemming met (andere) waterbeheerders : Naast afstemming met relevante disciplines binnen de gemeente

in

g

zorgt de projectleider voor afstemming met de (andere) waterbeheerders. Dat is vrijwel altijd het waterschap en
soms ook de provincie en/of Rijkswaterstaat.

ht

Relatie met ruimtelijk plan : Een ruimtelijk plan is een bijzonder ontwerpproces. Als er een ruimtelijk plan wordt

tic

gemaakt, is de schetsontwerpfase van stedelijk watervoorzieningen onderdeel van het ruimtelijk planproces. Dit is
de watertoets.

tS

Functioneren en beheer bij gefaseerde aanleg : Veel plannen worden in fasen uitgevoerd, met soms lange
tussenpozen. Het ontwerp van een stedelijk watersysteem moet daarom zodanig zijn dat de gemeente het gebied

en

na elke aanlegfase kan beheren alsof het al klaar is.

Vervolgproces bij realisatie : Als het detailontwerp is vastgesteld, volgt de uitvoering. Daarbij is uw directe

m

invloed op het systeem beperkt. Het is dus belangrijk om tijdens het ontwerpproces alles zo goed mogelijk te

Te

rv

is

ie

do

cu

doordenken en de juiste voorschriften aan het ontwerp mee te geven.
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1.1.1 Aanleiding voor het ontwerp

ED

Voor een ontwerp kunnen diverse aanleidingen zijn. Soms is de opdracht om meerdere
varianten te ontwerpen of ontstaan tijdens het ontwerpproces meerdere varianten. Meestal is
het doel van het ontwerp om een systeem of voorziening te realiseren. Soms gebruikt de
gemeente het ontwerpproces om beleid te onderbouwen.

N

De aanleiding voor een ontwerp kan ontstaan vanuit uw takenpakket als stedelijk waterbeheerder, vanuit andere taken

IO

van de gemeente en vanuit andere overheden, andere organisaties of particulieren. We noemen enkele voorbeelden.

R

Vanuit uw beheertakenpakket:

berekend onvoldoende functioneren;

ht

veroudering bestaande situatie (vervanging of renovatie);

in

g

gebleken onvoldoende functioneren (meting, melding);

tic

verwijderen van voorzieningen voor waterbeheer.

tS

Vanuit andere taken van de gemeente:

en

ruimtelijke visie;
ontwikkelplan voor bouw;

cu

do

Vanuit andere overheden:

m

gewijzigde eisen (zoals gebruik van een plas voor waterrecreatie).

gewijzigde wetgeving;

ie

infrastructureel plan (snelweg, spoorverbinding).

rv

is

Vanuit een andere organisatie of particulier:

Te

Een camping breidt uit, met gevolgen voor het ontvangende rioolstelsel.

Nieuwaanleg, verbetering en vervanging en renovatie en reparatie
Bij nieuwaanleg is er nog geen sprake van een stedelijk gebied of bijvoorbeeld een voormalig bedrijventerrein wordt
ingericht als woonwijk. In dat geval is een ruimtelijk plan, bijvoorbeeld een omgevingsplan , nodig om de verandering
mogelijk te maken. In dat plan komen ook de randvoorwaarden voor het watersysteem te staan. Hiervoor wordt een
schetsontwerp gemaakt.

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:21

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Ontwerpen » Het ontwerpproces en taken » Aanleiding voor het ontwerp
Pagina 7/39

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

Als een bestaand stedelijk watersysteem ingrijpend wordt verbeterd, bijvoorbeeld door een stelsel toe te voegen,
ontstaan er nieuwe waterstromen. Ook dan is de fase van het schetsontwerp de logische start.

Als een verbetering van een stelsel plaatsvindt door bijvoorbeeld randvoorzieningen aan te brengen of grotere leidingen
toe te passen, kan direct met een functioneel ontwerp worden gestart. De fase van het schetsontwerp kunt u dan
overslaan.

ED

Als de toestand van een stelsel zodanig is verslechterd dat deze moet worden hersteld, blijft het functioneren

ongewijzigd. Het detailleren is dan nog wel relevant. Bij vervanging omdat de nieuwe stelselsonderdelen aan nu

IO

N

geldende eisen moeten voldoen. Bij renovatie en reparatie omdat (soms) extra onderdelen worden aangebracht (liner,

R

kous) die moeten worden ontworpen (bijvoorbeeld de afmetingen, het materiaal en de draagkracht).

ht

Opdracht om meerdere varianten te ontwerpen

in

g

Meerdere ontwerpvarianten

tic

Soms is er geen duidelijke opdracht om tot één ontwerp te komen. Zo kan behoefte zijn aan meerdere varianten als de

tS

gemeente bepaalde ambities wil verkennen (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid) of als de kosten van

en

verschillende mogelijkheden nog niet helemaal duidelijk zijn. Dan is er sprake van een variantenstudie.

m

Als u meerdere ontwerpvarianten moet (laten) maken, is het goed vooraf vast te leggen wanneer wordt bepaald welke

cu

variant de voorkeur heeft. Bijvoorbeeld dat de opdrachtgever keuze op basis van meerdere varianten van het
schetsontwerp maakt. Het detailniveau neemt tijdens het ontwerpproces steeds verder toe, dus de uitwerking vergt ook

do

steeds meer tijd (en geld). Houd daarom het aantal varianten beperkt en zorg ervoor dat de keuze zo vroeg mogelijk in

is

ie

het proces wordt gemaakt.

rv

Let op! Als u meerdere varianten moet (laten) ontwerpen, is het aannemelijk dat ook andere disciplines (zoals weg- en

Te

groenbeheer) meerdere varianten moeten maken. Als al die varianten over en weer consequenties hebben, kan dit een
woud aan combinaties opleveren. Vaak kunt u in overleg op voorhand de kansrijke en -arme combinaties al
onderscheiden.

Meerdere varianten ontstaan tijdens ontwerpproces
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Soms ziet de ontwerper tijdens het ontwerpproces meerdere varianten waaruit hij zelf niet wil kiezen. De afweging gaat
dan bijvoorbeeld tussen een duurzamer duurder ontwerp en een minder duurzame goedkopere variant. In zo’n geval
kunt u meerdere ontwerpen voor die ontwerpfase rapporteren waaruit de partijen die het ontwerp moeten vaststellen
hun keuze maken.

Ontwerpen om beleid te ontwikkelen

ED

Soms gebruikt de gemeente een ontwerpproces om tot beleid te komen. Dan komt het uiteindelijk niet tot uitvoering. Dit
is geen probleem, maar wel goed om meteen bij de start van het proces te onderkennen. Het voorkomt een hoop

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

frustratie als u weet waarvoor u bezig bent en u geen aandacht hoeft te besteden aan onnodige details.
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1.1.2 Aandachtsgebied van het ontwerp

Voordat het ontwerpen kan starten, moet het aandachtsgebied van het ontwerp duidelijk zijn. Dit
is het hele gebied waar het ontwerp invloed heeft op de boven- en ondergrond, zowel in de
openbare ruimte als op privéterrein.

