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1 Stelsels en voorzieningen
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Het stedelijk watersysteem bestaat uit onderdelen die in verschillende mate al van nature
aanwezig zijn of juist door ons zijn aangelegd. Het grondwater zit in de bodem, waaraan we
relatief weinig veranderd hebben. Het oppervlaktewater hebben we in stedelijk gebied sterk
gewijzigd of zelf aangelegd. Het oppervlak hebben we meestal in hoogte en aard aangepast
aan onze wensen. Stelsels om vuilwater-, hemelwater-, oppervlaktewater- of
grondwaterstromen te wijzigen hebben we helemaal zelf aangelegd. Stelsels zijn daarmee
kunstmatige ingrepen die de verwerking van de verschillende waterstromen in het stedelijk
watersysteem beïnvloeden.

g

Maatschappelijk belang van het stedelijk watersysteem

ht
in

Ingrepen in het stedelijk watersysteem, waaronder het aanleggen van stelsels, dienen altijd een of meer van de drie

tS

1. Bescherming van de volksgezondheid.

tic

doelen (ofwel het maatschappelijk belang) van het stedelijk waterbeheer:

2. Zorgen voor droge voeten.

m

en

3. Zorgen voor schoon oppervlaktewater en een schone bodem.

cu

1. Bescherming van de volksgezondheid
Contact met vuilwater is niet goed voor onze gezondheid. Daarom verwijdert de gemeente vuilwater uit de

do

leefomgeving. De gemeente zamelt dit in met behulp van passende voorzieningen. Dit zijn vaak leidingen waarmee het

is

ie

vuilwater getransporteerd wordt naar een zuiverende voorziening, meestal een centrale rioolwaterzuiveringsinstelling .

rv

2. Zorgen voor droge voeten

Te

In Nederland valt meer regen dan er water verdampt. Als water dus niet weg zou stromen, zou er daarom steeds meer
water komen. Op veel plaatsen kan het water in de grond zakken. Op sommige plaatsen gaat dat niet of te traag.
Daarom wordt hemelwater afgevoerd via de riolering, en steeds vaker ook bovengronds verdeeld via goten en greppels
om in de ondergrond te infiltreren via infiltratievoorzieningen. Als het hard regent, vangen de weg, het groen en tuinen
het water eerst een tijdje op. Als er meer regen valt dan er kan worden opgevangen en afgevoerd, kan het hemelwater
waterschade veroorzaken.

3. Zorgen voor schoon water en een schone bodem
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Waterplanten en -dieren worden ziek of gaan zelfs dood op plaatsen waar vuilwater in oppervlaktewater terechtkomt,
ook als het vuilwater flink verdund is door vermenging met hemelwater. Verder kan oppervlaktewater gaan stinken en er
vies uitzien als het met vuilwater in aanraking komt, en komt de verontreiniging die zich in het milieu verspreid de
biodivestiteit niet ten goede. Gelukkig heeft 99,5% van alle gebouwen een aansluiting op riolering die aangesloten is op
een rioolwaterzuivering, en heeft 0,4% een IBA . Van elke duizend gebouwen is er dus één niet op een zuivering

ED

aangesloten (bron: Het nut van stedelijk waterbeheer ).

De beschrijving van stelsels en voorzieningen

IO

N

Dit kennisbankonderdeel is opgedeeld in 4 stukken:
Stelsels in de openbare ruimte

R

In de openbare ruimte leggen we stelsels aan voor de verwerking van afvalwater, hemelwater, grondwater en/of

g

oppervlaktewater. In dit onderdeel leest over de acht typen stelsel die we onderscheiden, wat hun functie is en

in

waarom het nuttig is om ze aan te leggen.
Water op het particuliere terrein

ht

De Kennisbank is gericht op de kenmerken, het ontwerp, het monitoren en het beheer van de voorzieningen in

tic

openbaar gebied. Maar de helft van de bebouwde kom is particulier terrein en dat particuliere terrein genereert
waterstromen. Het is daarom goed te weten waar het particuliere terrein aan moet voldoen.

tS

Functioneren van het systeem, stelsels en de voorzieningen daarin
Als stedelijk waterbeheerder, hebt de beschikking over tal van stelsels en tal van voorzieningen daarin om de

en

verschillende waterstromen van A naar B te brengen. Deze voorzieningen en stelsels functioneren op verschillende
manieren onder verschillende omstandigheden. Hier leest welke omstandigheden relevant zijn voor het stedelijk

m

watersysteem en hoe stelsels zich daarbij gedragen.

cu

Voorzieningen

Een stelsel bestaat altijd uit één of meerdere voorzieningen. Een vuilwaterstelsel is een aaneenschakeling van

do

inzamelleidingen, riolen, gemalen en persleidingen, terwijl een hemelwaterstelsel bijvoorbeeld kan bestaan uit
riolen, goten, greppels en bovengrondse of ondergrondse bergingen en infiltratievoorzieningen. 45 verschillende

Te

rv

is

ie

voorzieningen zijn hier beschreven.
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1.1 Stelsels in de openbare ruimte

ED

In de openbare ruimte leggen we stelsels aan voor de verwerking van afvalwater, hemelwater,
grondwater en/of oppervlaktewater. In dit onderdeel leest u welke stelsels er zijn, wat hun
functie is en waarom het nuttig is om ze aan te leggen.

Vuilwater

N

Vuilwater is het vieze water afkomstig van huishoudens en bedrijven. Het grootste deel van het vuilwater bestaat uit

IO

was- en douchewater en productiewater van bedrijven. Vuilwater bevat ook de poep en de plas uit de wc’s en het daar

R

gebruikte wc-papier, en etensresten uit de keuken. Vuilwater is dus vies. Behalve dat het vaak stinkt en vlekken

g

veroorzaakt, kun je er ook ziek van worden. In onze poep zitten ziekteverwekkers die tot epidemieën kunnen leiden als

in

we ze binnenkrijgen. Al het vuilwater uit wc, douche en keuken loopt via afgesloten leidingen in onze huizen naar een

tS

Eerst schoonmaken, dan lozen

tic

ht

buis onder de weg. Zo voorkomen we dat mensen en dieren in contact komen met ziekteverwekkers.

Ons afvalwater stroomt via het riool naar een rwzi van het waterschap. In deze rioolwaterzuivering wordt het vieze water

en

schoner gemaakt. Sommige stoffen, zoals meststoffen, worden bijna helemaal verwijderd (ongeveer 90%). Het

m

gezuiverde water stroomt vervolgens naar het oppervlaktewater. Door het afvalwater te zuiveren komen er minder

do

ie

Hemelwater

cu

afvalstoffen in het milieu terecht. Er zijn in Nederland ongeveer vierhonderd rioolwaterzuiveringen.

is

Hier en daar een bui

rv

In Nederland regent, sneeuwt of hagelt het 7% van de tijd. Meestal is het dus droog, namelijk 93% van de tijd. Of het

Te

lange tijd zachtjes regent, of kort en hevig, maakt een groot verschil in wat we ervan merken. Wanneer het in Nederland
regent, gaat het meestal om een kort klein buitje of om een miezerbui (motregen). Er valt dan tussen 0,1 liter en 3 liter
water per vierkante meter. Het water afkomstig van zo’n bui zakt heel snel weg in de grond, waarna niemand er dan
meer iets van merkt. Gedurende ongeveer 1% van de tijd vallen er stevige buien. Bij stevige buien valt er ongeveer 3 tot
10 liter water per vierkante meter. Veel van dat hemelwater zakt niet in de grond, maar loopt direct het riool of de berm
in. Soms, in ongeveer 0,1% van de tijd, regent het in korte tijd zoveel dat er plassen blijven staan op de weg en tussen
het groen. Het riool loopt dan vol en stroomt soms over naar een vijver of sloot. Heel soms is er een enorme hoosbui die
in korte tijd een deel van de straten en tuinen onder water zet. Bij zo’n wolkbreuk gaat het soms om tientallen liters
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water per vierkante meter in slechts een paar minuten. Dit soort buien komen tientallen keren per jaar ergens in
Nederland voor.

Regen is best schoon
Regen, sneeuw of hagel die uit de lucht komt vallen, is in principe schoon. Dat (hemel)water kunnen we zelfs drinken.
Viezigheid op het dak of op de stoep, zoals vogelpoep, maakt het een beetje vuiler. Dan is het water niet meer geschikt

ED

om te drinken. Het is dan nog wel schoon genoeg om in de grond of in oppervlaktewater te kunnen stromen zonder het
milieu te verontreinigen. Op de weg zijn er andere stoffen die in het hemelwater terechtkomen, zoals olie en deeltjes die

N

van autobanden en remmen af komen. Op sommige plekken, zoals op marktpleinen en bij benzinepompen, wordt het

IO

hemelwater zo vies dat het problemen veroorzaakt als het in oppervlaktewater zou komen. Oude huizen hebben vaak

R

maar één buis om regen en afvalwater samen af te voeren. Sinds 2008 voert elk nieuw gebouw het afvalwater apart van

het bevorderen van de volksgezondheid;

tS

het creëren van een droge leefomgeving;

tic

De stelsels hebben we ontwikkeld met het oog op doelen als:

ht

Variatie in typen openbare stelsels

in

g

hemelwater af. Zo kan het schonere hemelwater ook daarna apart worden behandeld.

en

het voorkomen van hinder en schade door te veel of juist te weinig water;

m

het schoonhouden van de omgeving.

cu

De stelsels die de verschillende waterstromen vervoeren, zijn door de tijd heen ontstaan, onder invloed van evoluerende

do

kennis, omstandigheden en gewoonten. Lokale omstandigheden, zoals hoogteverschillen en bodemtype, en voorkeuren
leiden ook tot verschillen in stelsels. Zo is er een groot arsenaal aan systemen ontstaan, waarin allerlei onderdelen voor

is

ie

verschillende doelen worden ingezet.

rv

In dit onderdeel van de kennisbank vindt u een overzicht en een beschrijving van de stelsels en voorzieningen die in

Te

Nederland gebruikt worden. Ook vindt u hier informatie over wat logische combinaties van stelsels zijn, en welke
voorzieningen in welke stelsels voorkomen. Op basis hiervan krijgt u inzicht in de werking van deze stelsels en
voorzieningen, en kunt u bepalen welke daarvan geschikt zijn voor een bepaald gebied.

Acht typen stelsels
Dit onderdeel van de kennisbank onderscheidt acht typen stelsels. Dit onderscheid is gemaakt op grond van de kwaliteit
van het water, de ligging van het water en de mate van uitwisseling met grondwater. De acht stelsels zijn:
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Grondwaterstelsel ondergronds doorlatend
Hemel en/of grondwaterstelsel ondergronds doorlatend
Hemel- en/of grondwaterstelsel oppervlakkig doorlatend
Hemelwaterstelsel ondergronds niet-doorlatend
Hemelwaterstelsel oppervlakkig niet-doorlatend
Oppervlaktewater
Vuil- en hemelwaterstelsel

ED

Vuilwaterstelsel
In het kennisbankonderdeel Ontwerpen, het kiezen van gewenste stelsels en voorzieningen vindt u tabellen die een

IO

N

overzicht geven van het geheel aan stelsels, voorzieningen en onderdelen en hun functies.

R

Waarom niet de gebruikelijke namen?

g

Er zijn een aantal redenen waarom de gebruikelijke aanduidingen voor stelsels in deze kennisbank niet

in

zijn gebruikt. Het gemengd stelsel ontvangt een combinatie van vuilwater en hemelwater en soms ook nog

ht

(bedoeld) grondwater. Er zijn ook stelsels die andere combinaties van typen water ontvangen. Uit de term

tic

‘gemengd stelsel’ valt niet af te leiden om welke typen water het gaat. In de indeling die op deze pagina is

tS

gebruikt, duidt de naam van het stelsel specifiek aan welk type water het stelsel ontvangt. Het stelsel dat meestal

en

wordt aangeduid met de term gemengd stelsel, wordt hier dus een vuil- en hemelwaterstelsel genoemd.

m

Een ander, steeds vaker toegepast stelsel waarin verschillende typen water worden gemengd, is een DIT-, of

cu

drainage-, infiltratie-, transportriool , waarin hemelwater in droge periodes grondwater wordt, en grondwater en

do

hemelwater oppervlaktewater worden zodra de bodem goed gevuld is.

ie

Het oppervlaktewater in en rond stedelijk gebied staat doorgaans ten dienste van het stedelijk gebied.

is

Tegelijkertijd is er soms een grote relatie of uitwisseling met het oppervlaktewater buiten de stad of het dorp.

rv

Hoewel je een waterpartij soms ook als onderdeel van een hemel- en/of grondwaterstelsel zou kunnen zien,

Te

wordt het oppervlaktewater in de indeling op deze pagina beschouwd als een apart stelsel.

Een gescheiden stelsel is een combinatie van een stelsel voor vuilwater en een apart stelsel voor hemelwater en
/of grondwater. Dat zijn dus twee stelsels. Uiteraard zijn ze qua ligging zo op elkaar afgestemd dat het geheel in
de ruimte past, maar verder hebben ze doorgaans weinig met elkaar te maken. Bij het ontwerpen van gescheiden
riolering kiest de ontwerper de onderdelen van de stelsels onafhankelijk van elkaar.
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Bij een verbeterd gescheiden stelsel is er wel sprake van een verbinding tussen het stelsel voor vuilwater en het
stelsel voor hemelwater en/of grondwater. De verbinding is echter beperkt tot een gezamenlijke afvoer het gebied
uit. De verbinding tussen de stelsels is dan slechts een van de punten waar het stelsel (mogelijk) een uitwisseling
heeft met zijn omgeving.

ED

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen stelsels van drukriolering en van vrijvervalriolering . Dit terwijl hetzelfde
water tussen een woning in het buitengebied en de rwzi vaak eerst onder vrij verval, dan onder druk, dan onder

N

vrij verval en dan weer onder druk wordt getransporteerd, respectievelijk in de verzamelleidingen rond het perceel,

IO

in de mechanische riolering, in het stelsel van een kern en in de persleiding van de kern naar de rwzi. Voor elk

R

deel van de route is een keuze gemaakt tussen afvoer onder vrij verval of onder druk, terwijl nog steeds sprake is

ht

in

g

van dezelfde afvoerroute en dus van hetzelfde stelsel.

tS

tic

Welke typen stelsels zijn er, hoe vaak komen ze voor en zijn ze
(nog) geschikt?
Bij nieuwbouw worden er in verschillende combinatie gescheiden stelsels aangelegd voor afvalwater, vervuild

en

hemelwater, schoon hemelwater en grondwater (drainage). Op basis van getallen uit benchmarks in 2013 en 2016 kan

Te

rv

is

ie

do

cu

m

worden gezegd dat de verdeling over typen stelsels in 2015 grofweg als volgt was:
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Tabel A Verdeling verhard oppervlak en vuilwateraansluitingen over de verschillende typen stelsels
Type stelsel

Aandeel verhard
oppervlak

Aandeel
vuilwateraansluiting
panden

-

-

Grondwaterstelsel ondergronds
doorlatend
Hemel en/of grondwaterstelsel
ondergronds doorlatend

-

-

33%

-

onbekend
57%
-

32%

tS

Vuilwaterstelsel

68%

tic

Vuil- en hemelwaterstelsel

-

ht

Oppervlaktewater

in

g

Hemelwaterstelsel ondergronds
niet-doorlatend

N

Hemelwaterstelsel oppervlakkig
niet-doorlatend

IO

-

R

Hemel- en/of grondwaterstelsel
oppervlakkig doorlatend

ED

10%

en

Tabel A geeft de aansluitingen zoals ze bedoeld zijn. Bekend is dat er ook foutaansluitingen zijn. In sommige wijken zijn

cu

meer dan 2% van de aansluitingen.

m

die er nauwelijks, maar soms gaat het om een groot aandeel van de aansluitingen. Gemiddeld gaat het mogelijk om

do

Hoewel ze in nieuwe wijken al decennia nauwelijks meer worden aangelegd, zijn rioolstelsels voor vuil- en hemelwater

ie

(‘gemengde rioolstelsels’) nog steeds het meest voorkomend:

is

Per 2016 lag er circa 50.000 km gemengde riolering in Nederland; dat is in grofweg twee derde deel van het
stedelijk gebied.

rv

Ongeveer een derde deel van Nederland heeft dus aparte stelsels voor vuilwater en hemelwater. Sinds de

Te

jaren 70 zijn er heel wat wijken aangelegd met gescheiden stelsels, waarbij vuil- en hemelwater in aparte
ondergrondse buizen wordt getransporteerd.