ED

Het aandachtsgebied is meestal groter dan het projectgebied. Het projectgebied kan bijvoorbeeld water onttrekken aan

N

de omgeving, de afvoer van de omgeving belemmeren of gaan lozen in andere hoeveelheden en kwaliteiten. Het

IO

projectgebied moet groot genoeg zijn om het watersysteem zo in te richten dat eventuele nadelige gevolgen buiten het

R

gebied, binnen het gebied worden opgeheven of gecompenseerd.

in

g

Aandachtsgebied bepalen

ht

Het is de taak van de projectleider om het projectgebied te bepalen. Als adviseur, ontwerper of toetser doet u er goed

tic

aan de projectgrens te controleren. Om het aandachtsgebied te bepalen, kijkt u boven- en benedenstrooms naar de
invloed van uw ontwerp op de omgeving. Waar heeft het projectgebied potentieel invloed op de waterhuishouding? Is

tS

dat acceptabel? Let daarbij op alle aanwezige systemen en voorzieningen voor oppervlakte-, grond-, afval- en

en

hemelwater.

cu

m

Ongewenste invloeden wegnemen
Als u het aandachtsgebied in beeld hebt, bepaalt u of u alle eventuele ongewenste invloeden binnen de projectgrens

do

kunt wegnemen door het ontwerp aan te passen. Als dit kan, is het projectgebied groot genoeg. Zo niet, overleg

is

ie

dan met de projectleider hoe u dit kunt oplossen.

rv

Actuele opgaven en beleid

Te

Een ontwerp moet passen bij de actuele opgaven en het huidige (gemeentelijke) beleid. Er kunnen bijvoorbeeld
opgaven zijn op het gebied van:
klimaat;
energie;
levensloopbestendigheid;
circulariteit.
Omdat opgaven verschuiven en beleid verandert, zijn ontwerpen (en hun goedkeuring) hooguit enkele jaren houdbaar.
Daarom is het belangrijk dat de ontwerper bij het ontwerp de actuele opgaven rapporteert en zijn keuzes verantwoordt.
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1.1.3 Betrokkenen bij het ontwerpproces

Als stedelijk waterbeheerder kunt u verschillende rollen hebben in het ontwerpproces, zoals
opdrachtgever, projectleider, adviseur, ontwerper of toetser. Vaak hebt u meerdere taken. Ook
andere betrokkenen kunnen verschillende rollen hebben.

ED

Figuur A geeft een overzicht van de mogelijke taken en functies die u en de andere betrokkenen bij het ontwerpproces

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

kunnen hebben.
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Figuur A Functies met meerdere taken of taken van meerdere functies

Uw taken als stedelijk waterbeheerder
Het belang van de ontwikkelaar van een (nieuwbouw)gebied is meestal kortdurend. Na realisatie draagt hij het gebied
aan de gemeente over en wordt u beheerder. Als stedelijk waterbeheerder is uw basistaak ervoor te zorgen dat het

ED

opgeleverde werk gedurende de hele gebruiksfase tegen acceptabele kosten te beheren is. Ook bekijkt u in hoeverre de

N

consequenties voor de gemeente acceptabel zijn als zij het opgeleverde werk op termijn weer moet verwijderen.

IO

Overige betrokkenen

R

Naast de functies en taken in tabel A zijn nog heel veel andere mensen betrokken bij het ontwerp van stedelijk

in

g

watersystemen en -voorzieningen. Tabel B zet deze op een rij.

Taak
Ontwerpt bouwwerken,
zoals gebouwen en
bruggen. Een
architect is alleen
betrokken als sprake is
van een ruimtelijk
plan . U hebt hiermee
te maken als het
ontwerp van het
stedelijk watersysteem
eisen stelt aan de
bouwwerken,
zoals de plaats van
afwatering.

Als u de projectleider bent en het ontwerpproces

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

Architect

een rol als sprake is van een ruimtelijk plan .

tic

Functie

ht

Tabel A, Functies met een enkele taak in het ontwerpprocesVeel van de beschreven functies in tabel A hebben

mensen aan tafel zitten. Hiervoor inventariseert u bij
de verschillende partijen wanneer ze betrokken willen
of moeten zijn. Vaak baseert u de verkenning op een
eerder succesvol ontwerpproces van gelijke omvang.

Als u niet zelf het ontwerpproces vormgeeft, wees dan
proactief en zorg dat u zelf op de juiste momenten aan
tafel zit en controleer of dat ook het geval is voor uw
watercollega’s (o.a. beleid en beheer van de gemeente

Omwonenden

Te

vormgeeft, zorg dan dat op het juiste moment de juiste

Afhankelijk van uw
bereidheid om de
wensen van omwonenden van het gebied
een serieuze plek in
het proces te
geven en uw behoefte
aan draagvlak,
informeert of consul-

en de contactpersoon van het waterschap).

Betrokkenen bij de uitvoering
Voor de volledigheid geeft tabel B nog een overzicht
van belangrijke betrokkenen nadat het detailontwerp is
vastgesteld en de uitvoering kan starten.
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teert u de bewoners
rond het plangebied.
Dit speelt meestal
een rol bij ontwerpen
met:

Tabel B, Functies bij de realisatie van het
definitieve ontwerp

consequenties
voor de inrichting
van de openbare

ED

ruimte;
consequenties

N

van gebruik van de

IO

openbare ruimte,
zoals het niet

R

verharden van
eerder verharde

g

functies en

in

oppervlakkige

ht

afvoerroutes;
voor het gedrag
zoals

en

het niet meer

tS

van omwonenden,

tic

consequenties

toestaan van het

m

wassen van

cu

auto's.

Afhankelijk van uw
bereidheid om de
wensen van bewoners
van het gebied een
serieuze plek in het
proces te geven en
uw behoefte aan
draagvlak, informeert
of consulteert u de
bewoners in het
plangebied. Dit is
zeker van belang als u
ook
aanpassingen op het
eigen perceel verwacht
of aanspoort.
Als het gebied wordt

Te

rv

is

ie

do

Huidige gebruikers
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N
IO
R

Toetst of het ontwerp
van stedelijk
watervoorzieningen
(inclusief de openbare
ruimte) strijdig is met
de algemene
beleidslijn en
beheereisen van de
discipline en eventuele
specifieke eisen vanuit
het ontwerp voor die
discipline.

g

Disciplinetoetser
(groen-, water- en
wegbeheerder
gemeente)

in

Brengt het beleid van
het waterschap in en
toetst het ontwerp daarop. Betrekt
andere
waterschapsdisciplines
als de
aard van het ontwerp
erom vraagt.

ht

Contactpersoon
waterschap

tic

Berekent of een
ontwerp aan eisen van
stevigheid voldoet,
dus of het
instortingsgevaar
voldoende beperkt is.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

Constructief
rekenaar

ED

gebruikt door mensen
die niet in het
gebied wonen of
werken (bijvoorbeeld
weggebruikers van
een doorgaande route)
kunt u ook hen
betrekken.