Sinds de jaren 90 zien we in toenemende mate hemelwaterstelsels die geheel of gedeeltelijk bovengronds zijn. In
nieuwe wijken worden meestal dubbele stelsels aangelegd waarbij het vuilwater in een ondergronds vuilwaterstelsel
wordt opgevangen en het hemelwater in een stelsel met vooral bovengrondse voorzieningen.
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1.1.1 Grondwaterstelsel ondergronds doorlatend

IO

N

ED

Doorlatende stelsels die ondergronds grondwater transporteren worden doorgaans gebruikt om
af te voeren. In beperkte, maar wel in toenemende mate, kan een ondergronds doorlatend
stelsel ook worden gebruikt om actief grondwater aan te vullen vanuit oppervlaktewater. Voor
de functie in het aan- of afvoeren van grondwater, volstaan in dit stelsel vaak leidingen met
kleine diameters. Met het oog op beheer en onderhoud is het echter raadzaam wel grotere
diameters toe te passen.

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

Begrippen, principes en de werking van grondwaterstelsels

Te

rv

Figuur A Basisbegrippen grondwater

Drainagestelsel
Een drainagestelsel onttrekt overtollig grondwater aan de grond en voert dit af. Hiermee kunt u als beheerder structureel
te hoge grondwaterstanden tegengaan. In bebouwd gebied is dat soms belangrijk om te voorkomen dat kruipruimten
langdurig onder water komen te staan, grasvelden en groenstroken drassig worden en de stabiliteit van wegen en
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bouwwerken vermindert. Met drainage kunt u geen vaste grondwaterstand instellen; het grondwaterpeil fluctueert onder
invloed van neerslag en verdamping. Ook kwel , wegzijging , infiltratie en onttrekkingen hebben invloed op de
grondwaterstanden. Door drainage dalen de hoge grondwaterstanden wel sneller bij neerslag.

Horizontale en verticale drainage

ED

Horizontale drainage
Horizontale drainage voert het teveel aan grondwater horizontaal af naar een lozingspunt. Het lozingspunt is vaak het

N

oppervlaktewater of een hemelwaterriool. Bij horizontale drainage wordt meestal een drainageleiding gebruikt. Maar een

IO

watergang of grindkist kunnen ook een drainerende werking hebben. In essentie is de grindkist een

R

grondverbeteringsmethode. Hierbij vervangt goed doorlatend materiaal (zoals zand, grind, puingranulaat of

g

geëxpandeerde kleikorrels) een deel van het oorspronkelijke bodemmateriaal. Er worden dus geen leidingen gebruikt

in

om het water af te voeren. Hierdoor is de afvoercapaciteit van een grindkist lager dan van een drainageleiding. Ook het

ht

graven van oppervlaktewater is een vorm van horizontale drainage waarbij de waterafvoer zichtbaar is. Door het graven

tic

van open water of het aanbrengen van een grindkist of drainageleiding wordt de afstand van een 'grondwaterdruppel' tot

is

ie

do

cu

m

en

tS

een drainageleiding kleiner en vermindert de opbolling (zie figuren B en C).

Te

rv

Figuur B De ontwateringsdiepte zonder horizontale drainage
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N

ED

Figuur C De ontwateringsdiepte met horizontale drainage

IO

De invloed van drainage op de grondwaterstand in de omgeving is afhankelijk van de doorlatendheid en de

g

R

bodemopbouw.

in

Verticale drainage

ht

Verticale drainage voert het teveel aan grondwater verticaal af naar een diepere grondlaag of het maaiveld. Deze

tic

variant wordt als ontwateringsmiddel in stedelijk gebied niet veel gebruikt. Verticale drainage wordt wel tijdelijk

tS

toegepast bij het ophogen van terreinen om zettingen te versnellen. In figuren D en E staat twee voorbeelden van

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

verticale drainage.

Figuur D Verticale drainage met een pomp
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in

g

R

Figuur E Verticale drainage met grindpalen

tic

ht

Boven- en onderwaterdrainage

tS

Bovenwaterdrainage ligt boven het grondwater

Traditioneel ligt bij ontwerp en aanleg van drainage de binnenonderkant buis (b.o.b.) van een drainageleiding op het

en

niveau van de gewenste ontwatering. Het drainage-instelniveau is dan gelijk aan de b.o.b. van de drainageleiding. Stijgt

cu

landbouw een gebruikelijke methode.

m

de grondwaterstand tot boven de b.o.b., dan gaat de drainageleiding het water afvoeren. Dit is met name in de

do

Onderwaterdrainage ligt in het grondwater

ie

Bij onderwaterdrainage ligt de drainageleiding onder de laagst voorkomende grondwaterstand. Het drainage-

is

instelniveau (en dus ook het drainageniveau) wordt ingesteld met een overstortmuur of opzetstuk. Hierdoor liggen de

rv

drainageleidingen continu onder de grondwaterstand. Dit beperkt de ijzerafzetting en wortelingroei wat gunstig is voor

Te

de levensduur (er is minder systeemonderhoud nodig). In stedelijk gebied heeft onderwaterdrainage daarom de
voorkeur. Een nadeel van onderwaterdrainage is de diepe ligging, waardoor over het algemeen de aanlegkosten hoger
zijn. Het principe van de werking van onderwaterdrainage is opgenomen in figuur F.
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ht

in

g

Figuur F De werking van onderwaterdrainage

tic

Het drainage-instelniveau is na aanleg aan te passen door de hoogte van de opzetstukken of drempels te wijzigen.

tS

Hiervoor zijn geen graafwerkzaamheden nodig. In plaats van het gebruik van drempels of opzetstukken kunt u de
leiding nabij de put omhoog laten lopen. De b.o.b. van de uitstroom is dan het drainage-instelniveau. Dit drainage-

m

en

instelniveau kunt u na aanleg niet meer wijzigen.

cu

Typen drainage

do

Drainage kent verschillende typen:

Velddrainage bestaat uit parallel gelegde drainageleidingen die vaak onder vrijverval lozen op oppervlaktewater

ie

of een verzamelleiding. Voorbeelden zijn drainage onder sportvelden, begraafplaatsen of groenstroken.

is

Ring- of bouwblokdrainage is toe te passen rondom een gebouw of bebouwing. Meestal ligt deze drainage

rv

grotendeels op particulier terrein tegen of onder het gebouw om de grondwaterstand te verlagen.
Riooldrainage wordt veelal in het openbaar terrein toegepast als lekke riolen worden vervangen en

Te

grondwaterstanden in bestaand stedelijk gebied verlaagd moeten worden.
Waar drainage niet met het riool wordt meegelegd, maar bijvoorbeeld in het cunet van wegen, is sprake van

cunetdrainage.

Velddrainage
Velddrainage bestaat uit parallel lopende drainageleidingen die direct lozen in oppervlaktewater of een verzamelleiding.
In bebouwd gebied kunt u velddrainage toepassen in sportvelden, begraafplaatsen en groenstroken. Velddrainage
bestaat uit flexibele leidingen die meestal met een draineermachine worden aangelegd. Figuur G schetst de principes.
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m

en

Figuur G Velddrainage

cu

Ring- of bouwblokdrainage

do

Deze drainage kunt u toepassen rondom bebouwing om de bodem onder het gebouw te ontwateren. De leidingen
kunnen om het gebouw direct naast de gevel liggen of onder het gebouw. Meestal ligt de drainage op particulier terrein.

ie

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vervanging. De werking van ring- en

Te

rv

is

bouwblokdrainage staat geschetst in figuren H en I.
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do
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m

Figuur H Principe ringdrainage
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cu

m

Figuur I Principe blokdrainage

do

Riooldrainage

ie

Riooldrainage bestaat uit drainageleidingen die in het rioolcunet liggen, in openbaar terrein. Een andere naam hiervoor

is

is enkelvoudige cunetdrainage; in het rioolcunet ligt één drainageleiding (zie figuur J) Riooldrainage is relatief goedkoop

rv

als de aanleg kan meeliften met de aanleg van riolering. Dit is dan ook het type drainage dat gewoonlijk wordt

Te

aangelegd als oude lekke riolen worden vervangen.
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g

R

IO

Figuur J Principe riooldrainage

in

Cunetdrainage

ht

Cunetdrainage lijkt erg op riooldrainage en komt vooral voor bij hoofdwegen en busbanen. Net als riooldrainage ligt

tic

cunetdrainage in openbaar terrein. Bij cunetdrainage liggen de drainageleidingen aan beide zijden van het

tS

wegcunet (zie hiervoor figuur K). Een andere naam voor dit drainagetype is dubbele cunetdrainage, in tegenstelling tot
de enkelvoudige cunetdrainage (= riooldrainage). Voordeel ten opzichte van riooldrainage is dat cunetdrainage vanwege

en

de kortere afstand meer uitstraling heeft naar particulier terrein. Bovendien hoeft u voor reparatie- en

Te

rv

is

ie

do

cu

m

herstelwerkzaamheden de weg niet geheel af te sluiten.

Figuur K Principe cunetdrainage
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1.1.2 Hemel en/of grondwaterstelsel ondergronds
doorlatend

IO

N

ED

Hemel en/of grondwaterstelsels die ondergronds doorlatend zijn lekke stelsels die voornamelijk
bedoeld zijn voor de afvoer en infiltratie van hemelwater. Soms komt de grondwaterstand hoger
dan de binnenonderkant buis (b.o.b.) en wordt dit grondwater met deze stelsels afgevoerd. Over
het algemeen hebben leidingen in deze stelsels grote diameters voor grote afvoer- en/of
bergingscapaciteiten.
Bij ondergrondse infiltratie zakt afvloeiend hemelwater vanuit een ondergrondse berging in de bodem. Voordat het

R

hemelwater infiltreert, stroomt het meestal buiten het zicht en onder de grond naar de berging (in tegenstelling tot

g

bovengrondse infiltratie) en wordt daarom vooral toegepast als de transportafstanden groter zijn. Ondergrondse

in

infiltratie lijkt daarmee erg op een hemelwaterstelsel, alleen gaat het water bij normale neerslag dus in de bodem in

ht

plaats van naar oppervlaktewater. Bij extreme neerslag stort het hemelwater wel over in een hemelwaterriool of

tS

tic

oppervlaktewater.

en

Inzameling en transport

Een ondergrondse infiltratievoorziening zamelt het afvloeiende hemelwater van percelen en van de openbare ruimte in.

m

Afhankelijk van het type voorziening wordt het hemelwater boven- of ondergronds naar de infiltratievoorziening

cu

getransporteerd. Voor inzameling en transport gelden dezelfde ontwerprichtlijnen als bij een ondergronds

do

hemelwaterstelsel dat niet doorlatend is.

is

ie

Berging en infiltratie

rv

De belangrijkste eigenschappen van een ondergrondse infiltratievoorziening zijn de berging- en infiltratiecapaciteit.

Te

Infiltratie is een traag proces vergeleken met (maatgevende) neerslag. Dus om grote hoeveelheden hemelwater te
infiltreren, moet de voorziening het water kunnen opslaan (bergen). De infiltratiecapaciteit bepaalt hoe snel de
voorziening weer leeg is.

Overloop
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Zonder overloop komt water op straat te staan als de infiltratievoorziening vol is. De omvang van de berging in de
voorziening bepaalt de ernst, omvang en de frequentie van water op straat. Of het water dan schade aanricht of alsnog
via het maaiveld kan afstromen, hangt af van de inrichting van de openbare ruimte. Voor overlopen gelden dezelfde
ontwerprichtlijnen als voor overstorten van een verbeterd gescheiden stelsel (vgs).

Typen infiltratievoorziening

ED

Ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn er in vele vormen en materialen. Ook verschijnen regelmatig nieuwe varianten

N

op de markt. Binnen ondergrondse infiltratievoorzieningen onderscheiden we twee typen:

IO

Infiltratieriolen of infiltratieleidingen;

R

Infiltratie-elementen.

zijn geperforeerde ronde leidingen die hemelwater transporteren en infiltreren. Ze heten ook wel

in

Infiltratieriolen

g

Infiltratieriolen (IT-riolen)

ht

infiltratietransportriool oftewel IT-riolen. De leidingen kunnen van kunststof zijn met gesleufde of ronde perforaties of van

tic

beton met een cementgebonden steenskelet of ronde perforaties. IT-riolen liggen in de lengte onder wegen, parallel aan

tS

vuilwaterriolen. Het hemelwater infiltreert behalve naar de zijkanten ook naar boven (bij voldoende druk) en onderen.

en

Vergeleken met andere ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn IT-riolen goed toegankelijk voor onderhoud.

m

Infiltratie-elementen

cu

Infiltratie-elementen zijn geperforeerde voorzieningen die ten eerste kunnen bestaan uit infiltratie-objecten die naast
elkaar komen te liggen of worden gestapeld. Ze meestal rechthoekig met verticale wanden. Sommige elementen

do

kunnen water transporteren, maar ze hebben voornamelijk een bergende functie en een zo groot mogelijk infiltrerend

ie

oppervlak. De infiltratie-objecten elementen zijn vaak van kunststof en bezitten veel open ruimte om hemelwater te

is

bergen en om hemelwater direct over de voorziening te te verdelen. Het hemelwater infiltreert meestal via de wanden.

Te

rv

Voorbeelden van infiltratie-elementen zijn kratten, infiltratieputten en infiltratiekolken.

Ten tweede kunnen infiltratie-elementen zijn opgebouwd uit losgepakt materiaal, zoals gebroken steenslag, grind, lava
of bims. Kenmerkend is dat het los materiaal is met meer holle ruimten dan bijvoorbeeld zand, maar beduidend minder
dan infiltratie-elementen. Het losgepakte materiaal kan beter zware belasting opvangen dan de andere typen
voorzieningen en is gemakkelijk aan te brengen. Het wordt dan ook voornamelijk toegepast in wegfundaties of als
infiltratiekoffers langs woningen. Ook grindpalen vallen onder dit type. Net als infiltratie-elementen kunnen
infiltratiekoffers met losgepakt materiaal hemelwater bergen en (horizontaal) infiltreren.
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1.1.3 Hemel- en/of grondwaterstelsel oppervlakkig
doorlatend

N

ED

Oppervlakkig doorlatende hemel- en/of grondwaterstelsels zijn stelsel die aan het maaiveld
hemel- en/of grondwater verwerken. Daarbij staat de dimensionering en de toepassing vooral in
het teken van de verwerking en het transport van hemelwater. Soms, echter, staat het
grondwater hoger en raakt ook deze waterstroom aan deze stelsels.

IO

Bovengrondse hemelwaterafvoer

R

Als het hemelwater niet in buizen onder de grond gaat, is de kans op een verkeerde aansluiting veel kleiner. We zíen de

g

afvoer van regen boven de grond, letterlijk, steeds vaker. Voorbeelden van voorzieningen die in deze stelsels

ht

in

voorkomen zijn wadi's, infiltratievelden, greppels en bermen. Daarnaast groeit het areaal doorlatende verharding.

tic

Doorlatende verharding

tS

Doorlatende verharding is een bovengrondse infiltratievoorziening. De infiltrerende verharding bestaat uit een
wegconstructie met een verhard oppervlak (meestal klinkers), waarbij hemelwater door of langs het steen in de

en

onderliggende fundering zakt en vervolgens in de ondergrond infiltreert. Waar nodig zorgt een ondergrondse

cu

hemelwaterriool of oppervlaktewater.

m

infiltratievoorziening voor extra berging en vertraagde afvoer of een drainageleiding voor afvoer naar een

do

In woonwijken stroomt afvloeiend hemelwater van daken en straten meestal via goten en de weg naar doorlatende

is

ie

verharding. Het is immers lastig om het vanuit een ondergrondse rioolbuis aan het oppervlak te krijgen.

rv

Toepassing in Nederland

Te

Doorlatende verharding wordt sinds 2000 in Nederland toegepast. Per 2019 telde ons land meer dan 150 locaties met
doorlatende verharding.

Als de geohydrologische situatie het toelaat en u geen onacceptabele vervuiling van bodem en grondwater verwacht,
kunt u doorlatende verharding in veel gebieden toepassen. Met name de manier waarop de doorlatende verharding
wordt opgebouwd, bepaalt het hydraulisch, milieuhygiënisch en sociaal functioneren.
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Doorlatende verharding is in de praktijk vaak een mix van bovengrondse en ondergrondse infiltratie, meestal infiltreert
het hemelwater via een (half) verhard wegoppervlak naar de ondergrond.

Toplaag
De verharding vormt samen met de voegen en de vlijlaag (de straatlaag tussen de verharding en de fundering) de

ED

toplaag. De verharding kan bestaan uit:
elementenverharding (klinkers) met infiltrerende voegen;

N

poreuze elementenverharding (stenen en asfalt);

IO

halfverhardingen en versterkte grasmatten.

R

De eerste twee zijn toepasbaar bij doorgaande wegen met (zwaar) verkeer, de laatste is onder meer geschikt voor

in

ht

omstandigheden, zoals de leeftijd van de verharding en het beheer.

g

parkeerplaatsen en voetpaden. De doorlatendheid van de verharding is afhankelijk van de constructie en

tic

Funderingslaag

tS

De fundering is het ondergrondse deel van de infiltratievoorziening. Deze laag moet voldoende berging hebben om het
hemelwater van de ontwerpbuien op te vangen. Vanuit de funderingslaag kan het hemelwater geleidelijk in de bodem

en

infiltreren. De infiltratiesnelheid is afhankelijk van de constructie van de onderdelen en de doorlatendheid van de

cu

m

ondergrond. De samenstelling van het inveeg- en funderingsmateriaal vergt veel aandacht.

Werking

do

Bij doorlatende verharding zakt hemelwater door of langs het steen in de onderliggende fundering en infiltreert het

ie

vervolgens in de ondergrond. Als de funderingslaag vol is (bijvoorbeeld bij extreme neerslag), kan hemelwater op straat

is

komen te staan. Ook kan de doorlatende verharding na verloop van tijd dichtslibben. Daarom heeft elke doorlatende

rv

verharding een noodvoorziening nodig die het overtollige hemelwater afvoert naar een plaats waar het geen overlast

Te

geeft (zoals oppervlaktewater). De noodvoorziening kan bijvoorbeeld een eenvoudige bandverlaging zijn of een slokop
(zie punt 2 hieronder).

Werking afhankelijk van neerslag
Het (toestromende) hemelwater verspreidt het zich over de verharding. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag zijn er
drie scenario's:
Bij weinig neerslag zakt het hemelwater langzaam in de verharding. Binnen een kwartier tot enkele uren is de
verharding weer droog.

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud in discussie
Stelsels en voorzieningen » Stelsels in de openbare ruimte » Hemel- en/of grondwaterstelsel oppervlakkig doorlatend
Pagina 22/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

Bij veel neerslag (meer hemelwater dan de infiltratiecapaciteit van de doorlatende verharding aankan) komt op
de verharding water te staan. Als het water tot de straatdrempelhoogte of bovenzijde van de trottoirband komt,
treden de slokops in werking. Slokops zijn speciale straatkolken die het hemelwater versneld kunnen afvoeren naar
een ondergrondse infiltratievoorziening, of naar een afvoerleiding of drainageleiding die afvoert naar een
hemelwaterriool of oppervlaktewater.
Als de doorlatende verharding bij extreme neerslag vol is en ook de berging in de funderingslaag en in de
eventuele ondergrondse infiltratievoorziening volledig benut is, stroomt het water over de trottoirs naar bijvoorbeeld

ED

lager gelegen groenvoorzieningen en of oppervlaktewater.

Oppervlakkig bassins voor bodempassage en/of infiltratie

N

Sinds het einde van de 20e eeuw is het steeds gebruikelijker om hemelwater naar oppervlakkige voorzieningen te

IO

leiden. Vooral in nieuwbouwwijken zien we die tendens. Het water stroomt dan vanaf verharde oppervlakken, meestal

R

(grotendeels) bovengronds , naar de bassins van bijvoorbeeld wadi's , infiltratievelden, bermen, en greppels. Daar zakt

g

het water via een zuiverende bodempassage naar de ondergrond. Vervolgens infiltreert het in de bodem, of stroomt via

in

een drainageriool naar oppervlaktewater. Een uitgebreide beschrijving van wat de principes en wat hierbij kan komen

Te

rv

is
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do

cu

m

en

tS

tic

ht

kijken staat bij de beschrijving van de wadi .
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1.1.4 Hemelwaterstelsel ondergronds nietdoorlatend

ED

Ondergrondse niet-doorlatende hemelwaterstelsels zijn stelsels met dichte voorzieningen die
vooral bedoeld zijn om hemelwater te bergen en te transporteren naar een andere plek.
Voorbeelden van ondergrondse gesloten voorzieningen in deze stelsels zijn traditionele hemelwaterriolen,

N

bergingskelders en -riolen. Een hemelwaterriool is een voorziening die afvloeiend hemelwater inzamelt, bergt en afvoert.

IO

Er zijn verschillende typen hemelwaterriolen , maar de bekendste is een gesloten leiding die onder vrij verval

Te

rv
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do
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m

en
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ht
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g

R

hemelwater zonder overstort afvoert naar oppervlaktewater.

Figuur A Een hemelwaterriool dat afvoert naar oppervlaktewater

Gescheiden riolering
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Het hemelwaterstelselvoert het van een gescheiden rioolstelsel voert het hemelwater dat van daken en straten afkomt
gaat niet naar de rioolwaterzuivering. Het water wordt direct geloosd op oppervlaktewater. Hoe meer uitlaten zo'n stelsel
heeft, hoe korter er kleiner de hemelwaterriolen zijn. Daarentegen is voor het ontvangen van water uit veel uitlaten wel
een uitgebreid oppervlaktewaterstelsel nodig.

Verbeterd gescheiden riolering

ED

Een gesloten hemelwaterriool kan ook uitgevoerd zijn als het hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel . Bij
een vgs leegt een pomp het stelsel en voert het hemelwater af naar de rwzi , bij extreme neerslag stort het hemelwater

N

over in het oppervlaktewater. Er is ook het zogenaamde vgs 2.0 , waarin een betere balans wordt gezocht voor de

IO

verdeling van het afgevoerde hemelwater tussen oppervlaktewater en de rwzi. Ook de overstorten in een

R

hemelwaterstelsel moeten worden afgestemd op de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Hoe gunstiger de

g

verdeling van overstorten, hoe kleiner de gemiddelde diameter van de aangesloten stelsels kan zijn. Want met een

in

groter aantal overstorten en een gelijkmatige verdeling is de afstand van elk punt in de wijk tot een overstort het kortst.
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ht

Uiteraard kunnen waterkwaliteitsdoelstellingen tot een andere afweging leiden.
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1.1.5 Hemelwaterstelsel oppervlakkig nietdoorlatend

ED

Oppervlakkige, niet-doorlatende hemelwaterstelsel zijn alle stelsels die bedoeld zijn voor het
bovengrondse transport van hemelwater. Het is in deze stelsels niet de bedoeling om
hemelwater te infiltreren.

IO

N

Bovengrondse hemelwaterafvoer

Als het hemelwater niet in buizen onder de grond gaat, is de kans op een verkeerde aansluiting veel kleiner. We zíen de

R

afvoer van regen boven de grond, letterlijk, steeds vaker. Voorbeelden van voorzieningen in deze stelsels zijn

g

waterpleinen, daken en dakgoten, (rooster)gotensystemen en niet-doorlatende wegverharding. Ingezameld hemelwater

in

wordt voornamelijk getransporteerd. In het geval van waterpleinen worden voorzieningen, die tijdens droogweer worden

tic

ht

ingezet voor andere doeleinden in de openbare ruimte, benut om hemelwater tijdelijk te bergen.

tS

In een hellend stedelijk gebied kan het hemelwater via oppervlakkige voorzieningen, zoals goten of de weg helemaal tot
oppervlaktewater stromen. Dit is ook een mogelijkheid in woonwijken met heel veel oppervlaktewater. Meestal stroomt

en

afvloeiend hemelwater van daken en straten wel ergens in een ondergrondse en/of infiltrerende voorziening. Dit kunnen

Te
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do
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m

kolken en riolen of infiltrerende voorzieningen zoals wadi's, infiltratievelden of bermen zijn.
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1.1.6 Oppervlaktewater

N

ED

Stelsels voor de afvoer van vuil-, hemel-, en grondwater spreken mogelijk het meest tot de
verbeelding bij het aanleggen voor het sturen van waterstromen. Ook het oppervlaktewater in
en rond stedelijk gebied staat doorgaans ten dienste van het stedelijk gebied. Omdat veel
oppervlaktewaterpartijen in stedelijk gebied met elkaar in verbinding staan en ook met
oppervlaktewater buiten stad of dorp spreken we ook bij het oppervlaktewater van een stelsel.

IO

Niet afwentelen

R

Het stedelijke gebied wordt ingericht met voldoende ruimte voor het vasthouden en bergen van overtollig water, zodat
niet wordt afgewenteld op het landelijk gebied. Dit betekent een zodanige buffercapaciteit dat niet meer dan de

in

g

overeengekomen afvoernorm het projectgebied verlaat. Tijdens de ontwikkeling van een gebied moet de toename van

ht

bufferend wateroppervlak steeds tenminste in verhouding zijn met de toename van verhard oppervlak.

tic

Oppervlaktewater biedt een ruime gelegenheid voor waterberging rond het gebruikelijke waterpeil. Bovendien past er bij

tS

extreme neerslag heel veel water in de waterpartijen voor ze overlopen.

en

Beheerbaarheid beïnvloedt het ruimtegebruik

m

Volgens de Keur van het waterschap dient aan weerszijden van een A-watergang een onderhoudsstrook van enkele

cu

meters vrijgehouden te worden. Hierop is in gevallen ontheffing mogelijk indien onderhoud en beheerbaarheid zijn

do

gewaarborgd. In de afspraken tussen waterschap en gemeente wordt in elk geval aandacht geschonken aan:
de obstakelvrije zone van de oevers;

ie

de doorvaarbaarheid van een aantal duikers;

is

het aanwijzen van vuiltrekplaatsen (plaatsen waar vuil en maaisel tijdelijk worden afgezet in afwachting van
inzameling);

rv

plaatsen om onderhoudsboten te water te laten en uit het water te halen en eisen die hieraan worden gesteld;

Te

beschikbaarheid baggerdepot.

Waterkwaliteit en ecologie
Duikers moeten voldoende groot zijn, waarbij onderhoud en ecologie een rol spelen. Ze hebben hooguit de lengte die
benodigd is voor de breedte van de kruisende infrastructuur. De afmetingen en hoogteligging zijn zodanig dat de duikers
niet teveel opstuwen en de waterkwaliteit niet onnodig negatief beïnvloeden.

Een ecologisch uitgebalanceerde inrichting draagt bij aan de waterkwaliteit. In het inrichtingsplan wordt gestreefd naar

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud in discussie
Stelsels en voorzieningen » Stelsels in de openbare ruimte » Oppervlaktewater
Pagina 27/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

het zoveel mogelijk toepassen van natuurvriendelijke oevers, waarbij tenminste de helft van de oevers van de
watervoerende singels in het hoofdsysteem natuurvriendelijk wordt uitgevoerd.

Overkluizingen, bijvoorbeeld in de vorm van duikers, dienen met terughoudendheid te worden toegepast. De voorkeur
gaat uit naar bruggen. Daar waar een overkluizing wordt toegepast, dient deze zo kort mogelijk te zijn. Duikers worden
met looprichels of soortgelijke technieken passeerbaar gemaakt voor kleine oevergebonden dieren. Nieuwe gemalen

ED

worden visvriendelijk uitgevoerd.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

zijn. Indien watergangen droogvallend worden uitgevoerd, geldt deze eis niet.

IO

waterkwaliteit te waarborgen. Dit betekent dat watergangen niet doodlopend mogen

N

In watervoerende watergangen dient circulatie mogelijk te zijn om een voldoende
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1.1.7 Vuil- en hemelwaterstelsel

Bij vuil- en hemelwaterstelsels hebben we het over gemengde stelsels; het vuile afvalwater en
het schonere hemelwater gaan in één buis naar de zuivering. Het water mengt in het riool.

ED

Gemengde riolering

Een gemengd stelsel voert vuilwater en hemelwater in één buis af naar de rwzi . Als het heel veel regent, is het

IO

N

vuilwater dus flink verdund. Als het riool vol raakt tijdens een hoosbui en er geen water meer bij kan, dan kunnen de

g

ook vuilwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden.

R

gemengde riolen overlopen naar oppervlaktewater via overstorten . Tijdens overstortingen komt er behalve hemelwater

ht

Daar kan het mensen ziek maken als ze ermee in aanraking komen.

in

Als er meer neerslag valt dan het stelsel inclusief zijn overstorten kan verwerken, komt het afvalwater op straat te staan.

tic

In Nederland is twee derde van alle riolering gemengd. Dit wordt minder, omdat bij nieuwbouw het vuil- en hemelwater

tS

vrijwel een eigen stelsel krijgen. Ook kunnen gemeenten een gemengd riool deels of helemaal omvormen tot een
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gescheiden stelsel . Dit heet afkoppelen .

Figuur A Gemengd vuil- en hemelwaterstelsel
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Overstorten
Om met een grote regelmaat water op straat en ook water in woningen te voorkomen, zijn overstorten in een vuil- en
hemelwaterstelsel noodzakelijk. Om te zorgen dat er niet te vaak afvalwater in het oppervlaktewater loopt, moet het
stelsel een flinke berging hebben. De leidingen zijn daardoor groter dan puur voor de afvoercapaciteit nodig. er kan ook
extra berging worden gevonden in bassins. De extra berging zorgt ook dat bij een gemaalstoring geen afvalwater in

ED

oppervlaktewater loopt.

Berging

IO

N

De ontwerpgrondslag voor berging in gemengde stelsels is 7 mm in het stelsel en 2 mm in randvoorzieningen. Dit is
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g

R

geen bergingseis. Het stelsel toetst u uiteindelijk op vuilemissie en de eisen die met de waterbeheerder zijn gemaakt.
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1.1.8 Vuilwaterstelsel

Vuilwaterstelsels bestaan uit riolen om het vuilwater van woningen en bedrijven te transporteren
naar de zuivering. Het transport vindt meestal onder vrij verval plaats en soms door middel van
onder- of overdruk.

ED

Een vuilwaterstelsel is een samenstel van vrijverval- en mechanische riolering (zowel drukriolering of vacuümriolering

N

in het buitengebied als persleidingen voor transport naar de zuivering) voor het inzamelen en transporteren van

IO

vuilwater van huishoudens en bedrijven naar de rwzi .

R

Mechanische riolering

in

g

We kennen mechanische riolering in twee typen: Drukriolering en Vacuümriolering. Hieronder komen beide aan bod.

ht

Drukriolering

tic

Drukriolering bestaat uit een persleiding met daarop aangesloten een aantal (kleine) gemalen. Dit type riolering wordt

tS

veel toegepast in gebieden waar de woningen ver uit elkaar liggen waardoor vrijvervalriolering bijvoorbeeld te duur of

en

ingrijpend wordt, zoals bij verspreide bebouwing en lintbebouwing. Bij drukriolering stroomt het vuilwater van een
aantal verspreid staande woningen eerst onder vrij verval naar een pompput. Van daaruit voert de persleiding het water

Te

rv
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do

cu

pompkelder van een rioolgemaal.

m

af naar (een put in) een vrijvervalstelsel (vuilwaterstelsel og vuil- en hemelwaterstelsel) in de bebouwde kom of naar een
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tS

tic

Figuur A Principe drukriolering

en

Drukriolering is toepasbaar in vlak en heuvelachtig gebied, in drassige gebieden en zelfs onder waterpartijen door

m

omdat het onafhankelijk werkt van afschot . Een drukrioolstelsel is relatief eenvoudig uit te breiden en ook geschikt voor
uitgestrekte stelsels. Een goed ontworpen en aangelegd drukrioolsysteem functioneert bij normaal gebruik en goed

do

cu

beheer decennialang probleemloos.

ie

De onderhouds - en vervangingskosten van drukriolering zijn hoger dan van vrijvervalriolering. Daarnaast is er een

is

(grote) kans op stankoverlast en betonaantasting op de plek waar de drukriolering aansluit op de vrijvervalriolering.

rv

Doordat mechanische riolering gebruik maakt van (veel) kleine pompjes, is het energieverbruik één van de grootste

Te

kostenposten. Vaak staat bij een drukrioolunit een regelkast waarin de stroomaansluiting en eventuele sturing en
monitoring is aangebracht.

Verschillende fabrikanten bieden diverse gestandaardiseerde producten. Let bij de keuze op de levensduur van het
materiaal, gevoeligheid voor aantasting door H 2 S, de grondslag en benodigde bronnering. Gemeenten gebruiken voor
de elektrotechniek vaak gebruik een centrale regelkast met meerdere onderstations (‘moeder-dochterconfiguratie’).

Vacuümriolering
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Net als bij drukriolering gaat het vuilwater uit de woningen bij vacuümriolering eerst onder vrij verval naar een
nabijgelegen bufferput . Vanaf deze bufferput transporteert de vacuümriolering het vuilwater met onderdruk.
Vacuümriolering is in het verleden maar beperkt toegepast in Nederland, omdat:
de aanlegkosten hoger zijn dan van drukriolering;
vacuümriolering in tegenstelling tot drukriolering alleen lage verticale obstakels kan overwinnen doordat de
onderdruk in het systeem van nature is begrensd;
vacuümriolering gevoeliger is voor storingen dan drukriolering. Een storing bij één woning (bijvoorbeeld doordat
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lucht in de leiding komt) verstoort meteen ook de afvoer bij de overige op dit systeem aangesloten woningen.