Vakspecialist

De ontwikkelaar zet,
net als voor water,
diverse vakspecialisten in voor diverse
vakgebieden. Welke
vakgebieden een
rol hebben is
afhankelijk van de
ligging en invulling van
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N
IO
R
g
in

Een onafhankelijk
nutsbedrijf dat een
transportnetwerk
beheert
voor bijvoorbeeld
elektriciteit, gas, water
en warmte). Met de
netbeheerders vindt
afstemming plaats over
de huidige ligging (ook
in hoogte) van
leidingen. Ook worden
de toekomstige ligging
en
onderlinge minimale
tussenruimtes
afgestemd.

ht

Netbeheerder

tic

Onderzoekt en
ontwerpt de wenselijke
en mogelijke ontwikkelingen voor
bestaande en nieuw in
te richten ongebouwde
gebieden.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

Landschapsarchitect

ED

het
(ruimtelijke) plan.
Vakspecialisten
kunnen tijdens de
ontwerpfases betrokken
worden vanwege hun
kennis van
archeologie,
ecologie, energie,
explosieven, geluid
(shinder), geur(hinder),
grondbalansen en
zetting,
grondexploitatie,
veiligheid en
verkeer.

Projectontwikkelaar

Verwerft gronden en
middelen om een
bouwwerk te realiseren
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N
IO
R
g
in

Is de waterbeheerder
voor buitendijks
gebied. Brengt het
beleid
rijkswaterstaat in en
toetst het ontwerp
daarop.

ht

Vertegenwoordiger
Rijkswaterstaat

tic

Kan aan tafel zitten
voor diverse thema's.
Rond water brengt hij
bijvoorbeeld het beleid
in rond het diepe
grondwater en de
bescherming van
waterwingebieden.

Te

rv

is

Specialist
waterschap

ie

do

cu

m

en

tS

Vertegenwoordiger
Provincie

ED

en stuurt de realisatie
aan. Hij neemt daarbij
de risico's die bij
een ontwikkelproces
horen, zoals
prijsontwikkelingen en
juridische restricties. De
projectontwikkelaar is
gedurende het hele
ontwerp en de hele
realisatie betrokken en
verkoopt of verhuurd uiteindelijk
(delen van) het
gerealiseerde.

Stedenbouwkundige

Sommige projecten
hebben een bijzonder
ligging of grote omvang, die vraagt om
specifieke kennis,
bijvoorbeeld op het hydrologie,
waterkwaliteit,
riolering,
waterkeringen of
zuiveringen.

Onderzoekt en
ontwerpt de wenselijke
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N
IO
R
g
in
ht
tic

Zelden zijn
toekomstige gebruikers
al concreet in beeld.
Soms
wordt een gebied
ontwikkeld voor één of
meer reeds bekende
bedrijven of een
samenwerking van
bewoners. Die kunnen
desgevraagd hun
wensen kenbaar
maken.

do

cu

m

en

tS

Toekomstige
gebruikers

ED

en mogelijke ontwikkelingen voor
bestaande en nieuw in
te richten gebouwde
gebieden. De
stedenbouwkundige
zoekt naar een
inrichting
binnen de technische
en ruimtelijke
mogelijkheden van het
grondgebied met oog
voor veranderende
maatschappelijke
wensen voor het
grondgebruik.

Taak

ie

Functie

Neemt de verantwoordelijkheid op zich neemt om
bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren. De aannemer verzorgt, voor een in
het contract
bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de
levering van
een volledig voltooid bouwwerk conform het bestek.

Te

rv

is

Aannemer

Bestekschrijver

Vertaalt het vastgestelde detailontwerp naar een bestek. Dat is
contract
waarin alle werkzaamheden staan die een aannemer dient te
verrichten
in het kader van een bouwopdracht en bevat ook de
administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en
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Omwonenden

Worden geïnformeerd over de gevolgen van de aanleg voor
hun woongenot en de bereikbaarheid van hun woning. Ook stellen zij
vragen als
dingen onduidelijk zijn en maken bezwaar als ze het niet eens
zijn met de
aard, het moment of de wijze van uitvoering van
werkzaamheden.

Toezichthouder

Zorgt namens de gemeente voor de naleving van de Wabo,
Woningwet,
Monumentenwet, het Bouwbesluit, bestemmingsplannen en de
daarop
gebaseerde regelgeving.

Vergunningverlener

Toetst voorafgaand aan de aanleg volgens een vaste
procedure het
ontwerp aan de eisen die de wet en de eigen regels stellen.
Vaak is
een vergunning nodig van het waterschap, bijvoorbeeld over in
te stellen
oppervlaktewaterpeilen, grondwateronttrekkingen en
werkzaamheden
rond waterkeringen. Soms is Rijkswaterstaat de
waterbeheerder die deze
regels bewaakt.

N

Volgt de voortgang van de werkzaamheden en stuurt bij om in
geval van
onvoorziene situaties de doelen en randvoorwaarden van het
ontwerp in
tact te laten zonder grote gevolgen voor de planning en het
budget.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

Directievoerder

ED

uitvoeringsvoorwaarden.
Bestekstekeningen vormen een deel van het contract.
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1.1.4 Stappen in elke ontwerpfase

Elke fase van het ontwerpproces (SO, FO en DO) kent zes vergelijkbare stappen. Pas als het
ontwerp in een fase is vastgesteld, start de volgende ontwerpfase.

ED

Figuur A geeft een overzicht van de stappen in het ontwerpproces die u bij het schetsontwerp, het functioneel ontwerp

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

én het detailontwerp doorloopt.

rv

is

ie

Figuur A Zes vaste stappen in elke ontwerpfase

Te

Inventariseren

Bij het inventariseren haalt u of de adviseur alle gegevens op die nodig zijn om tot de eisen voor het ontwerp te
komen. Denk daarbij aan het doel van het ontwerp, beleid van alle relevante beheerders, hun standaarden
(handboek openbare ruimte) en opgaven voor het gebied. Ook inventariseert u fysieke aspecten die van invloed
zijn: bodemgesteldheid, hoogteligging, in het gebied aanwezige en aan het gebied grenzende voorzieningen voor
afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewater.
Eisen vaststellen
Uit de geïnventariseerde gegevens leiden de opdrachtgever en ontwerper eisen af. Deze leggen zij vast in een
programma van eisen (PvE). Het PvE wordt vastgesteld door of namens de opdrachtgever na consultatie van de
betrokkenen die het ontwerp moeten goedkeuren.
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Ontwerpen
Het ontwerpen is een puzzel waarbij de ontwerper probeert binnen de huidige technische mogelijkheden te komen
tot een ontwerp dat past binnen de vastgestelde eisen. Daarbij houdt hij ook altijd in de gaten dat het ontwerp
aangelegd, gebruikt en beheerd kan worden en betaalbaar blijft.
Toetsen
Met berekeningen kijkt de ontwerper of het gemaakte ontwerp aan de eisen voldoet. Zo niet, dan stelt hij het
ontwerp bij of begint hij opnieuw. Dit proces van ontwerpen en toetsen herhaalt zich totdat het ontwerp aan de
eisen voldoet of volgens de ontwerper optimaal is.

ED

Rapporteren
Als het ontwerp aan de eisen voldoet, beschrijft de ontwerper (in tekst en tekeningen) de eisen, het ontwerp en de
resultaten van de toetsing in een conceptrapport.

N

Vaststellen

IO

Op basis van het rapport bekijken de partijen die ermee moeten instemmen het ontwerp. De opdrachtgever stelt het
ontwerp vast, nadat hij ten minste de betrokken beheerders (meestal gemeente en waterschap) en eventueel

R

anderen, bijvoorbeeld bewoners, om hun mening heeft gevraagd. Zodra het ontwerp is vastgesteld, is het rapport

in

g

definitief.

ht

Pas als het ontwerp in een fase is vastgesteld, start de projectleider de volgende ontwerpfase. Als het ontwerp niet
vastgesteld wordt, bijvoorbeeld omdat het duurder blijkt dan gedacht of omdat er een dispuut is over de toetsing, begint

tic

dezelfde fase opnieuw (zie figuur B). Op basis van de nieuwe informatie, die volgt uit de oorzaak van afwijzing, moet hij

tS

dan de eisen bijstellen. Wel kan de ontwerper tijdens een fase al grofweg aspecten van de vervolgfase bekijken, om

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

zeker te zijn van de haalbaarheid in een later stadium.

Figuur B Niet vaststellen betekent dezelfde fase opnieuw doorlopen
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Als een fase eenmaal is afgerond en een volgende is gestart, gaat u doorgaans niet terug naar een vorige fase. Omdat
het teruggaan in het proces extra tijd en inzet vergt, gebeurt dat alleen als een ontwerp binnen de gestelde criteria niet
mogelijk of onwenselijk blijkt (zie figuur C). Aanleiding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat beleid of context is gewijzigd.
Zo heeft het schrappen van een reservering voor een bijzondere vorm van openbaar vervoer gevolgen voor de indeling

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

van een wijk.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

Figuur C Een fase terug als ontwerp onmogelijk of onwenselijk is
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1.1.5 Afstemming met andere disciplines

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

Veel ontwerpen omvatten meer dan alleen water, bijvoorbeeld ook wegen en groen. De
projectleider van het ontwerpproces stemt het ontwerp af met de andere relevante disciplines
binnen de gemeente.

Figuur A Sectoraal en integraal ontwerpen

Wanneer bij een ontwerpproces meerdere disciplines zijn betrokken, vinden het schetsontwerp en het functioneel
ontwerp doorgaans sectoraal plaats (zie figuur A). Dat wil zeggen dat de verschillende disciplines in die twee fasen zelf
een eigen ontwerp maken. Vanwege de interactie in de openbare ruimte moeten de aparte ontwerpen wel met elkaar
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worden afgestemd (zie hieronder bij ‘Afstemming in het programma van eisen’). De projectleider moet ervoor zorgen dat
dit gebeurt. Bij bijzondere ontwerpen kan ook inbreng van een wijkbeheerder, de buitendienst, milieu en/of
communicatie nodig zijn.

Het detailontwerp is altijd een integraal ontwerp. Hier komen de functionele ontwerpen van alle betrokken disciplines bij

ED

elkaar en worden ze samen verder uitgewerkt.

Afstemming in het programma van eisen (PvE)

N

De belangrijkste afstemming vindt plaats in het PvE. Om eventuele problemen bij een andere discipline te voorkomen,

IO

toetsen de disciplines elkaars PvE op gevolgen voor de eigen discipline. U kunt ook samen één overkoepelend PvE

R

opstellen en dat gezamenlijk vaststellen.

g

Om de PvE’s te kunnen toetsen, moeten alle partijen vooraf nadenken over de criteria waarop ze het ontwerp willen

in

toetsen. Door die toetsingscriteria scherp te hebben, beperkt u het aantal ontwerpslagen en daarmee de hoeveelheid

tic

ht

tijd en arbeid.

tS

Zelfs in kleinere ontwerpen is de toetsing relevant. Als u een wadi wilt aanleggen, moet de beplanting hiervan passen op
de locatie en worden beheerd. Een onderbreking van de trottoirband om water in de berm te laten stromen, mag

m

en

bijvoorbeeld geen gevaar voor verkeer opleveren of leiden tot ongewenst parkeren in de berm.

cu

Toetsing tijdens het ontwerpen en achteraf

do

Bij elk punt waarover u twijfelt of het in de werkwijze van beheercollega’s van andere disciplines past, legt u dit aan ze

ie

voor. Liever eerder bijsturen dan achteraf wanneer de ontwerpen verder zijn uitgewerkt.

is

Als het ontwerp binnen een fase klaar is, legt de projectleider het voor aan zijn opdrachtgever. Deze stelt het ontwerp

Te

rv

vast. Ontwerpen waarvan u zelf de opdrachtgever bent, stelt u dus zelf vast.
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1.1.6 Afstemming met (andere) waterbeheerders

Naast afstemming met relevante disciplines binnen de gemeente zorgt de projectleider voor
afstemming met de (andere) waterbeheerders. Dat is vrijwel altijd het waterschap en soms ook
de provincie en/of Rijkswaterstaat.

ED

Uw gemeente beheert de riolering, het hemelwater, het ondiepe grondwater en de openbare ruimte in het stedelijk

IO

N

gebied.

R

Waterschap

Het waterschap beheert het oppervlaktewater, zowel kwantitatief als kwalitatief, en de zuivering (rwzi). Daarnaast is het

in

g

waterschap verantwoordelijk voor regionale waterkeringen.

ht

Vrijwel elk ontwerp waarbij u als stedelijk waterbeheerder betrokken bent, raakt ook een taak van het waterschap. Soms

tic

trekt u samen op als opdrachtgever. Meestal is het waterschap alleen adviseur en toetser. Vaak overlegt u met de

tS

contactpersoon van het waterschap voor uw gemeente. Deze persoon gaat intern na wat er over het projectgebied
bekend is en wat het beleid ter plaatse is. Daarbij gaat het om de afvoer van afvalwater, afvoer en berging van

en

hemelwater en de beïnvloeding van het grondwater en de waterkering (als die aanwezig is in uw plangebied). Soms

cu

m

neemt deze contactpersoon voor een specifiek vakgebied een collega mee.