Te
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Figuur B Principe vacuümriolering

Vrijvervalriolering
Vrijvervalriolering gebruikt de zwaartekracht om het afvalwater naar de plaats van bestemming te laten stromen. De
leidingen liggen onder een klein afschot , waardoor het vuilwater via natuurlijke stroming de juiste kant op gaat (vrij
verval). Ruim 95% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op vrijvervalriolering (gemengd of gescheiden), 4%
op mechanische riolering ( Riolering in beeld, 2013 ).
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tic

ht

in

g

Figuur C Principe vuilwaterriolering onder vrijverval

De aanleg van vrijvervalleidingen vergt veel aandacht, omdat de buizen voor een goede afstroming precies onder het

tS

juiste afschot moeten liggen. Door dat afschot neemt met de afstand ook de aanlegdiepte van de leidingen toe. Dit leidt

en

tot hoge kosten en veel ruimtebeslag bij aanleg, reparatie of vervanging. vooral in gebieden met veel (ongelijke) zetting

m

wordt na een tijd het afschot niet meer gelijkmatig over de strengen en ook raken de buisverbindingen daar eerder lek.
Doordat het hele systeem onder vrij verval werkt, zijn weinig of geen pompen nodig en is de energiebehoefte dus ook

do

cu

laag.

ie

Nieuwe sanitatie

rv

dat:

is

nieuwe sanitatie (of: alternatieve sanitatie) richt zich op een duurzame afvalwaterverwerking. Hieronder wordt verstaan

Te

energie en grondstoffen die terug te winnen zijn, zo veel mogelijk worden (her)gebruikt;
milieuverontreinigende stoffen zoals medicijnresten, hormonen en microplastics (plastic bolletjes uit

verzorgingsproducten) zo veel mogelijk worden verwijderd;
er een goede kosten-batenverhouding is;
de voorzieningen ook maatschappelijk geaccepteerd worden.
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Nieuwe sanitatie biedt daarom niet één standaardoplossing, maar kent juist vele mogelijkheden. Er zijn heel kleine
voorzieningen die het afvalwater in drie stromen scheiden en de nutriënten hergebruiken. Maar er zijn ook grote
installaties denkbaar die verschillende afvalwaterstromen samenvoegen en samen verwerken. Nieuwe sanitatie behelst
het hele traject van inzamelen, transporteren en verwerken van afvalwater.

Inzamelen en transporteren

ED

Bij de inzameling zijn er met name veel mogelijkheden om zwart water (fecaliën) en geel water (urine) te scheiden en/of

N

met minder water af te voeren. Denk aan vacuümtoiletten, droogtoiletten, composttoiletten, spoelurinoirs en watervrije

IO

urinoirs. Vervolgens wordt het afval(water) getransporteerd, wat traditioneel met vrijvervalriolen kan, met mechanische

R

riolering of per as (bijvoorbeeld bij festivals waar tijdelijke toiletten inclusief opslagtanks worden geplaatst).

g

Verwerken

ht

in

Voor de afvalwaterverwerking zijn er vele mogelijkheden, die grofweg in te delen zijn in de volgende systemen:
Bezinksystemen, zoals de septic tank of beerput.

tic

Filtersystemen, bijvoorbeeld een zandfilter of bruinkoolfilter.

tS

Aërobe systemen, zoals individuele behandeling van afvalwater (IBA) of een zuiverende kas.
Anaërobe systemen, bijvoorbeeld een vergister of een UASB-reactor.

en

Membraanbioreactoren.

Nabehandelingstechnieken, zoals uv en ozon.

m

Natuurlijke systemen, bijvoorbeeld een helofytenfilter of een kroosfilter.
Fosfaatterugwinsystemen, zoals een struvietreactor.

do

cu

Samengestelde systemen, een combinatie van meerdere technieken.
Nieuwe sanitatie biedt veel mogelijkheden. Meer informatie hierover vindt u op de STOWA/RIONED-website www.

Te

rv

is

ie

saniwijzer.nl .
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1.2 Water op het particuliere terrein

IO

N

ED

De Kennisbank is gericht op de kenmerken, het ontwerp, het monitoren en het beheer van de
voorzieningen in openbaar gebied. Maar de helft van de bebouwde kom is particulier terrein en
dat particuliere terrein genereert waterstromen. Het is daarom goed te weten waar het
particuliere terrein aan moet voldoen. Nationale (bouw)regels en de regels van de gemeente
geven aan waar, wat en hoeveel de particulier van welk type water mag afvoeren. Deze
randvoorwaarden bepalen de werking en het beheer, en bij ontwerpen de dimensionering en
detaillering van particuliere voorzieningen.

R

Particulier of bedrijf?

g

Bij particuliere lozers is onderscheid in woningen (huishoudens) en bedrijven. "Particuliere aansluitingen op openbaar

in

riool" gaat uitgebreid in op de juridische randvoorwaarden van met name huisaansluitingen. Aansluiting van bedrijven

ht

vereist een meer op de bedrijfsvoering toegesneden vergunningverlening. Hierbij bepalen vooral de hoeveelheid en

tS

tic

kwaliteit van te lozen waterstromen of, en zo ja welke aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Overgang particulier naar publiek terrein

en

Door de gemeentelijke zorgplichten voor afval-, regen- en grondwater moet de ontwerper van publieke stelsels rekening

m

houden met stelselonderdelen op particulier terrein. De beheerder van de publieke stelsels geeft aan waar, wat en

cu

hoeveel de particulier mag lozen. Deze randvoorwaarden bepalen de dimensionering en detaillering van particuliere

do

voorzieningen. Het overnamepunt is de ontstoppingsput. Bij percelen waar de gevel op de erfgrens staat, is dit
overnamepunt tot een halve meter uit de gevel (dus in het openbare terrein). Als er geen gevel op de erfgrens staat, ligt

is

ie

het overnamepunt tot 0,5 m vanaf de erfgrens op het particuliere terrein.

rv

Foutieve aansluiting

Te

Bij een gescheiden aansluiting kan (onbedoeld) afvalwater in de hemelwaterleiding terechtkomen of omgekeerd. De
kans hierop is groter als de ligging en functie van leidingen onbekend zijn, en de particulier aansluit op de eerste de
beste buis. Zeker bij vermenging binnen en onder een bouwwerk is ontvlechting achteraf een grote opgave. Zorg
daarom dat waterstromen eventueel pas buiten het particuliere terrein samenkomen. Een ander type foutaansluiting
betreft het aansluiten van hemelwater afvoerend verhard oppervlak op percelen die via drukriolering zijn aangesloten op
riolering.

Beperking overloop hemelwater naar publieke stelsels
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Particulieren mogen zich van hemelwater ontdoen als ze het redelijkerwijs zelf niet kunnen verwerken. Een gemeente
kan daarom eisen stellen aan de voorzieningen op het particuliere terrein voor er geloosd mag worden. De gemeente
mag bijvoorbeeld bepaalde hoeveelheid berging voorschrijven, of het tenminste vasthouden of infiltreren van een
bepaalde ontwerpbui. Particulieren moeten bij de inrichting en profilering van eigen terrein rekening houden met de
tijdelijke berging van een hoeveelheid hemelwater, zónder dat dit direct tot overlast en/of schade leidt voor hunzelf of

ED

aanliggende percelen.

Grondwater en particulier terrein

N

Huiseigenaren zijn verantwoordelijk de bouwkundige staat van hun woning en daarmee (meestal) voor het oplossen van

IO

vochtproblemen. Alleen als er structurele grondwaterproblemen zijn waarvoor maatregelen op het perceel niet

in

tic

In drie delen onderdelen op het particuliere terrein beschreven:

ht

Onderdelen op het particuliere terrein

g

R

proportioneel zijn, komt de gemeente in beeld om een oplossing te bieden op het openbare terrein.

Gebouw- en terreinriolering

tS

Als op het particuliere terrein niet alle vereiste onderdelen aanwezig zijn, of ze zijn niet in goede staat, leidt dat tot
problemen. Voor de stedelijk waterbeheerder is het goed om te weten wat er nodig is, zodat hij meldingen die een
Groene en groen-blauwe daken

en

relatie kunnen hebben met het particuliere terrein goed kan duiden. Hier staat een overzicht.

m

Groen-blauwe daken spelen een belangrijke vertragende rol in de verwerking van hemelwater op het particulier

cu

terrein. De stedelijk waterbeheerder heeft geen invloed op de aanleg of het beheer van een groen of groen-blauw
Blauwe daken

do

dak , maar het stelsel dat hij beheert heeft baat bij de (duurzame) werking van groen-blauwe daken.
Ook blauwe daken bufferen hemelwater. Ze doen dat in een reservoir of grindlaag op de dakconstructie, en laten

ie

dit verdampen. Ze bevinden zich niet in de openbare ruimte, maar blauwe daken kunnen wel een relevant effect

Te

rv

is

hebben op de stedelijke waterhuishouding. Met name bij nieuwbouw kunnen ze een interessante optie zijn.
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1.2.1 Gebouw- en terreinriolering

ED

Als op het particuliere terrein niet alle vereiste onderdelen aanwezig zijn, of ze zijn niet in goede
staat, leidt dat tot problemen. Voor de stedelijk waterbeheerder is het goed om te weten wat er
nodig is, zodat hij meldingen die een relatie kunnen hebben met het particuliere terrein goed
kan duiden. Hier staat een overzicht.

N

Benodigde onderdelen in de gebouw- en terreinriolering

IO

De terrein- en gebouwriolering bestaan, gezien vanaf de erfgrens tot in het pand doorgaans uit een:

R

ontstoppingsstuk; een toegang tot de huisaansluiting waaruit verstoppingen kunnen worden opgelost. Dit is ook

g

het feitelijke overnamepunt van particulier naar publiek terrein in iedere aansluitleiding;

in

een aansluitleiding tussen pand en openbaar riool:

vuilwateraansluitleiding, het huishoudelijk afvalwater komt vanuit lozingstoestellen uit het pand;

ht

hemelwateraansluitleiding, het hemelwater wordt verzameld van verhard oppervlak op maaiveld door

tic

middel van gootjes, kolken en schrobputjes. Vanaf het dak wordt dit verzameld in de dakgoot en door middel

tS

van de regenpijp aangevoerd;

ontlastput; voorziening voor overloop van hemelwater bij overbelasting;

en

voorziening voor beluchting en ontluchting; in het pand is dit de ontspanningsleiding als verlengstuk van de

Te

rv

is

ie

do

cu

m

standleiding boven het hoogste lozingstoestel. Buiten het pand zijn dit de regenpijpen.
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Figuur A Onderdelen van gebouw- en terreinriolering
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cu

Voor nieuwe situaties is een gescheiden aansluiting van afval- en hemelwater het uitgangspunt. In bestaande situaties

do

is vaak sprake van een gemengde aansluiting.

ie

Een aansluiting onder vrijverval is meestal gedimensioneerd op voldoende afvoercapaciteit van de leidingen. Het

is

systeem buffert dan geen vuilwater. Stelsels die onder druk met een rioolpomp of via drukriolering vuilwater lozen

Te

rv

hebben wel een buffer nodig; meestal bevindt die zich in de pompput.

Technici ontwerpen de binnenriolering voor het huishoudelijke afvalwater op basis van deelvulling. Als vullingshoogte
van verzamel- en grondleidingen houden zij maximaal 70% aan, ofwel een waterdiepte van 0,7 x de inwendige
buismiddenlijn . Dit betekent dat in de leidingen een vrije waterspiegel ontstaat. Boven de waterspiegel zit lucht die via
de standleiding in verbinding met de buitenlucht staat. Als gehele vulling van de buis het riool hydraulisch afsluit,
ontstaan drukverschillen die de werking van de binnenriolering ernstig kunnen verstoren. Zo kunnen geluidshinder en
stankoverlast ontstaan door leeggezogen en borrelende stankafsluiters en/of ingesloten lucht.
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Ontlastput
Een ontlastput zit in of onderaan de regenpijp. Het lijkt op een schrobputje. Alle hemelwateraansluitingen en gemengde
aansluitingen moeten bij aanleg een ontlastput krijgen. In de praktijk zijn ontlastputten lang niet bij alle huizen aanwezig,
omdat de huizen oud zijn of omdat de ontlastput bij de (ver)bouw vergeten is. Als een gemengde aansluiting geen
ontlastput heeft, dan kunnen regen- en afvalwater via het toilet of schrobputje in huis komen. Bijvoorbeeld als de
aansluiting verstopt is, of als het riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken. Vanaf de ontlastput moet veel

ED

water weg kunnen stromen naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. De ontlastput mag de ontluchting via de

N

regenpijp niet tegenhouden. Bij extreme regen kan een bladvanger ook als nooduitlaat fungeren, waardoor het

IO

aangesloten riool minder hemelwater hoeft te verwerken. Een bladvanger is een voorziening in een dakgoot of
een regenpijp die voorkomt dat bladeren en ander vuil in het aangesloten riool terechtkomen. Hiervoor moet de

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

bladvanger wel vlak boven het maaiveld worden geplaatst.

Figuur B Een bladvanger.
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Beluchting en ontluchting op particulier terrein
Als er water in het riool komt tijdens regen, moet de lucht die in het riool zit eruit. Die lucht gaat via regenpijpen en
ontspanningsleidingen uit het riool. Zo komt de lucht bij het dak vrij en ruiken we op straat geen rioollucht. De
ontspanningsleiding is dus een buis in huis die aan het riool zit en uit het dak steekt. Alle huizen moeten een

ED

ontspanningsleiding hebben. Zonder zo’n leiding kan lucht uit het riool onder grote druk via andere plekken plotseling

N

vrijkomen. Dan spuit het stankslot van de wc of de wastafel leeg in het huis, en komt er soms ook rioolwater mee.

IO

Andere onderdelen particulier stelsel

R

Naast deze onderdelen kunnen ook de volgende onderdelen deel uitmaken van een particulier afvalwaterstelsel:

g

aanvoer en buffer van spoelwater;

in

lozingstoestellen;
liggende en staande leidingen;

ht

ontspanningsleiding (beluchting en ontluchting); (vervolg van de standleiding boven de laatste aansluiting tot
vet-/slibvang;
ontstoppingsmogelijkheden;
rioolpomp;

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

groene, groen-blauwe of blauwe daken .

tS

tic

boven het dak)
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1.2.2 Groene en groen-blauwe daken

N

ED

Groene daken (vegetatiedaken) zijn begroeid met planten die goed tegen droogte kunnen, zoals
mos- en sedumachtige planten. Het dak houdt een groot deel van de neerslag vast. Vervolgens
kan de neerslag verdampen en kan de vegetatie een deel van het water opnemen. Een beperkt
deel komt vertraagd tot afstroming. Vergeleken met een traditioneel dak voert een
vegetatiedak minder hemelwater af. Daken waarop, naast het groen, extra buffering voor water
wordt gecreëerd, worden groen-blauwe daken genoemd.

IO

De informatie in de kennisbank gaat vooral over platte en hellende extensief begroeide daken (formele benaming), die

R

we verder groene of groen-blauwe daken noemen.

in

g

Uit een modelstudie van het hydrologisch functioneren (STOWA/RIONED-publicatie Groene daken nader beschouwd

ht

, 2015) blijkt dat groene of groen-blauwe daken geschikt zijn om de jaarlijkse hemelwaterafvoer naar een

tic

rwzi te reduceren. Om extreme buien te kunnen verwerken, moeten daken specifiek gedimensioneerd worden op een
substantiële waterberging en een effectieve regulering van de dakafvoer. Met weinig ‘groene’ berging kan een dak veel

en

Hier komen de volgende onderwerpen aan bod:

tS

water verdampen, maar om extreme buien op te vangen is een forse 'blauwe' waterberging nodig.

m

Soorten groen(blauw)e daken en levensduur

cu

Opbouw van groen(blauw)e daken

Beheer en onderhoud van groen(blauw)e daken

do

Toepassing van groen(blauw)e daken

is

ie

Aanbevelingen bij keuze en ontwerp van groen(blauw)e daken

rv

Meer achtergrondinformatie
STOWA: Veelgestelde vragen over groenblauwe daken

(2019).

Te

STOWA /RIONED-publicatie Groene daken nader beschouwd (2015).
Boek Begroeide daken

door Teeuwen en Ravesloot (2010).

RIVM-onderzoek: Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit

(2011).
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1.2.2.1 Soorten groene en groen-blauwe daken en
levensduur

N

ED

Op groene daken groeien planten. Dat kan een extensieve begroeiing van gras, sedum of
kruiden zijn, of een intensieve begroeiing met struiken bodem en planten. Als er extra
waterbuffering en vertraagde afvoer wordt gecreëerd, spreken we van groen-blauwe blauwe
daken. Ze komen in verschillende vormen voor.