Advies

do

De contactpersoon van het waterschap geeft het beleid mee en meestal ook een advies. De projectleider verwerkt dit

rv

Overleg

is

ie

advies in het programma van eisen en daarmee het ontwerp, of geeft aan waar en waarom hij daarvan afwijkt.

Te

Bij kleinere ontwerpen kunt u de stand van zaken van gemeentelijke ontwerpen bespreken in het reguliere periodieke
overleg met het waterschap. Als er geen vast overlegmoment is, moet de projectleider een overleg inplannen om het
waterschap en eventueel de andere waterbeheerders te informeren en om advies te vragen. Voor grotere ontwerpen
zijn altijd speciale in te plannen overleggen nodig. Heel kleine aanpassingen aan stedelijk watersystemen kunt u soms
schriftelijk afdoen als u dat zo hebt afgesproken met uw contactpersoon.

Andere waterbeheerders
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De provincie beheert het diepe grondwater. De provincie moet het ontwerp goedkeuren als u dieper dan het freatisch
grondwater water in de bodem brengt of het eraan onttrekt. Of als u water in de bodem brengt in een
drinkwaterwingebied.

Met de rijksoverheid (Rijkswaterstaat) krijgt u te maken bij ontwerpen in of nabij zee en grote meren en rivieren.

Wanneer het ontwerp een provinciale en/of rijkstaak raakt, stemt de projectleider het ontwerp ook met die betreffende

ED

overheid af. Dit verloopt hetzelfde als bij de afstemming met het waterschap (via speciale in te plannen overleggen, zie
hierboven). Soms voert het waterschap gedelegeerd het overleg met de gemeente of extern projectleider, en koppelt

IO

N

het de relevante zaken aan de provincie en/of Rijkswaterstaat terug.

R

Vervolgproces

g

Als het ontwerp ingrijpt in het beheergebied van de andere waterbeheerders, geeft de projectleider hen niet alleen de

in

gelegenheid om hun advies in te brengen in het PvE, maar ook om op het ontwerp te reageren voordat het wordt

ht

vastgesteld. Soms moet de projectleider het detailontwerprapport bij de waterbeheerders indienen om een vergunning

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

aan te vragen voor de uitvoering, als het te ontwerpen systeem vergunningplichtig is.
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1.1.7 Relatie met ruimtelijk plan

ED

Een ruimtelijk plan is een bijzonder ontwerpproces. Als er een ruimtelijk plan wordt gemaakt, is
de schetsontwerpfase van stedelijk watervoorzieningen onderdeel van het ruimtelijk planproces.
Dit is de watertoets.

Ruimtelijke plannen

IO

R

per 1 januari 2023 waren dat bijvoorbeeld bestemmingsplannen en structuurvisies).

N

Voorbeelden van ruimtelijke plannen zijn omgevingsplannen en omgevingsvisies (voor invoering van de Omgevingswet

g

Veel disciplines

in

Bij een ruimtelijk plan vraagt een stedenbouwkundige, landschapsarchitect of planoloog (of iemand anders die de

ht

ruimtelijke consequenties van een plan overziet en moet uitwerken) om de inbreng van de diverse disciplines. Naast

tic

water zijn dit bijvoorbeeld groen, veiligheid, verkeer, archeologie en economie. De afstemming tussen alle disciplines

tS

gaat daarbij via of in opdracht van de projectleider van het ruimtelijk plan.

en

Watertoets

Voor de invoering van de de Omgevingswet was de watertoets verplicht. Die verplichte watertoets is vervallen, maar het

m

blijft wel verplicht om ruimtelijke plannen met andere waterbeheerders af te stemmen. In artikel 2.2 van de

cu

Omgevingswet staat: “Een bestuursorgaan houdt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond van deze

is

rv

Inspraak

ie

bestuursorganen af.”

do

wet rekening met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en stemt zo nodig met deze andere

Te

Een ander onderdeel van ruimtelijke plannen zijn de vaste inspraakmomenten. Ruimtelijke plannen worden openbaar
bekendgemaakt waarbij vaste inspraaktermijnen gelden. De projectleider van het ruimtelijk plan kent deze momenten en
termijnen. De ontwerper stemt met de projectleider af hoe het ontwerpproces van het water in het grotere geheel past.

Relatie met schetsontwerp

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:21

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Ontwerpen » Het ontwerpproces en taken » Relatie met ruimtelijk plan
Pagina 27/39

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

De ruimtelijk planprocedure overlapt met de schetsontwerpfase van het waterontwerp. Het schetsontwerp van een
stedelijk watersysteem vormt samen met de schetsontwerpen van de andere disciplines de basis voor het ruimtelijk
plan. Zo maakt het ruimtelijk plan de ruimtelijke consequenties op schetsontwerpniveau integraal inzichtelijk. Het

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

schetsontwerp voor water komt samengevat als waterparagraaf in het ruimtelijk plan terug.

Te

Figuur A Relatie ruimtelijk plan met ontwerpproces stedelijk watersysteem

In het ruimtelijk plan moeten ook de functies in het stedelijk waterbeheer worden bestemd, bijvoorbeeld de locaties van
wadi's en gemalen.
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Na de ruimtelijk planprocedure is voor het stedelijk watersysteem het schetsontwerp dus vastgesteld. Daarna start de
volgende ontwerpfase: het functioneel ontwerp. Vanaf dat moment is het ontwerpproces geen onderdeel meer van een
ruimtelijk planproces.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

ED

Voor projecten en plannen die het milieu belangrijke schade kunnen berokkenen, moet de initiatiefnemer de
milieueffectrapportage doorlopen. Dit houdt onder meer in dat hij alle milieueffecten van het project en mogelijke

N

alternatieve oplossingen in een openbaar document, het milieueffectrapport (MER), beschrijft. Zo zijn de initiatiefnemer,

IO

de overheid die het besluit moet nemen (het bevoegd gezag) en bewoners vooraf op de hoogte van de gevolgen voor

R

het milieu.

g

Als stedelijk waterbeheerder komt u een dergelijke m.e.r. tegen bij grote werken aan dijken, waterpeilwijzigingen,
benoemt alle activiteiten afzonderlijk.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

grondwateronttrekkingen en ontgrondingen. Het Besluit Milieueffectrapportage
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1.1.8 Functioneren en beheer bij gefaseerde aanleg

Veel plannen worden in fasen uitgevoerd, met soms lange tussenpozen. Het ontwerp van een
stedelijk watersysteem moet daarom zodanig zijn dat de gemeente het gebied na elke
aanlegfase kan beheren alsof het al klaar is.

ED

Er zijn allerlei redenen waarom een plan gefaseerd wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat gewenst is dat woningen over

N

een langere periode in kleine hoeveelheden beschikbaar komen. Of als niet alles ineens kan worden gerealiseerd,

IO

omdat eigendommen nog moeten worden verworven of in de buurt nog activiteiten plaatsvinden die bijvoorbeeld kunnen

R

zorgen voor ontploffingsgevaar of luchtverontreiniging.

g

Soms laat een volgende fase jaren op zich wachten of wordt die afgeblazen of bijgesteld. U moet er dus voor zorgen dat

in

alle cruciale onderdelen voor het functioneren van het stedelijk watersysteem (zoals een rioolgemaal, waterberging en

ht

afvoerpunt) al na de eerste aanlegfase aanwezig, te beheren en te bereiken zijn. Een zelfstandig plan per aanlegfase is

tic

daarbij handig.

tS

N.B. Controleer het ontwerp bij elke faseringswijziging en stel het zo nodig bij. Dit kán betekenen dat u terug moet naar

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

een eerdere ontwerpfase.
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1.1.9 Vervolgproces bij realisatie

Als het detailontwerp is vastgesteld, volgt de uitvoering. Daarbij is uw directe invloed op het
systeem beperkt. Het is dus belangrijk om tijdens het ontwerpproces alles zo goed mogelijk te
doordenken en de juiste voorschriften aan het ontwerp mee te geven.

ED

De realisatiefase bestaat uit de volgende stappen:

N

vergunningaanvraag en -verlening;

IO

bestek;
aanbesteding;

R

gunning;
voorlichting betrokkenen (indien in eigen beheer);

g

aankoop materialen (indien in eigen beheer);

in

aanleg (+ directievoering en toezicht);

ht

oplevering (+ revisie en acceptatie);

tic

overname in beheer.

tS

In dit vervolg op het ontwerpproces is uw directe invloed op het systeem beperkt (zie figuur A). Natuurlijk kunt u daarna

en

in de beheerfase aanpassingen doen, maar dat is erg kostbaar en onpraktisch. Het is dus belangrijk om tijdens het
ontwerpproces alles zo goed mogelijk te doordenken en rapporteren. Als bijvoorbeeld op de locatie van een ontworpen

cu

Te

rv

is

ie

do

opgeslagen, legt u dat vast.

m

infiltratievoorziening (vanwege verdichtingsgevaar) geen zwaar materieel mag rijden of materiaal mag worden
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R
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N

ED

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

do

cu

Figuur A Invloed stedelijk waterbeheerder per fase

ie

Risico’s tijdens aanleg

is

Denk er ook aan dat het stedelijk watersysteem tijdens de aanleg acceptabel moet (blijven) functioneren. Ook in die

rv

fase kunnen calamiteiten optreden, bijvoorbeeld hevige neerslag, verzakking, hoge grondwaterstanden of vrijkomende

Te

gevaarlijke stoffen. Als u tijdens de aanleg grotere risico’s accepteert dan in de beheerfase, is het verstandig in het
ontwerprapport vast te laten leggen welke risico’s dat zijn en hoe lang u die accepteert.

U hebt de meeste invloed op het functioneel ontwerp, dus zorg ervoor dat u dan de juiste dingen inbrengt zodat deze
ook worden voorgeschreven voor het vervolgproces. Bij Aandachtspunten voor het vervolgproces vindt u specifieke
aandachtspunten die u helpen de juiste voorschriften aan het ontwerp mee te geven.
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1.1.9.1 Aandachtspunten voor het vervolgproces

ED

De realisatie is niet beschreven in deze kennisbank. Hier vindt u per stap in de realisatie
aandachtspunten die u helpen de juiste voorschriften mee te geven aan de aanleg van (delen
van) een ontworpen stedelijk watersysteem of -voorziening. Zo helpt u ervoor te zorgen dat het
systeem op de juiste manier wordt aangelegd en na aanleg goed te beheren is.

N

De realisatiefase bestaat uit de volgende stappen:

IO

vergunningaanvraag en -verlening;
bestek;

R

aanbesteding;
gunning;

in

g

voorlichting betrokkenen (indien in eigen beheer);
aankoop materialen (indien in eigen beheer);

ht

aanleg (+ directievoering en toezicht);

tic

oplevering (+ revisie en acceptatie);

tS

overname in beheer.

en

Daar waar aandachtspunten te noemen zijn, staan ze onder een kopje met de naam van de stap.

cu

m

Vergunningaanvraag en -verlening

do

Grondwaterbemaling (afval- en hemelwater)
Vaak is grondwaterbemaling noodzakelijk. Deze moet niet te vroeg eindigen, want bij beëindiging na slechts

ie

gedeeltelijke aanvulling van de sleuf kunnen de buizen opdrijven omdat het gronddek nodig is om de waterdichte buizen

rv

is

van voldoende ballast te voorzien.

Te

Afhankelijk van de grondwaterstand is tijdens de aanleg van een rioolstelsel bemaling nodig. Dit kan problemen
opleveren voor de omgeving, bijvoorbeeld door zettingen. Met name oude gebouwen kunnen hier last van hebben. Het
is verstandig een bemalingsadvies op te stellen waarin de omgevingsrisico’s duidelijk worden. Mogelijk is ook een
vergunning nodig voor het lozen van bemalingswater, in verband met de hoeveelheid water en de kwaliteit hiervan.
Daarom is belangrijk te weten welk medium (oppervlaktewater, riolering) het bemalingswater gaat ontvangen.

Bestek
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Pompputten (afvalwater)
Prefabpompputten zijn vaak grote en zware constructies. Houd bij het plaatsen van pompputten rekening met de inzet
van (zeer) zware hijskranen en voldoende ruimte om te manoeuvreren bij de aanvoerriolen.

Emissie bij tijdelijke maatregelen (afval-, hemel- en grondwater)
Door de fasering tijdens aanleg kunnen tijdelijke maatregelen nodig zijn om de afvoer van afval-, hemel- en grondwater

ED

te waarborgen. Beoordeel of de stelsels ook in dergelijke overgangssituaties zo min mogelijk voor ongewenste emissies

N

naar bodem en oppervlaktewater zorgen.