IO

Groene daken

R

Er zijn twee soorten groene daken:

g

1. Extensief begroeide daken is een verzamelnaam voor sedum-, gras-, mos- en kruidendaken. De dikte van de

in

groendakopbouw bedraagt maximaal 150 mm en de hoogte van de begroeiing maximaal 500 mm. Deze begroeiing

ht

ontwikkelt zich tot een min of meer ecologisch stabiele plantengemeenschap, die zichzelf in stand kan houden met

tic

een minimum aan onderhoud.

tS

2. Intensief begroeide daken hebben een opbouwhoogte van meer dan 150 mm dikte. De begroeiing bestaat uit
struiken en bomen, eventueel in combinatie met gazon en/of bodembedekkers. Voor instandhouding van de

en

beplanting is (uitgebreid) onderhoud noodzakelijk, zoals water geven, snoeien, bemesten en onkruid wieden.

m

Levensduur

cu

Bij normaal onderhoud is de levensduur van groene daken 30 tot 50 jaar. De levensduur van dakpannen is circa 50 jaar,

do

voor bitumineuze dakbedekking 15 tot 30 jaar. Hoe lang waterdaken meegaan, is afhankelijk van de dakbedekking,

ie

maar circa 25 jaar is haalbaar. Voor platte daken zijn ook dakbedekkingen mogelijk die 40 tot 50 jaar meegaan. De

is

levensduur van groene daken is dus vergelijkbaar met die van pannendaken en tot tweemaal groter dan van daken met

Te

rv

bitumineuze bedekking.
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1.2.2.2 Opbouw van groene en groen-blauwe daken

Om het dak geschikt te maken voor begroeiing en/of waterberging, zijn verschillende lagen in
de opbouw van het dak nodig. Hierop zijn variaties mogelijk en zijn afhankelijk van de
(oorspronkelijke) constructie en het beoogde doel van het groen(blauwe) dak.

ED

Groene daken zijn opgebouwd uit meerdere lagen die gezamenlijk bijdragen aan de functies van het dak. Figuur A geeft

N

een voorbeeld van de opbouw van een gangbaar groen dak (van boven naar beneden). Hierop zijn vele variaties

IO

mogelijk. Bij aanleg van een groen-blauw dak , bijvoorbeeld, is extra ruimte nodig voor waterberging in bijvoorbeeld het
substraat en/of de filter/drainagelaag. Zo kunt u meerdere functies in hetzelfde fysieke element van de dakopbouw

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

combineren, bijvoorbeeld de filter- en drainagelaag.

Te

rv

Figuur A Opbouw van een blauw-groen dak

Vegetatielaag
De planten die op het dak groeien, vormen de vegetatielaag. Mogelijke typen vegetatie zijn: mos, sedum, grassen,
kruiden en varens. Naast monoculturen met bijvoorbeeld alleen sedum of grassen is ‘biodiverse vegetatie’ mogelijk met
een combinatie van vegetatietypen. Het meest geschikt zijn vegetatietypen die zonder specifiek onderhoud op het dak
kunnen overleven. De beperkte substraatdikte is niet geschikt voor lage planten, heesters en bomen.
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De dakvegetatie is op drie manieren aan te brengen:
met vooraf gekweekte matten of kratten;
door plantjes in het substraat te planten;
door het substraat in te zaaien.
Bij de aanleg met vooraf gekweekte (sedum) matten of kratten spoelen in de beginjaren minder nutriënten uit.

ED

Erosielaag

N

Als de vegetatielaag bij het inplanten of inzaaien nog niet is volgroeid, is bij hellende of windgevoelige daken een

IO

erosielaag nodig. Deze bestaat meestal uit een wapeningsnet of beschermvlies. In de loop van de eerste twee jaar

R

neemt de vegetatie de functie van de erosielaag over.

in

g

Substraatlaag

ht

De substraatlaag biedt houvast en voeding aan de vegetatie. De samenstelling kan heel divers zijn . Deze kan

tic

bijvoorbeeld bestaan uit minerale gesteenten met open poriën (lava, bims, kies, split, tufsteen, geëxpandeerde klei of

tS

leisteen), gerecyclede materialen (gebroken baksteen of dakpan), industriële slakken, kunststoffen, rubbers,
schuimachtige kunststoffen en organische stoffen (turf, compost, pot- of tuinaarde). Het substraat kan ook deels of

en

geheel bestaan uit de oorspronkelijke lokale bodem.

m

De keuze voor het soort substraat bepaalt u op basis van de waterdoorlatendheid, de gewichtsbelasting, de

cu

beschermende werking voor de dakconstructie en de geschiktheid voor het vegetatietype. Het vegetatie- en

do

substraattype moet u op elkaar afstemmen. Zo moet het substraat voldoende water vasthouden, zodat de toegepaste

rv

is

Filterlaag

ie

vegetatie droge perioden kan overleven.

Te

De filterlaag voorkomt dat deeltjes uit de substraatlaag de drainagelaag (zie hierna) verstoppen. De filterlaag bestaat
meestal uit een geperforeerde kunststof doek of een geweven vlies.

Drainagelaag
De drainagelaag vangt water uit het substraat op en voert het af naar de dakuitlaten. Om te voorkomen dat het
substraat volledig verzadigd raakt, is bij een klein dakafschot een drainagelaag nodig. Bij volledige verzadiging van het
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substraat is de kans op oppervlakkige afstroming namelijk groot, waardoor substraat en vegetatie kunnen wegspoelen.
De drainagelaag beperkt dit risico. Ook voorkomt de drainagelaag aantasting van de plantenwortels als het substraat te
lang te nat blijft.

Daken met een helling groter dan 3° is niet per se een drainagelaag nodig, maar deze moeten dan wel een
erosiebescherming hebben zodat het substraat niet wegspoelt. De drainagelaag kan bestaan uit poreuze materialen,

ED

zoals steenwol, kunststof matten of drainage-elementen van kunststof, of gerecyclede materialen. De drainageelementen kunnen holle ruimten hebben waarin zij water vasthouden dat alleen door verdamping weg kan. Of de

m

en

tS

tic

ht
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g

R

IO

volume aan holle ruimten in deze laag bepaalt hoeveel water er afgevoerd kan worden.

N

elementen zijn zo zijn gevormd dat zij de afvoer naar de dakuitlaten vertragen (zie de voorbeelden in figuur B). Het

Te
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do
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Figuur B Voorbeeld afvoer-vertragend element (links) en element met holle ruimten om water vast te houden (rechts) (Foto’s: Optigroen)
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do

cu

m

Figuur C Dakelement voor hellend dak om te voorkomen dat het substraat afschuift (Foto: Ecopan)

ie

Een dakuitlaat maakt vaak onderdeel uit van de drainagelaag. Daarbij is het belangrijk om de dakuitlaat zo te plaatsen

is

dat de vegetatie optimaal kan profiteren van het aanwezige water: door de dakuitlaat iets hoger te plaatsen dan het

rv

dakoppervlak, kan een deel van de neerslag niet afstromen. Dit water kan worden opgenomen door de vegetatie of het

Te

kan direct verdampen. Dit is bevordert de groei van de planten en vergroot de kans op overleven ervan in droge
perioden. De afvoer van het water kan bovendien worden vertraagd of met sturing worden geregeld. Door zo de afvoer
te regelen wordt het ontvangende stelsel minder belast. Om te voorkomen dat dakuitlaten verstopt raken door
bijvoorbeeld vuil of bladeren, worden er vaak korven en putten aangebracht ter bescherming van de uitlaten en liggen er
langs de dakranden vaak grindstroken zonder vegetatie. Deze grindstroken dienen ook tegen brandoverslag en tegen
woekering van de vegetatie .

Wortelwerende laag
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De wortelwerende laag beschermt de onderliggende dakconstructie tegen binnen- of doordringen van plantenwortels
naar onderliggende onderdelen. Veel kunststof dakbedekkingslagen zijn tegen doorworteling bestand. Wortelwering en
waterkering (zie hierna) kunnen samen in één laag uit te voeren.

Waterkerende laag
De waterkerende laag voorkomt lekkage naar de onderliggende dakconstructie. Deze laag bestaat in het algemeen uit

ED

bitumineuze of kunststof materialen. De waterkerende laag en de onderliggende dakconstructie behoren tot de

N

gebouwconstructie.

IO

Dakconstructie

R

De dakconstructie onder de waterkerende laag draagt het gewicht van het dak en zorgt voor warmte-isolatie. Deze

g

constructie is gemaakt van materialen als hout, staal, beton, steen of van kunststofgerelateerde materialen. De

in

dakconstructie moet het eigen gewicht van het dak én extra belastingen kunnen dragen, zoals windbelasting en

tic

ht

sneeuwlast.

tS

Bij een dak zonder gebruiksfunctie, dat wil zeggen een dak waarop zich geen personen zullen ophouden anders dan
voor onderhoud, moet rekening worden gehouden met een extra gewicht van 10 kg/m 2 , voor (platte) daken met

en

gebruiksfunctie is dit circa 250 kg/m 2 . Bij een groen dak moet u rekening houden met het gewicht van een waterlaag

m

(minimaal) tot aan het niveau van de noodafvoer. Het gewicht van het groene of groen-blauwe dak (opbouw en water)

cu

varieert van circa 50 kg/m 2 tot meer dan 100 kg/m 2 .

do

Bij het vergroenen van bestaande daken is door het vervangen van dakpannen of een ballastlaag van grind of tegels,
het eigen gewicht te verminderen met dat van de betonnen dakpannen (circa 50 kg/m 2 ) of ballastlaag (minimaal 60 kg

is

ie

/m 2 ).

rv

De dakconstructie moet voldoen aan de regels in het Bouwbesluit en de daarin genoemde NEN-normen voor (wind)

Te

belastingen en vervormingen. Het kan noodzakelijk zijn om de draagkracht te vergroten door de constructie aan te
passen.
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1.2.2.3 Beheer en onderhoud van groene en groenblauwe daken

ED

Werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van groen(blauwe) daken is beperkt. Het gaat
er vooral om dat een evenwichtige begroeiing tot stand kan komen en dat de onderdelen op het
dak in een goede staat blijven, zoals de afdichtingen, doorvoeren en afvoeren.

IO

jaarlijkse visuele inspectie van de vegetatie, afdichtingen, doorvoeren en afvoeren;

N

Beheer en onderhoud van groen(blauwe) daken bestaan uit:

R

het verwijderen van ongewenste vegetatie, zoals zaailingen van bomen en vegetatie in grindstroken bij

g

dakuitlaten.

in

Bij de aanleg door inplanten of inzaaien is in de eerste twee jaar meer risico op verwaaiing van substraat en meststof

ht

dan met vooraf gekweekte matten of kratten. Dan is het beter om frequenter te onderhouden. Bij intensieve daken is

tS

tic

sowieso vaker onderhoud nodig.

Meestal is het niet nodig om een groen dak water of mest te geven. Perioden van waterschaarste voorkomen namelijk

en

ongewenste veranderingen in de vegetatie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld snelgroeiende grassen niet domineren over

m

de droogteresistente vegetatie. Op volgroeide dakvegetatie kunnen meststoffen bovendien ook leiden tot ongewenste

cu

ontwikkeling van de vegetatie en tot een slechtere kwaliteit van het afstromende regenwater. Alleen als een groen dak is

do

aangelegd door inplanten of inzaaien, kunnen de eerste twee jaar af en toe water en mest nodig zijn voor een goede

ie

ontwikkeling van de vegetatie. Hiervoor is een langzaam werkende bemesting te gebruiken, afgestemd op de vegetatie.

is

Bij groen-blauwe daken waar extra waterberging is gecreëerd moet bij de jaarlijkse visuele inspectie worden gekeken of

Te

rv

elementen die de afvoer bij de dakuitlaat reguleren en de noodafvoer nog functioneren.

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Stelsels en voorzieningen » Water op het particuliere terrein » Groen(blauwe) daken [concept KK] » Beheer en onderhoud van groen(blauw)e daken
Pagina 49/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.2.2.4 Aanbevelingen bij keuze en ontwerp van
groene en groen-blauwe daken

N

ED

Waterbeheerders en rioleringsbeheerders kunnen de kansen van groene daken voor het
waterbeheer beter benutten door de beoogde hydrologische werking en de gewenste
effectiviteit daarvan duidelijk aan te geven. Hiervoor is een omslag van groene naar
groenblauwe of blauwe daken nodig.

IO

Groen-blauwe daken , of blauwe daken hebben een grote waterberging en afvoerbegrenzing, met een relevant effect
op de waterhuishouding. De hydrologische werking geeft aan hoe het dak moet werken (vasthouden, verdampen,

in

ht

Voordelen van blauwe daken ten opzichte van groene daken zijn:

g

R

bergen en gestuurd of vertraagd afvoeren), de effectiviteit geeft aan in welke mate het dak dit realiseert.

de maximaal toelaatbare gewichtsbelasting is beschikbaar voor waterberging, dus het dak kan meer water

tic

bergen;

tS

de waterberging is beter te regelen dan de berging in een substraatlaag, het weer beschikbaar komen van de
waterberging in het substraat is geheel afhankelijk van de verdamping;

en

er is meer water beschikbaar voor verkoeling (door verdamping) in warme perioden;

m

de kosten voor aanleg en onderhoud zijn lager.

cu

Waterdaken dragen daarentegen minder bij aan de biodiversiteit en de belevingswaarde dan groene daken.

do

Nieuwbouw of bestaande bouw

ie

Bij nieuwbouw moet bij ontwerp en detaillering van een groen-blauw dak rekening worden gehouden met het benodigde

is

(extra) draagvermogen voor een grotere waterberging. Bij nieuwbouw zijn de mogelijkheden hiervoor aanzienlijk groter

Te

rv

dan bij bestaande bouw.

Bij bestaande bouw is het draagvermogen van de bestaande gebouwconstructie bepalend, dat vaak beperkt wordt door
de opbouwhoogte van het groene dak en het gebruik van lichte (substraat)materialen. Afhankelijk van het materiaal dat
is gebruikt voor de constructie (steen, staal, beton, hout) kan vaak met een (eenvoudige) aanpassing van de
draagconstructie het draagvermogen vergroten. Bij bestaande bouw zal er vaak gekeken moeten worden wat haalbaar
is wat betreft draagvermogen en zal de effectiviteit kleiner zijn dan bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw kan grootschalige
toepassing van kleinschalige oplossingen een relevante bijdrage leveren aan de verbetering van de stedelijke
waterhuishouding.
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Of iets nieuwbouw of bestaande bouw is, maakt niet uit voor de beoogde hydrologische werking, maar dit beïnvloedt wel
de mogelijkheden om de gewenste effectiviteit van een groen dak te realiseren.

Principiële keuze voor daken met beperkt draagvermogen
Bij het vergroenen van daken met een beperkt draagvermogen kan het beste een principiële keuze worden gemaakt

ED

tussen:

N

het streven naar minder totale afvoer van dakwater in riolering, rwzi en watersysteem door meer verdamping; of
verdergaande reductie van de piekafvoer van dakwater door meer berging, vertraging, begrenzing of sturing

R

IO

van de dakafvoer.

g

Minder totale afvoer van dakwater

in

Bij lozing in gemengde of verbeterd gescheiden rioolstelsels reduceert aanleggen van een groen-blauw dak de totale

ht

afvoer van hemelwater naar de rwzi. Een neveneffect hiervan is dat rioolgemalen minder water hoeven te verpompen.

tic

Dit effect kan vooral bereikt worden met daken die voorzien zijn van alleen een substraatberging met een overloop. De

tS

piekbelastingen op dit type dak worden vaak niet of onvoldoende afgevangen, omdat de berging in het substraat te
beperkt is en vaak niet of slechts deels beschikbaar is. Om verdroging tegen te gaan of om het dakwater te benutten, is

en

een minimale verdamping op een groen dak gewenst. Of wellicht is het beter om in zo'n geval geen groen dak te

m

realiseren en al het dakwater af te voeren naar de bodem of een bergingsvoorziening.

cu

Reductie van de piekafvoer van dakwater

do

Een groen dak houdt zo veel mogelijk water tijdelijk vast en voert dit vervolgens vertraagd af. Dit reduceert de

ie

piekbelastingen op rioolstelsels en oppervlaktewater, waardoor de kans op wateroverlast afneemt en gemengde

is

rioolstelsels minder vaak overstorten. Een grote waterberging kan gerealiseerd worden door het substraat dun en licht

rv

(qua gewicht) te houden (of eventueel weg te laten), zodat de drainagelaag binnen het beschikbare draagvermogen zo

Te

veel mogelijk water kan vasthouden. Belangrijk is de wijze waarop u de dakafvoer reguleert bij de dakuitlaten. Dit kan
het best door de afvoer te begrenzen of te sturen.
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do

cu

m

Figuur A Mos op groen dak

ie

Nieuwe groene daken

is

Op nieuwe groene daken die professioneel zijn aangelegd op een dak met een verzwaarde draagconstructie, is

rv

het eenvoudiger om de functies van verdampen en reductie van afvoerpieken te combineren. In het uiterste

Te

geval kunnen die daken ook zeer extreme buien vrijwel volledig zelfstandig verwerken met een minimale belasting van
de omgeving. Met name voor nieuwbouw is daarbij de toepassing van groenblauwe of blauwe daken in het kader van
de watercompensatie interessant. Door de waterberging dermate groot te maken (rond 70 mm of meer) en de afvoer
te sturen of te begrenzen (tot 2 of 3 mm/uur), kan de verplichte watercompensatie op (of onder) maaiveld kleiner of
achterwege blijven.

Waterberging op een dak
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Bij nieuwe groenblauwe of blauwe daken is het mogelijk om een relatief grote waterberging van 150 mm of meer op een
dak te realiseren. Deze waterberging werkt echter alleen voor het dakoppervlak zelf en niet voor het omliggende
grondoppervlak. Millimeters waterberging op een dak zijn dus niet zo maar vertalen naar mm waterberging voor een
perceel.

Een bergingstekort op de grond kan niet worden gecompenseerd door waterberging op een dak, omdat het water niet

ED

vanzelf vanaf de grond het dak op stroomt. Andersom kan wel. Een overschot in waterberging op de grond kan wel
worden gebruikt om een tekort aan waterberging op een dak te compenseren. Het water kan tenslotte wel van het dak
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naar de grond stromen.
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1.2.3 Blauwe daken

ED

Blauwe daken bufferen hemelwater in een reservoir of grindlaag op de dakconstructie, en laten
dit verdampen. Ze bevinden zich niet in de openbare ruimte, maar blauwe daken kunnen wel
een relevant effect hebben op de stedelijke waterhuishouding. Met name bij nieuwbouw kunnen
ze een interessante optie zijn.

N

Werking

IO

Een blauw dak vangt hemelwater op en houdt dit tijdelijk vast. Het is als het ware een open reservoir, of het benut de

R

holle ruimtes in een grindlaag boven op het dak. Een deel van het water verdampt ter plaatse, de rest komt gestuurd of

g

vertraagd tot afvoer. Om extreme buien te kunnen verwerken, is een forse waterberging nodig boven op de standaard

in

dakbelasting van neerslag en betreding. Maar in tegenstelling tot een groen(-blauw) dak heeft een blauw dak geen

ht

substraat en beplanting, en daar dus ook geen draagkracht voor nodig. Het dak moet uiteraard wel het water dat tijdelijk

tic

op het dak blijft staan kunnen dragen.

tS

Blauwe daken komen niet zoveel bedoeld voor, maar onbedoeld gedragen veel platte daken zich als blauw dak.

en

Bijvoorbeeld als de toevoer naar regenpijpen door bladeren is belemmerd.

m

Effect op de stedelijke waterhuishouding

cu

Nieuwbouw biedt meer mogelijkheden om effectieve blauwe daken te realiseren dan bestaande bouw. Het

do

draagvermogen van bestaande gebouwconstructies is vaak (te) beperkt. Afhankelijk van het type constructie (steen,

ie

staal, beton of hout) is dit met wat aanpassingen wel te vergroten. Maar bij nieuwbouw kan meteen bij het ontwerp

is

rekening worden gehouden met het extra benodigde draagvermogen voor een grote waterberging.

rv

Op nieuwe blauwe daken die professioneel zijn aangelegd op een dak met een verzwaarde draagconstructie, is het

Te

eenvoudiger om de functies van verdampen en reductie van afvoerpieken te combineren. In het uiterste geval kunnen
die daken dan ook zeer extreme buien vrijwel volledig zelfstandig verwerken met een minimale belasting van de
omgeving. In het kader van de watercompensatie is dit interessant. Door de waterberging dermate groot te maken (rond
70 mm of meer) en de afvoer te sturen of te begrenzen (tot 2 of 3 mm/uur), kan de verplichte watercompensatie op (of
onder) maaiveld kleiner zijn of soms zelfs achterwege blijven, al bergt het dak alleen water dat op het dak zelf valt.

Voordelen blauw dak
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Voordelen van blauwe daken ten opzichte van groene daken zijn:
De maximaal toelaatbare extra gewichtsbelasting is beschikbaar voor waterberging, dus het dak kan meer
water bergen dan een dak dat ook het groen moet dragen.
De waterberging is beter te regelen dan de berging in een substraatlaag van een groen dak. Wanneer de
waterberging in het substraat weer beschikbaar komt, is grotendeels afhankelijk van de verdamping.
De kosten voor aanleg en onderhoud zijn lager.

ED

Blauwe daken dragen daarentegen minder bij aan de biodiversiteit en de belevingswaarde dan groene daken.

N

Levensduur

IO

Hoelang blauwe daken meegaan, is afhankelijk van de dakbedekking. Vaak hebben ze een bitumineuze dakbedekking
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R

en die gaat zo’n vijftien à dertig jaar mee. Maar er zijn ook dakbedekkingen mogelijk die veertig tot vijftig jaar meegaan.

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Stelsels en voorzieningen » Water op het particuliere terrein » Beschrijving van een blauw dak
Pagina 55/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.3 Functioneren van het systeem, stelsels en de
voorzieningen daarin

IO

N

ED

Als stedelijk waterbeheerder hebt u de beschikking over tal van stelsels en tal van
voorzieningen daarin om de verschillende waterstromen van A naar B te brengen. Deze
voorzieningen en stelsels functioneren op verschillende manieren onder verschillende
omstandigheden. Hier leest over de verschillende omstandigheden en de aandachtspunten
daarbij.

R

Hydraulisch functioneren onder verschillende omstandigheden

g

De omstandigheid bepaalt waarvoor een bepaald stelsel wel of minder of zelfs niet geschikt is. In andere woorden, als

in

een hemelwaterstelsel voldoende hemelwater moet kunnen afvoeren en verwerken, zal nagedacht moeten worden over

ht

hoeveel regen er kan vallen en verwerkt moet worden. En wat gebeurt er als er meer regen valt dan waarvoor een

tic

stelsel is bedoeld? Het stedelijk watersysteem is voor het functioneren afhankelijk van de volgende situaties:

tS

Hydraulisch functioneren bij aanhoudende droogte;

Hydraulisch functioneren onder droge omstandigheden ;

en

Hydraulisch functioneren bij beperkte neerslag;
Hydraulisch functioneren bij hevige neerslag;

cu

m

Hydraulisch functioneren bij extreme neerslag.

Functioneren bij aanhoudende droogte

do

In het stedelijk waterbeheer wordt meestal gesproken over het afvoeren een overschot aan water. Zij het afvalwater, zij

ie

het hemel- of grondwater. Anders wordt het in gevallen waar aanhoudende droogte leidt tot ongewenste situaties.

is

Gemengde riolen kunnen last krijgen van vuilafzetting, aanrotting van afvalwater en aantasting door gasvorming.

rv

Plekken waar water nodig is om vegetatie te laten groeien krijgen geen water. Maar ook de stankafsluiters in

Te

regenpijpen en kolken drogen op. Bij het ontwerp en het beheer van het stedelijk watersysteem is het daarom van
belang rekening te houden met perioden van droogte. Voldoende afstroming in riolen waar afzettingen een risico
vormen. Een grondwaterstelsel kan mogelijk worden gebruikt om water op kleinere schaal in de bodem te brengen en
bijvoorbeeld groeiplaatsen van vegetatie voorzien van water, maar vooral op plaatsen waar een te lage
grondwaterstand tot grote schade leidt. Ook in de ontwerpen van stankafsluiters wordt aanhoudende droogte een
aandachtspunt, tenzij we ze actief gaan bijvullen.

Functioneren onder droge omstandigheden
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Tijdens droogweer na een bui kan een na-ijleffect van de neerslag door de afvoerende of infilterende voorzieningen
optreden, zoals het leeglopen van infiltratie-elementen door infiltratie of pompen die nog draaien om bergende
voorzieningen leeg te laten lopen. Ook grondwaterstelsels (of drainage) kunnen nog de na-ijeffecten van neerslag
merken. Bijvoorbeeld als het grondwater zodanig is gestegen door neerslag dat de drains in werking treden. Maar over
het algemeen hebben vooral de vuilwater- en gemengde stelsels tijdens droog weer de vuilwaterproductie te

ED

transporteren.

Functioneren bij beperkte neerslag

N

Het totale stedelijke gebied wordt nat. Een deel van de verharde oppervlakken zullen water afvoeren naar de

IO

hemelwaterstelsel en stelsels voor vuil- en hemelwater. Door lokale verlagingen in het maaiveld kunnen op sommige

R

plekken plassen zichtbaar worden. Alle voorzieningen zijn ontworpen op grotere neerslag intensiteiten dan beperkte

g

regen. Daarom kunnen de stelsels beperkte regen zonder problemen verwerken. Wadi's en infiltratievelden vullen niet

in

echt, want door infiltratie trekt het water direct de grond in. Kleine hoeveelheden hemelwater kunnen door onbemalen

ht

hemelwaterriolen naar oppervlaktewater worden gevoerd. De oppervlakkige hemelwatervoorzieningen raken hun water
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door verdamping en infiltratie al onderweg kwijt. Op de rwzi zal wel een wat grotere hoeveelheid afvalwater aankomen.
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cu

m

Figuur A Hydraulisch functioneren bij aanhoudende droogte, onder droge omstandigheden en bij beperkte neerslag

do

Functioneren bij hevige neerslag

ie

Wanneer het steviger regent loopt komt water vanaf alle verharde oppervlakken tot afstroming en loopt er ook wat water

is

van onverharde gebieden de inzamelsystemen in. Daarbij kan niet overal alles weglopen. Waar wat vervuiling voor de

rv

kolken ligt blijven grote plassen staan. Bemalen riolen raken vol en de toestroom van hemelwater overstijgt ook de

Te

infiltratiecapaciteit van infiltratievoorzieningen. De buffers van die voorzieningen vullen zich, en de relatief kleine lopen
misschien al over naar oppervlaktewater kunnen stromen. Bemalen riolen gaan ook wat water lozen op
oppervlaktewater, omdat het hemelwater er niet meer in past. De waterstand in het oppervlaktewater stijgt een
centimeter of tien. Een halve dag na de bui is het water weer weggezakt en afgevoerd en is het systeem klaar voor en
nieuwe bui.
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cu

m

Figuur B Hydraulisch functioneren bij beperkte neerslag

do

Functioneren bij extreme neerslag

ie

Het regent nu veel harder regent dan waarvoor de meeste voorzieningen zijn ontworpen. De inzamelsystemen voor

is

hemelwater raken overbelast en het water blijft op straat staan. Er past veel water tussen de stoepranden, water op

rv

straat is erg doeltreffend. Alle bergingen raken gevuld en het water past niet meer in de riolen en infiltratievoorzieningen.

Te

De overlopen, overstorten en nooduitlaten van de wadi's, ondergrondse infiltratievoorzieningen en riolen zijn volop aan
het afvoeren. In het oppervlaktewatersysteem lopen de peilstijgingen op tot wel een halve meter. een stuw van een
vijver of een watergang. De hele openbare ruimte is nat: straten vullen zich met water. Het water loopt parken en
bermen in en blijft ook in sommige tuinen staan. Het gaat op de meeste plaatsen net goed: er is hinder, maar geen
schade (figuur C).
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cu

m

Figuur C Hydraulisch functioneren bij extreme neerslag

do

Sommige straten hebben minder geluk. Op plaatsen waar de weg weinig hemelwater kan opvangen, komt naast hinder

ie

ook overstroming voor die schade veroorzaakt. Vaak gaat het om heel vlakke wegen die zonder stoeprand of drempel

is

op gebouwen uitkomen, zoals in winkelstraten. Of laaggelegen straten in hellende gebieden. Daar verzamelt zich water

rv

uit de omgeving. Het water stijgt tot aan de drempel van de woningen en loopt kelders in. Sommige huizen houden het

Te

net droog, maar bij andere loopt het water naar binnen, als dan niet geholpen door de vloedgolf van een passerende
auto (figuur D). De gemeente en hulpdiensten komen in actie om kelders en woningen leeg te pompen of zandzakken
te plaatsen.
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cu

m

Figuur D Hydraulisch functioneren bij extreme neerslag veroorzaak lokaal problemen

do

Na de bui is het water in he hooggelegen delen in een paar uur zeker weg. De lage straten hebben echter nog de hele

is

ie

dag last van het water en de bewoners kunnen daarna de schade op gaan nemen.

rv

Functionaliteit van stelsels en voorzieningen

Te

Stelsels en voorzieningen hebben vaak een basisfunctionaliteit binnen het stedelijk watersysteem. Dit bepaalt de
hydraulische belastbaarheid en/of functie in het systeem. Daarnaast krijgen met name voorzieningen steeds vaker
andere functionaliteiten. Vooral voorzieningen aan het maaiveld worden dikwijls voor meerdere functies ingezet en
daardoor moet u als stedelijk waterbeheerder steeds vaker in het beheer van deze voorzieningen afstemming zoeken
met andere beheerders
Basisfunctionaliteit
Hemelwater vanaf oppervlakken zichtbaar inzamelen, bufferen, zuiveren en in de bodem laten zakken. Hierbij kan
een keuze worden gemaakt tussen zuiveren, in de bodem laten zakken of beide. Voor beide is een buffer nodig.
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(Mede)Functionaliteit
Een wadi is leuk om te zien, door een wadi of langs een greppel of watergang kan je mooi wandelen, in een
waterplein is tijdens droog weer spelen voorzien. In en op oppervlaktewater dat schoon lijkt moet gezwommen,
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gevaren en gespeeld worden.
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1.4 Voorzieningen
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Een stelsel bestaat altijd uit één of meerdere voorzieningen. Een vuilwaterstelsel en een
gemengd vuil- en hemelwaterstelsel zijn een aaneenschakeling van riolen, gemalen, eventuele
bergings- en bezinkingsvoorzieningen. Maar een hemelwaterstelsel, bijvoorbeeld, kan bestaan
uit riolen, goten of greppels tezamen met lokale infiltratievoorzieningen. Onder verschillende
omstandigheden ontstaan op verschillende plekken verschillende maten van overschotten en
tekorten van verschillende typen water. Stelsels zijn bedoeld om de waterstromen van de bron
naar de plek waar het moet worden bewaard of behandeld te brengen.

R

De voorzieningen waaruit stelsels zijn opgebouwd hebben ze elk één of meer specifieke functie(s), zoals inzamelen,
transporteren, bergen, zuiveren, infiltreren, draineren en verdampen van water. De onderliggende pagina’s besteden

in

g

per voorziening aandacht aan:

ht

wat is het;

tic

waarvoor hebben we het;
wat doet het in welke situatie;

tS

hoe is het opgebouwd;
hoe gebruikelijk is het;

en

wat zijn variaties en belangrijke kenmerken;

m

eventuele voor- en nadelen.

cu

Elders in deze kennisbank vindt u informatie over het meten aan en monitoren van deze voorzieningen. Ook kunt u

do

lezen over het modelleren van het hydraulisch functioneren in het algemeen, of het schematiseren van voorzieningen in
het bijzonder. In het deel met alle informatie over ontwerpen , krijgt u ook ontwerpinformatie per voorziening en kunt u

is

ie

zien hoe gebruikelijk het is dat specifieke voorzieningen voorkomen in een type stelsel en wat hun functie kan zijn.

Te

rv

Voorbeelden van diverse voorzieningen in het stedelijk watersysteem zijn te vinden op de website van climatescan.nl .
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1.4.1 Beschrijving van een afscheider

ED

Afscheiders zuiveren het water dat erdoorheen stroomt. Dat kan op verschillende manieren:
door bezinking, opdrijving door zwaartekracht of een proportionele volumeverdeling van het
water. Afscheiders zitten vaak vlak vóór het lozingspunt, waar het water in de bodem, het
oppervlaktewater of een gemengd riool wordt geloosd. Hier vindt u een overzicht van de typen
afscheiders die het meest voorkomen in het stedelijk waterbeheer.