IO

Bovengrondse infiltratie (hemelwater)

R

Richt een infiltratievoorziening zo laat mogelijk in het bouwproces in om vervuiling met bouwpuin en dichtslibben te

g

voorkomen.

in

Wadi (hemelwater)

ht

De aanleg van de wadi en de kwaliteit van de toplaag hebben veel invloed op de uiteindelijke werking van de

tic

voorziening. Voorkom dat (bouw)verkeer de bodem dicht rijdt of verslempt. Een ander reëel gevaar is dat de wadi

tS

dichtslibt door bouwafval, zand en slib. Leg de voorziening daarom pas in de woonrijpfase aan. Dit betekent dat er

en

tijdens de bouwfase geen volwaardige afwatering is. Om water- en modderoverlast zo veel mogelijk te voorkomen,

m

kunnen greppels zorgen voor waterafvoer op de plek waar later de wadi komt.

cu

Meerdere drainage-instelniveaus (grondwater)

do

Als het drainagestelsel meerdere drainage-instelniveaus heeft, dan moeten alle drainageoverstortputten in detail worden

ie

uitgewerkt. Dit verkleint de kans dat drainage-instelniveaus foutief worden ingesteld.

is

Doorspuitputten (grondwater)

rv

Doorspuitputten in drainagestelsels hebben meestal een smalle putschacht. Hierdoor kan zand van onder de putrand in

Te

de put terechtkomen. Dit kan worden beperkt door de putschacht tot aan de onderkant van de deksel te laten doorlopen.
Gebruik liever geen dubbele putdeksel, want dan is de put minder toegankelijk voor onderhoud.

Tijdelijke voorzieningen tijdens aanleg
Door de fasering tijdens aanleg kan het nodig zijn tijdelijke maatregelen te nemen om de afvoer van afval-, hemel- en
grondwater te waarborgen. Beoordeel of de stelsels ook in dergelijke overgangssituaties in elk geval voldoen aan de
beperking van ongewenste emissies naar bodem en oppervlaktewater.
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Gunning
Tijdens het startoverleg kan de opdrachtgever de ontwerper uitnodigen om de ontwerpgedachte toe te toelichten aan de
uitvoerende partij. De uitgangspunten en randvoorwaarden van het ontwerp dienen te zijn opgenomen in de
ontwerprapporten van de verschillende ontwerpstappen. Echter, de toelichting van de gedachten achter het ontwerp
kunnen bij de uitvoering verhelderend werken. Zo kan het belang van het functioneren van bijzondere constructies, of

ED

bijvoorbeeld de keuze voor minder waarschijnlijke uitwerkingen in het ontwerp worden besproken.

N

Voorlichting betrokkenen

IO

Zorg al vroeg in het proces voor goede communicatie met de betrokken partijen, zoals bewoners, aannemers,
installatiebedrijven en andere disciplines binnen de gemeente. Steeds meer aannemers krijgen ervaring met

R

infiltratievoorzieningen. Toch gaan nog vaak dingen verkeerd omdat inzicht in het (bedoelde) systeem ontbreekt.

g

Verandering van de bestaande situatie brengt meer bij mensen teweeg dan een nieuwe situatie als zij een woning of

in

bedrijf betrekken. Communiceer dus goed en veelvuldig wat de verandering voor de betrokkenen inhoudt en welk

tic

ht

gedrag dit van hen verlangt. Meer informatie over communicatie met bewoners vindt u bij riool.net/Communicatie .

tS

Aanleg (+ directievoering en toezicht)

en

Tussen een goed ontwerp en een goed te beheren systeem zit de juiste aanleg. Op basis van de contractdocumenten
kan directievoering en toezicht bij de aanleg plaatsvinden. Inhoudelijk kan het zo zijn dat de aannemer vragen heeft. De

cu

m

beheerder goed betrekken bij de uitvoering en uitnodigen bij kritieke momenten vergroot dit begrip.

Het vrijgraven van een riool kan hinder voor het verkeer opleveren. Ligt de leiding vlak bij bebouwing,

do

dan zijn maatregelen nodig om de stabiliteit van de gebouwen te garanderen. Bij een hoge grondwaterstand is

ie

bovendien bemaling nodig, wat mogelijk meer ruimte kost en wellicht tot meer hinder leidt voor het verkeer en (geluids)

is

overlast voor de omgeving. Daarnaast kunnen aanwezige andere riool- en nutsleidingen voor hinder en/of een lagere

rv

aanlegsnelheid zorgen, met als gevolg langer overlast voor de omgeving. Door al deze zaken kunnen ook de kosten

Te

toenemen.
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Figuur A Het aanleggen van een riool

m

en

tS
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ie

Bij nieuwbouw is sprake van gescheiden stelsels voor afvalwater, vervuild hemelwater, schoon hemelwater en

is

grondwater (drainage). In het schetsontwerp is uitgewerkt welke oppervlakken op welk systeem aansluiten. Naarmate

rv

de aansluitmogelijkheden toenemen, stijgt ook de kans op foutieve aansluitingen. Daarom verdient het aanbeveling niet

Te

alleen het ontwerp hierop te beoordelen, maar ook te zorgen voor een consistente directievoering tijdens de aanleg.

Vast meetpunt (afval- en hemelwater)
Goede meetapparatuur alleen is geen garantie voor een nauwkeurige maatvoering. De laser is bijvoorbeeld als
waterpasinstrument een zeer nauwkeurig hulpmiddel. Voorzichtigheid is geboden wanneer een laser in een put wordt
geplaatst. Bij het aanbrengen van de eerste buis kan het instrument door trillingen verschuiven. Het gevolg is een
onjuiste aflezing. Kies daarom een ander, vast punt waarop de werkzaamheden niet direct invloed hebben, zoals een
vast stabiel punt langs een aanliggende weg.
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Inspectieputten en tussenliggende leidingen (afval- en hemelwater)
Inspectieputten en tussenliggende leidingen worden vrijwel altijd tegelijk aangelegd, met ook overeenkomstige
eisen. Voor het plaatsen van putten is zwaar materieel nodig. Inspectieputten van beton zijn zware constructies, ze
wegen al snel meer dan 2 ton. Door de sleufhelling en het hoge gewicht luistert de inzet van hijskranen nauw om
de kans op 'overtoppen' (een te zware belasting waardoor de kraan uit evenwicht kan raken) te beperken.
Let bij de aansluiting van meer dan twee leidingen goed op de maatvoering.
Putten met vaste spieën, moffen of rubberringsparingen kunnen problemen geven in de putwand. Hierdoor
moet soms na plaatsing alsnog een sparing worden uitgehakt om de buizen of buiseinden in te storten.