IO

N

Op de volgende pagina’s vindt u een beschrijving van:
bezinkingsvijver

R

Een bezinkingsvijver is een afgescheiden stuk oppervlaktewater dat fungeert als tijdelijke berging voor hemelwater.

g

In de vijver worden via bezinking zwevende stoffen uit het hemelwater gehaald. Daarna loopt het gezuiverde water

in

langzaam weg naar het oppervlaktewater.
kolk

ht

Een kolk is een ingegraven reservoir dat hemelwater opvangt dat van aangesloten afvoerende oppervlakken

tic

afstroomt.
lamellenafscheider

tS

Een lamellenafscheider is een voorziening die deeltjes uit het water haalt die zwaarder of lichter zijn dan water. De
schuin geplaatste lamellen zorgen ervoor dat zwevende deeltjes samenklonteren.

en

olie- en slibafscheider

Olie- en slibafscheiders zijn ondergrondse voorzieningen die zwevende delen uit het water verwijderen.

m

Olieafscheiders worden onder meer gebruikt bij benzinestations. Vetafscheiders, die werken met hetzelfde principe
volumescheider

cu

als olieafscheiders, worden bijvoorbeeld gebruikt bij keukens van restaurants en ziekenhuizen.

do

Een volumescheider is een constructie in een rioolput die ervoor zorgt dat het hemelwater in bepaalde
omstandigheden naar het vuilwaterriool stroomt en in andere omstandigheden (ook) naar het hemelwaterriool.

ie

zandvanger

is

Een zandvanger is een put (meestal van kunststof) die zand en andere verontreinigingen scheidt van hemelwater.

Te

rv

Deze vuildeeltjes zijn zwaarder dan water en bezinken daarom in de put.

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Stelsels en voorzieningen » Voorzieningen » Beschrijving van een afscheider
Pagina 64/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.4.1.1 Beschrijving van een bezinkingsvijver

ED

Een bezinkingsvijver is een afgescheiden stuk oppervlaktewater dat functioneert als tijdelijke
berging voor (vervuild) hemelwater. Tijdens het verblijf in de vijver worden zwevende stoffen via
bezinking uit het hemelwater gehaald. Na de zuivering komt het hemelwater in oppervlaktewater
terecht.

N

Werking bezinkingsvijver

IO

De stroomsnelheid van het water in een bezinkingsvijver is laag, waardoor het water relatief lang (vergeleken met

R

andere afscheiders ) in de vijver blijft. Hierdoor kunnen zwevende deeltjes die in het water zitten zich afscheiden, met

g

name door bezinking. Door de relatief lange verblijftijd kunnen bepaalde verontreinigingen ook afbreken. Zo zijn

in

vlokvorming van fijne deeltjes en aërobe afbraak mogelijk, waardoor het water schoner wordt. De vijver loopt via een

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

kleine opening of een bodempassage langzaam leeg in het oppervlaktewater.

afbeelding 41; Een hemelwaterriool dat afvoert naar oppervlaktewater via een bezinkingsvijver.
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Bergingscapaciteit en overloop
Een bezinkingsvijver heeft een overloop naar oppervlaktewater, die bij hevige neerslag in werking treedt. Zo kan de
bezinkvijver een beperkt oppervlak innemen en toch niet overstromen.

Vaak is een bezinkingsvijver zo ingesteld dat de waterstand als het niet regent gelijk is aan het oppervlaktewaterpeil in
de omgeving. De bergingscapaciteit van de voorziening is de waterschijf die past tussen dit niveau en de maximale

ED

waterstand in de vijver. Als er een bemalen riool (gemengd stelsel of hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden

N

stelsel) loost op de bergingsvijver, ligt de maximale waterstand onder het uitstroomniveau van het rioolstelsel.

IO

Bezinkvijvers vinden we in diverse uitvoeringen in stedelijke gebieden van de jaren '30 en '70 zijn ontwikkelt. Die wijken
hebben vaak oppervlaktewater dat geen of in capaciteit beperkte verbindingen heeft, solitaire vijvers, of vijvers

R

verbonden via duikers. De invloed van riooloverstortingen op de waterkwaliteit is dan groot. Het inrichten van een deel

Te
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do
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m

en

tS
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ht

in

g

als bezinkvijver zorgt ervoor dat de beheerder vuil makkelijker kan verwijderen en de rest van de vijver schoner houdt.
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1.4.1.2 Beschrijving van een kolk

Een kolk is een ingegraven reservoir dat hemelwater dat van aangesloten afvoerende
oppervlakken afstroomt opvangt en doorvoert.

ED

Een kolk bestaat uit een onderbak en een kolkkop (zie figuur A). Doordat de kolk de waterstroom vertraagt, kan vuil dat

N

het hemelwater meevoert bezinken.

IO

Een kolk heeft vaak staande spijlen die grove delen in het hemelwater tegenhoudt (zie figuur B). Hierdoor zal een
aangesloten riool of infiltratievoorziening minder snel dichtslibben en minder snel zijn bergingscapaciteit verliezen. Een
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m
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g

R

kolk moet u regelmatig met een kolkenzuiger (laten) reinigen.

Figuur A Een kolk.

Een straatkolk heeft horizontale spijlen om grof vuil tegen te houden. Figuur B toont een foto's van een trottoirkolk en
een straatkolk.
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Te
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ie
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g

R

IO

Figuur B Een trottoirkolk (links) en een straatkolk (rechts)
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1.4.1.3 Beschrijving van een lamellenafscheider

Lamellenafscheiders (of lamellenfilters) halen deeltjes uit het water die zwaarder of lichter zijn
dan water. De lamellen worden geplaatst in een betonnen put.

ED

Werking

Een lamellenafscheider (zie figuur A) creëert in een kleine ruimte een zeer groot oppervlak. Als de afstand tussen de

IO

N

lamellen klein genoeg is, kan vuil samenklonteren zodat het makkelijker opdrijft. Zo kunnen veel bezinkbare stoffen en
olie uit het (afval)water worden verwijderd. Omdat de zwaartekracht het werk doet, zijn er geen elektrische of

Te
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m

en

tS
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ht
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g

R

mechanische onderdelen nodig.

Figuur A Een lamellenafscheider

Toepassing
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In het stedelijk waterbeheer worden de meeste lamellenafscheiders gebruikt om hemelwater te behandelen. Ze staan
dan tussen het hemelwaterstelsel en het ontvangende oppervlaktewater.In een aantal testopzetten zitten
lamellenafscheiders in een bergbezinkvoorziening bij overstortend gemengd rioolwater.

Onderdelen

ED

Een lamellenafscheider bestaat doorgaans uit:
een debiet begrenzer die ervoor zorgt dat de afscheider maximaal tot het ontwerpdebiet wordt belast, het
overschot krijgt een omleiding via een bypass;

N

een overstortdrempel die ertoe dient om de berging in het stelsel te benutten, met daarvoor een zand - of

IO

slibvang ;

een afscheidingscompartiment met lamellen die zorgen voor bezinking en coalescentie (sa-men-vloei-ing van de

R

bezonken deel-tjes);

g

een duikschot dat drijven vuil tegenhoudt;
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een uitlaat naar oppervlaktewater.

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Stelsels en voorzieningen » Voorzieningen » Beschrijving van een afscheider » Beschrijving van een lamellenafscheider
Pagina 70/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.4.1.4 Beschrijving van een olie- en slibafscheider

is

ie

do

Figuur A Een olie- en slibafscheider.

cu

m

en

tS
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g

R

IO

N

ED

Olie- en slibafscheiders zijn ondergrondse voorzieningen die zwevende delen uit het water
verwijderen. Deeltjes die lichter zijn dan water (zoals olie) drijven op, deeltjes die zwaarder zijn
dan water (zoals slib) komen tot bezinking.

rv

Toepassing

Te

Olieafscheiders of oliebenzineafscheiders (OBAS) worden onder meer gebruikt bij tankstations, werkplaatsen, garages,
wasplaatsen, parkeerterreinen, opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen, vooral om zand, slib en minerale olie in het
afvalwater af te vangen.

Vetafscheiders (of vetputten, vetvangers) zijn te vinden bij keukens van onder meer restaurants, snackbars, hotels,
verzorgingshuizen, ziekenhuizen en (bedrijfs)kantines om slib, etensresten en het vet af te scheiden. Ook (banket)
bakkerijen, slagerijen en de levensmiddelenindustrie zetten vetafscheiders in.
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Werking
Olieafscheiders zijn kunststof of betonnen putten met vaak twee putdeksels waarin water tot stilstand komt, zodat niet
opgelost vuil kan opdrijven of bezinken. Door de korte verblijftijd van het water in de put, kunnen vuildeeltjes (in
beperkte mate) samenklonteren (coagulatie). Door chemicaliën toe te voegen, kunnen vuildeeltjes uitvlokken
(flocculatie) waardoor het rendement kan verbeteren. Maar dat is voor de behandeling van water in de meeste gevallen

ED

te complex.

N

Eisen voor goede bezinking

IO

De bezinking vindt plaats bij lage stroomsnelheden. Voor een goede bezinking moet het stedelijk watersysteem

R

waarvan de afscheider onderdeel uitmaakt aan de volgende eisen voldoen:

Het toestromende water moet zich gelijkmatig verdelen over de bezinkingsruimte, kortsluitstromen mogen niet

g

ontstaan.

in

Het naar de voorziening stromende water moet al zo rustig mogelijk zijn.

ht

Het afgevangen slib moet zodanig gebufferd worden dat het niet meer kan opwoelen.

tic

De afgevangen drijvende stoffen moeten zodanig gebufferd worden dat ze niet terugkomen in de hoofdstroom.

tS

Rendementen

en

De rendementen van olieafscheiders en slibvangputten liggen naar verwachting lager dan die van lamellenafscheiders

Te
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do
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m

van dezelfde omvang. Dat komt doordat bij olieafscheiders en slibvangputten meer turbulentie optreedt.
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1.4.1.5 Beschrijving van een volumescheider

ED

Volumescheiders (of volumescheidingsputten) zijn constructies in een rioolput die ervoor zorgen
dat het hemelwater in bepaalde omstandigheden naar het vuilwaterriool stroomt en in andere
omstandigheden (ook) naar het hemelwaterriool.

Werking en toepassing per type

IO

N

De volgende typen volumescheiders komen voor in Nederland:

sturing op debiet : volumescheiders die op debiet sturen, hebben vaak mechanische onderdelen die een vast

R

of proportioneel deel van het langsstromende debiet scheiden. Voorbeelden hiervan zijn vaste doorlaten, kleppen
of wervelventielen.

in

g

werking op basis van luchtinsluiting;

sturing op basis van het waterpeil: voorbeelden van volumescheiders die op waterpeil sturen, zijn doorlaten,

ht

stuwen en andere constructies die ervoor zorgen dat de afstromingsrichting boven een bepaald waterpeil wordt

Principe van de ‘first flush’

tS

tic

gesplitst.

en

De werking van volumescheiders is primair gebaseerd op het principe van ‘first flush’. Het idee hierachter is dat het

m

eerste geloosde hemelwater viezer is dan gemiddeld. Dit water gaat naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi), terwijl

do

op een ‘first flush-effect’.

cu

het schonere water naar oppervlaktewater stroomt. Hoe dichter bij de bron van de verontreiniging, hoe groter de kans

ie

Volume-effect belangrijkste zuiveringsmechanisme

is

Het belangrijkste zuiveringsmechanisme is naar verwachting het volume-effect. Door een deel van het water naar de

rv

rwzi af te voeren, neemt de emissie in het oppervlaktewater af. Dan stroomt in elk geval ook bij droog weer het geloosde

Te

water van verkeerde aansluitingen en illegale lozingen naar de rwzi.
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1.4.1.6 Beschrijving van een zandvanger

do
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Een zandvanger (zandvang, zandvangput) is (vaak) een kunststof put die zand en vergelijkbare
verontreinigingen scheidt van hemelwater. Omdat deze vuildeeltjes zwaarder zijn dan water,
kunnen ze in de zandvanger bezinken.

rv

is

ie

Figuur A Een hemelwaterriool dat afvoert naar oppervlaktewater via een zandvanger.

Te

Toepassing

Zandvangputten worden bij voorkeur toegepast vlak voordat het stedelijk watersysteem in een infiltratievoorziening of in
oppervlaktewater loost, of voor transport door een zinker . Feitelijk fungeert ook iedere kolk als een zandvang. Hoe
groter het volume van de zandvang is, hoe beter deze werkt, de stroomsnelheid in de put heeft invloed op de werking.

Werking
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De werking van zandvangputten is gebaseerd op stroomverlamming, waardoor de bezinkbare stoffen zich gaan
afscheiden van het water. Hoe groter de omvang en de dichtheid van de deeltjes, hoe eerder ze bezinken (zanddeeltjes
hebben een diameter groter dan 63 µm). Vervolgens stroomt het hemelwater verder, soms door aan aanvullend filter
. De zandvanger heeft onderin een ruimte om de bezonken verontreinigingen op te vangen. Deze opvangruimte moet u
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ED

op gezette tijden (laten) legen.
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1.4.2 Beschrijving van een bergbezinkbassin

ED

Een bergbezinkbassin is een (betonnen) bak die bij (hevige) neerslag afvalwater van een
gemengd stelsel opvangt en bezinkbare stoffen uit het water haalt. Door de combinatie van
berging en bezinking komt er via de overstort minder én minder vervuild rioolwater in het
oppervlaktewater terecht.

N

Randvoorziening

IO

Een bergbezinkbassin is een randvoorziening, net als een bergbezinkleiding . Randvoorzieningen zitten vlak vóór de

R

externe overstort van een gemengd stelsel voor vuil- en hemelwater naar het oppervlaktewater, aan de ‘rand’ van het

g

stelsel. Ze beperken de vuiluitworp naar sloten en vijvers en houden een deel van het rioolwater achter. Nederland
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telt zo’n 2.700 randvoorzieningen.

Figuur A De onderdelen van een bergbezinkbassin.

Werking: berging en bezinking
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Bergbezinkbassins zijn vaak betonnen bakken die de inhoud van het riool ongeveer een derde groter maken. De inhoud
van een bergbezinkbassin loopt uiteen van enkele tientallen tot duizenden m 3 . De bakken vangen bij (hevige)
neerslag gemengd afval- en hemelwater op dat anders meteen zou overstorten in oppervlaktewater. In het bassin
zakken zwevende delen naar de bodem, ze bezinken. Hierdoor is het teveel aan water dat daarna overloopt in
oppervlaktewater schoner. Ook blijft een deel van het water achter in het bassin. Door de combinatie van berging en

ED

bezinking loopt er dus minder én minder vervuild water sloten en vijvers in. Bij extreme neerslag zijn de bassins snel vol.

Omvang en capaciteit

N

Hoe groot een bergbezinkbassin moet zijn en wat het rendement is, hangt samen met de capactiteit en werking van het

IO

rioolstelsel. De stromingscondities moeten zodanig zijn dat het bezinkingsrendement zo hoog mogelijk is en de kans dat

R

bezonken vuil weer opwoelt zo klein mogelijk. De doorsnede van het bassin en daarmee de verhouding tussen de

g

bezink- en verblijftijd van het afvalwater, zijn maatgevend voor de bezinking van stoffen. De inhoud van het bassin

in

bepaalt de bergingscapaciteit. Bergbezinkvoorzieningen zijn kostbare constructies: ongeveer € 750 tot € 2.000 per m 3

tic

ht

waterberging.

tS

Onderdelen

en

Een bergbezinkbassin bestaat vaak uit een aantal parallelle kokers gescheiden door wanden. De typische onderdelen

m

zijn:

een kelder voor berging en bezinking;

cu

een interne overstort die voorkomt dat het bassin al bij beperkte neerslag vol loopt.
een externe overstortdrempel die het water afvoert als het bassin vol is;

do

een stankscherm bij de interne drempel;

ie

een diffusiewand die werveling in het water beperkt;
een duikschot dat drijvend vuil tegenhoudt;

is

installaties voor reiniging (spoelpompen of spoeling onder vrij verval met achtergehouden water);

rv

installaties voor de afvoer van geborgen afvalwater en bezonken slib;

Te

afsluiters voor inkomende riolen;
schakelkasten voor de energievoorziening en meet- en regelapparatuur;
voorzieningen voor ontluchting;
stankscherm (rubberflap).
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1.4.3 Beschrijving van een bergbezinkleiding

ED

Een bergbezinkleiding vangt bij (hevige) neerslag afvalwater van een gemengd stelsel op en
haalt bezinkbare stoffen uit het water. Door de combinatie van berging en bezinking komt er via
de overstort minder én minder vervuild rioolwater in het oppervlaktewater terecht.

Werking en toepassing

N

Een bergbezinkleiding (zie figuur A) is een randvoorziening, net als een bergbezinkbassin. Bij de beschrijving van een

IO

bergbezinkbassin leest u meer over wat een bergbezinkvoorziening is en doet. Bij een laag maximaal debiet of als
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inpassing in het terrein vraagt om een smallere voorziening dan een bassin, is een bergbezinkleiding een goede optie.

Figuur A Een bergbezinkleiding.