ED

Voorkom bij de aanleg van leidingen teveel speling in verbindingen. Bij een niet goed aangebrachte verbinding
kan een speling van 10 mm per verbinding op een afstand van 50 m en buizen van 2 m al snel oplopen tot circa

N

200 mm afwijking. Hierdoor komt de plaatsing van pasbuizen, de (inspectie)putten en de hierop aansluitende

IO

leidingen in het gedrang. De vereiste nauwkeurigheid wordt alleen bereikt met goede meetapparatuur en ervaren

R

werklieden.

g

Perceelaansluiting (afval- en hemelwater)

in

Leg de aansluitleiding naar het perceel bij voorkeur pas aan als de sleuf van de leidingen in de straat is

ht

aangevuld en verdicht. In de praktijk worden bij de inrichting van bouwstraten uitleggers (een gedeelte van de
aansluitleiding) aangebracht tot aan de rand van de tijdelijke verharding. De perceelaansluiting tot aan de

tic

perceelgrens volgt in een later stadium. Let er wel op dat de huisaansluiting de aanwezige kabels en leidingen van
de nutsbedrijven kan kruisen. Deze liggen vaak tussen de bouwweg en het perceel.

tS

Voor de aansluiting van het perceel geeft de rioleringsbeheerder (via de bouwvergunning) een aansluithoogte
aan. Laat de sleuf voor de aansluitleiding op de juiste diepte ontgraven. Zo blijft de verdichte ondergrond zo veel

en

mogelijk intact.

Verdicht bij het aanvullen van de sleuf de grond naast de (kunststof) leiding. Dat is belangrijk om de

m

noodzakelijke horizontale steundruk te ontwikkelen zonder te grote vervormingen. Om nadelige puntbelastingen te

cu

vermijden, mag de aanvulgrond geen scherpe voorwerpen en bonken bevatten.

do

Kolkaansluiting (hemelwater)

ie

Net als bij de perceelaansluiting worden bij de inrichting van bouwstraten vaak uitleggers aangebracht tot aan
de rand van de tijdelijke verharding. In een later stadium worden dan de kolken geplaatst en aangesloten. Het gat

is

voor de kolk wordt meestal gegraven in een gestabiliseerd en verdicht weglichaam. Zorg dat de aanvulling met

rv

(gestabiliseerd) zand goed wordt dichtmaakt. Dat voorkomt latere verzakkingen in de weg rond de kolk.

Te

Laat de kolk in lijn stellen met het wegprofiel. Een tweedelige kolk biedt betere stelmogelijkheden. Het is
belangrijk om de twee delen goed te fixeren. Ook bij latere aanpassingen van het wegprofiel kan de onderbak met
aansluiting blijven bestaan en is het bovenstuk met rooster aan te passen.
De kolk krijgt een zij- of achteraansluiting. Door scharnierwerking kan de kolk zettingen en verkeersbelastingen
beter opvangen dan met een vooraansluiting.

Controle waterdichtheid (afval- en hemelwater)
Controleer de leiding op waterdichtheid voordat de sleuf dichtgaat. Sluit hiervoor het bewuste leidingdeel af, vul het met
water en test het met een overdruk van ten minste 3 kPA (0,3 m waterkolom).
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Foutieve aansluitingen (afval-, hemel- en grondwater)
Nieuwbouw krijgt gescheiden stelsels voor afvalwater, vervuild hemelwater, schoon hemelwater en grondwater
(drainage). In het schetsontwerp staat al welke oppervlakken op welk stelsel aansluiten. Naarmate de
aansluitmogelijkheden toenemen, stijgt ook de kans op foutieve aansluitingen. Let hier goed op tijdens de aanleg.

Mechanische riolering (afvalwater)

ED

Voorkom hemelwaterlozingen in mechanische riolering door tijdens de aanleg goed toezicht te houden, afspraken vast

N

te leggen, bewoners regelmatig voor te lichten en lozingen te controleren.

IO

Ondergrondse infiltratie (hemel- en grondwater)

Worteldoek en geotextielen zijn gevoelig voor verstopping. We raden dan ook af om worteldoek en geotextielen

R

toe te passen.

g

Graaf de sleuf iets dieper uit dan de ontwerpdiepte en breng op de bodem een laag (drain)zand aan.

in

Verwijder tijdens het uitgraven scherpe voorwerpen, zoals brokken steen en beton, stukken ijzer en
boomwortels.

ht

Probeer bij het ontgraven van de sleuf verdichting, versmering, verslemping en instroom van sediment zo veel

tic

mogelijk te voorkomen. Let ook op geotechnische mechanismen als afschuiving, opdrijving en horizontale
vervorming.

tS

Laat de sleufwand opruwen en de grond naast de sleuf doorspitten of omwoelen.
Leg de voorziening meteen aan als de sleuf is ontgraven, zo wordt het langs de sleuf rijden tot een minimum

en

beperkt.

Om te voorkomen dat bij het verdichten cunetmateriaal in de grindkoffer terechtkomt, wordt een trilplaat niet

m

direct boven de grindkoffer gebruikt. In plaats daarvan wordt verdicht door in te wateren. De eerste 30 cm boven de

cu

grindkoffer wordt verdicht door aanstampen.

do

Druk de grond van de toplaag niet aan.

ie

Droge sleuf (grondwater)

is

Leg de drainage aan in een droge sleuf. Dit voorkomt dat slib en andere fijne bodemdeeltjes direct in de perforaties van

rv

de drainageleiding en in de koffer terechtkomen.

Te

Aanvulling sleuf (afval- en hemelwater)
De belastingen op de buis zijn vooral afhankelijk van de conditie van het grondpakket direct naast de buis. Daarom is
het cruciaal dat de sleuf goed wordt dichtgemaakt:
voor flexibele buizen (van kunststof of staal) om voldoende zijdelingse steundruk te krijgen en daarmee de
krachten van boven te kunnen opvangen;
voor starre buizen (van beton, gres of gietijzer) om ongewenste extra krachten door zetting van het zijdelingse
grondpakket te voorkomen.
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Vul daarom de ruimte naast de buis laagsgewijs (0,30 m) aan en verdicht deze mechanisch goed. Doe dit zo veel
mogelijk gelijktijdig om verdraaiingen en zijwaartse verplaatsingen te voorkomen. Na aanvulling van de ruimte naast de
buis wordt de sleuf niet in één keer volgestort met zand, want ook hier is een goede verdichting van belang. Verspreid
en verdicht de aanvulgrond laagsgewijs (0,50 m) met een graafmachine. Het gebied boven de buis is tot 0,90 m boven
de kruin verboden terrein voor zware stamp- of trilapparaten. Houd bij de aanvulling rekening met eventuele standpijpen

ED

en uitleggers.

Oplevering (+ revisie en acceptatie)

IO

N

Bij oplevering is toetsing van de ontwerpgrondslag direct na realisatie door middel van een 0-meting aan te raden.

R

Revisie (afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewater)

g

Leg de stelsels administratief goed vast via digitale revisies. Pas bij een goede 0-meting en acceptabele,

ht

in

kloppende revisies zal de oplevering worden geaccepteerd.

tic

Overname in beheer

Te

rv
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Maak bij overdracht naar beheerder gebruik van een compleet overdrachtsdossier vlak na oplevering.

Datum geprint: 7 juli 2022 9:03:21

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Ontwerpen » Het ontwerpproces en taken » Vervolgproces bij realisatie » Aandachtspunten voor het vervolgproces #
Pagina 39/39