Onderdelen
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Bergbezinkleidingen zijn doorgaans ronde leidingen met een zeer grote diameter, om de stroomsnelheid te verlagen en
daarmee bezinking mogelijk te maken. Hoewel de vorm verschilt van een bergbezinkbassin, dat doorgaans is
opgebouwd als een rechthoekige brede koker, zijn de verdere onderdelen veelal gelijk:
een interne overstort die voorkomt dat het bassin al bij beperkte neerslag vol loopt.
een externe overstortdrempel die het water afvoert als het bassin vol is;
een stankscherm bij de interne drempel;
een duikschot dat drijvend vuil tegenhoudt;

ED

installaties voor reiniging (spoelpompen of spoeling onder vrij verval met achtergehouden water);
installaties voor de afvoer van geborgen afvalwater en bezonken slib;

N

afsluiters voor inkomende riolen;

IO

schakelkasten voor de energievoorziening en meet- en regelapparatuur;
voorzieningen voor ontluchting;
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stankscherm (rubberflap).
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1.4.4 Beschrijving van een bergend cunet

ED

Het cunet is de funderingslaag onder verharding. Een waterbergend cunet heeft een medium
met holle ruimte, zoals zand of puin, waarin het tijdelijk water kan bergen. Het bergende cunet
loopt gedoseerd leeg naar oppervlaktewater of een hemelwaterstelsel.

Functie en toepassing

N

Een cunet is primair bedoeld om de draagkracht van een fundering te vergroten, in dienst van de verharding en het

IO

verkeer erboven. Doordat cunetten altijd onder verhardingen en rondom voorzieningen worden gebruikt, zijn het

R

veelvoorkomende voorzieningen. De benodigde draagkracht bepaalt de dikte en het materiaal van het cunet. Losgestort

g

zand heeft amper draagkracht, dus om het geschikt te maken als fundament van de bovenbouw, wordt zand doorgaans

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

aangetrild. Een waterbergend cunet onder verharding is veel minder gangbaar dan een aangetrild cunet.

Figuur A Doorlatende verharding met een bergend cunet.
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Verharding op bergend cunet
De verharding op een waterbergend cunet is vaak een waterdoorlatende of waterpasserende verharding. Een
doorlatende verharding bestaat uit poreuze stenen met een open structuur, een waterpasserende verharding heeft
verbrede voegen. Het hemelwater dat op het oppervlak terechtkomt, infiltreert dus door de straatstenen heen of tussen
de straatstenen door naar het waterbergende cunet.

ED

Op plekken waar veel vervuiling voorkomt, kunt u beter geen waterbergende cunetten en waterdoorlatende verharding
toepassen. Denk daarbij aan markten, evenemententerreinen, industrieterreinen en gebieden met zwaar verkeer of

IO

N

landbouwverkeer.

R

Onderdelen en inhoud bergend cunet

g

Een bergend cunet met doorlatende verharding kan uit de volgende onderdelen bestaan:

in

verharding;

ht

voegen en vlijlaag;

tic

funderingslaag (met eventueel een extra ondergrondse infiltratievoorziening);
vulmateriaal (zand, meng- of puingranulaat of lava) met porieruimte voor waterberging;

tS

drainage in funderingslaag;
geotextiel;

en

noodvoorziening (overloop).

m

De waterbergende inhoud van een cunet is afhankelijk van de porositeit van het vulmateriaal en de grondwaterstand.

cu

De holle ruimte in het cunet wordt daarom pas gezien als berging als deze zich kan vullen voordat de berging op de

do

bovenliggende verharding gaat overlopen.

is

ie

Bergend cunet rond infiltratievoorziening

rv

Een bergend cunet kan ook als grondverbetering rond een infiltratievoorziening gebruikt worden. Hierdoor wordt

Te

de effectieve berging groter dan de inhoud van de infiltratievoorziening zelf, en is het oppervlak waardoor water in de
ondergrond kan dringen groter.
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1.4.5 Beschrijving van een bergingsbassin

ED

Een bergingsbassin (of: retentiebassin) is een (van boven open) reservoir dat tijdelijk water kan
opslaan. Bergingsbassins worden vooral gebruikt als aanvullende maatregel wanneer een
gemengd stelsel in kwetsbaar oppervlaktewater loost.

Toepassing

N

Een bergingsbassin bevindt zich vaak achter een bergbezinkbassin of andere randvoorziening van een gemengd stelsel

IO

voor vuil- en hemelwater . Zo kan het bassin het water uit de randvoorziening tijdelijk bergen in plaats van dat dit in

R

kwetsbaar oppervlaktewater terechtkomt. Met gras begroeide bergingsbassins ('groene berging') hebben behalve de

g

bergingsfunctie ook een zuiverende, infiltrerende en/of verdampende werking. Maar de bodem van het bassin kan ook

ht

in

met asfalt of beton bekleed zijn.

tic

Werking

tS

Tijdens neerslag vult het bergingsbassin zich met water. Als het bassin vol is, treedt een overloop in werking. Die
overloop kan onderdeel van het bassin zelf zijn, maar er kan ook elders aan het toeleverende stelsel een overloop in

en

werking treden als het bassin vol is. Als het weer droog wordt, loopt het bergingsbassin leeg. Dit gebeurt gecontroleerd

m

via een leegloopconstructie onder vrijverval of met een pomp. Zo kan het stelsel het gebufferde water terugleveren aan

Te

rv

is

ie

do

cu

het stelsel, of met een beperkt debiet in het oppervlaktewater lozen.
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do

cu

m

Figuur A Een bergingsbassin

ie

Inhoud en omvang

is

De effectieve berging van een bergingsbassin is afhankelijk van de hoeveelheid aangesloten afvoerend oppervlak. Vaak

rv

is de relatieve inhoud groot (10 tot 20 mm). Dit betekent een groot bassin dat veel ruimte in beslag neemt en dus extra

Te

aandacht vergt voor de ruimtelijke inpassing.

Een bergingskelder is een dichte vorm van een bergingsbassin, en wordt voornamelijk ingezet voor water dat nog niet
behandeld is en als vaker werkende en relatief kleinere buffer. Het aanleggen van een bergingskelder kost meer per
volume-eenheid dan een bergingsbassin.
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1.4.6 Beschrijving van een bergingskelder

Bergingskelders zijn ondergrondse (vaak betonnen) reservoirs die tijdelijk water kunnen bergen.
Een bergingskelder neemt meestal veel ondergrondse ruimte in beslag.

ED

Een bergingskelder is vergelijkbaar met een bergingsbassin . Maar waar bergingsbassins vaak open bergingen zijn,
soms met gras begroeid of bekleed met asfalt of beton, zijn bergingskelders bijna altijd grote dichte betonnen kelders,

N

soms gemetseld. De vaak duurdere bergingskelder wordt voornamelijk ingezet voor water dat nog niet behandeld is en

IO

als vaker werkende en relatief kleinere buffer. Een bergingsbassin vinden we vaak in combinatie met een

R

randvoorziening bij kwetsbaar oppervlaktewater. Het stroomt in die samenstelling minder vaak vol, maar heeft een grote

in

g

inhoud nodig.

ht

Werking

tic

Bij droog weer of matige neerslag wordt een bergingskelder niet gebruikt. Als het harder regent, loopt de kelder

tS

(gedeeltelijk) vol met hemelwater. De kelder vult zich zolang het regent. Na de bui loopt de kelder weer leeg zodra de
riolering of het watersysteem het gebufferde water kan afvoeren. Vrijwel altijd zorgen pompen voor de lediging, omdat

en

de bergingskelder vaak onder het niveau van de inkomende leidingen ligt. Niveaumeters sturen de regeling van de

cu

m

pompen aan.

Inhoud en omvang

do

De effectieve berging is afhankelijk van de hoeveelheid aangesloten afvoerend oppervlak. Vaak is een grote inhoud

ie

nodig, dus een grote kelder die veel ruimte in beslag neemt. De inpassing in de ondergrond moet u afstemmen met

Te

rv

is

andere ondergrondse voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen en andere kabels en leidingen.
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1.4.7 Beschrijving van een bergingsriool

Een bergingsriool is een leiding in een rioolstelsel die water kan transporteren én bergen. Deze
leiding heeft een grotere diameter dan de rest van het stelsel.

ED

Toepassing

De berging in een stelsel maakt dat het niet stelsel niet overloopt. Als de voor de afvoer benodigde diameters niet

IO

N

voldoende berging opleveren, kan voor (een deel van) de riolen een grotere leidingdiameter worden toegepast. Hoe
groter de diameter is, hoe meer water de leiding kan bergen, maar dan neemt de leiding uiteraard ook meer

R

ondergrondse ruimte in beslag. Over het algemeen heeft een bergingsriool minder ruimte nodig dan andere

g

ondergrondse bergende voorzieningen, zoals bergingsbassins en bergingskelders . Met de leiding kunt u daarom

ht

in

relatief eenvoudig extra berging in een rioolstelsel aanbrengen.

tic

Werking

tS

Een bergingsriool ligt meestal in de afvoerrichting van het stelsel. Bij uitzondering vinden we een doodlopende zijtak

en

zonder transportfunctie. Daarom stroomt er in een bergingsriool in een gemengd stelsel altijd water door de leiding,

Te

rv

is

ie

do

cu

m

zowel bij droog weer als tijdens neerslag (beperkt of hevig).
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1.4.8 Beschrijving van een (infiltrerende) berm

ED

Een infiltrerende berm is een strook grond langs een weg, tussen rijstroken of tussen een rijweg
en een fiets- of voetpad in die het afstromende hemelwater van de verharding ernaast laat
infiltreren. Dit kan bedoeld zijn om (schoon) water niet af te voeren, om grondwater aan te
vullen en ook om de beplanting in bermen van voldoende water te voorzien.

N

Gewone berm

IO

Bermen langs de weg worden vaak gebruikt om er onder meer verkeersborden en lichtmasten in te plaatsen. Meestal

R

zijn ze begroeid met gras- of kruidachtige beplanting en bomen. Soms is een berm (deels) verhard, bijvoorbeeld

in

g

met grasbetonblokken of trottoirbanden, om te voorkomen dat het verkeer de berm kapot rijdt.

ht

Infiltrerende berm

tic

In stedelijk gebied liggen veel bermen hoger dan de omliggende verharding. Als een berm is bedoeld om afstromend

tS

hemelwater te bergen en te laten infiltreren, moet deze juist lager liggen dan de verharding. Het hemelwater kan dan de
berm in stromen en daar infiltreren. Soms ligt onder de berm drainage , als het water niet altijd of niet snel genoeg in de

en

bodem kan infiltreren. Naast de berm kan een sloot of greppel liggen, die als overloopvoorziening dient als er veel

m

neerslag valt en de berm niet meteen al het afstromende hemelwater kan verwerken. Het groen in een infiltrerende

Te

rv

is

ie

do

cu

berm moet kunnen overleven in zowel (zeer) natte als droge omstandigheden.
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1.4.9 Beschrijving van een diepinfiltratieriool

ED

Een diepinfiltratieriool is een geperforeerde leiding die verticaal in de grond wordt geboord in
plaats van gegraven. De leiding komt daardoor veel dieper in de grond dan de gangbare
infiltratievoorzieningen die in een gegraven sleuf liggen. Hierdoor kan een diepinfiltratieriool tot
wel 100 meter onder het maaiveld hemelwater in de bodem brengen.

N

Toepassing

IO

Diepinfiltratie wordt toegepast op plekken met goed doorlatende bodemlagen, op plekken waar bovengronds weinig

R

ruimte is voor infiltratie of waar ondergronds geen ruimte is voor infiltrerende voorzieningen (zoals infiltratieriolen ). Vaak

g

worden diepinfiltratieriolen gebruikt als alleenstaande voorziening, bijvoorbeeld om het hemelwater van één pand of

in

perceel te infiltreren. Maar u kunt ze ook als geschakeld systeem inzetten. Dan verbinden horizontale leidingen de

Te

rv
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do

cu

m

en

tS

tic

ht

diepinfiltratieriolen om de capaciteit maximaal te benutten.

Figuur A Een diepinfiltratieriool.

Werking
Diepinfiltratieriolen infiltreren het hemelwater door filters (permeabele buizen), die in de loop van de tijd kunnen
dichtslibben. Hierdoor kan de infiltratiecapaciteit sterk afnemen. Een diepinfiltratieriool kan in principe beperkte neerslag
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en (een deel van) hevige neerslag verwerken. Als de infiltratiecapaciteit én de inhoud van het diepinfiltratieriool volledig

Te

rv

is

ie

do

cu

m
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tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

zijn benut, zal het hemelwater een andere route zoeken. Welke route hangt af van het ontwerp.
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1.4.10 Beschrijving van een drainageriool

ED

Drainageriolen zijn buizen met gaatjes in de buiswand (‘lekke buizen’) die grondwater opvangen
en afvoeren. Afhankelijk van de omstandigheden zijn het losse strengen of vormen ze een
netwerk. Soms worden ze aangelegd om tijdelijk te functioneren.

Permanente drainage

N

Als in stedelijk gebied permanente ontwatering (aanvullend op het oppervlaktewater) nodig is, zijn robuuste

IO

drainageriolen nodig. Dan moet u de riolen immers kunnen inspecteren en onderhouden. Een permanent drainageriool

R

is daarom opgebouwd uit:

g

leidingen met diameters van 200 mm of meer;

in

omhullingsmateriaal (vaak van kunststof) om te voorkomen dat de leiding dichtslibt;

ht

een cunet rond de leiding om bodemdeeltjes af te vangen, zodat het water goed de leiding in kan stromen;
putten of speciale doorspuitpunten;

tic

een opzetstuk of drempel, dat ervoor zorgt dat het grondwater boven een ingesteld niveau wordt ingezameld en

tS

afgevoerd;

en

eventueel een drainagepomp om het ingezamelde grondwater te verpompen, als dit niet vrij kan uitstromen.

cu

Tijdelijke drainage

m

Drainagewater wordt voorkeur direct in oppervlaktewater geloosd.

do

Soms worden drainageriolen aangelegd om tijdelijk te functioneren. Bijvoorbeeld in de landbouw en onder sportvelden,

ie

omdat ze daar relatief eenvoudig zijn te vervangen. Maar ook in stedelijk gebied als ze maar tijdelijk hoeven te werken,

is

zoals voor en tijdens de huizenbouw. Bij graafwerkzaamheden is een wat lagere grondwaterstand vaak nodig. Ook

rv

kunnen zware vrachtwagens en kranen dan over drogere en dus stevige grond rijden zolang er nog geen wegen zijn.

Te

Voor tijdelijke drainage zijn flexibele buizen met diameters van 50 tot 200 mm gangbaar.

Werking: grondwaterpeil en drainageniveau
Het grondwaterpeil kan fluctueren onder invloed van neerslag en verdamping. Daarnaast spelen kwel , wegzijging ,
infiltratie en grondwateronttrekkingen een rol in de grondwaterstanden. Het drainageriool zamelt grondwater boven een
bepaald peil in en voert dit af. De hoogte waarboven het grondwater wordt afgevoerd, is het drainageniveau (ten
opzichte van NAP of maaiveld). Een drainageriool kan boven de representatieve hoge grondwaterstand liggen,
waardoor deze alleen pieken in grondwaterstanden opvangt en afvoert.
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Onderwaterdrainage
Drainage kan ook onder de representatieve lage grondwaterstand liggen, dan is sprake van onderwaterdrainage. Met
onderwaterdrainage is een drainageniveau onder de gemiddelde grondwaterstand in te stellen, maar dat hoeft niet. Met
behulp van een drempel in de afvoer kan het drainageniveau naar wens worden ingesteld, en met een regelbare
drempel zelfs periodiek worden bijgestels.

ED

Voor- en nadelen onderwaterdrainage

Door de diepe ligging kunnen de beheer- en onderhoudskosten van onderwaterdrainage hoger zijn dan die van

N

drainage boven de gemiddelde grondwaterstand. Voordeel van onderwaterdrainage is dat ijzerafzetting en wortelingroei

R

IO

beperkt zijn, waardoor de leidingen langer meegaan.

Te

rv
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do

cu

m
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tS

tic

ht
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g

Drainage is ook te combineren met infiltratie, dan is sprake van drainage, infiltratie- en transportriool / DIT-riool .
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1.4.11 Beschrijving van een filter

Filters zuiveren water. Bijvoorbeeld hemelwater voordat dit in oppervlaktewater wordt geloosd of
in de bodem infiltreert. Of afvalwater waarvan bepaalde stoffen niet in het gemengde rioolstelsel
terecht mogen komen.

ED

Filters scheiden water van stoffen in het water doordat het water door een poreus medium stroomt. De meest simpele

N

vorm van filtratie is een zeef: kleinere deeltjes dan de maasgrootte stromen door, terwijl grotere deeltjes achterblijven.

IO

Een filter kan ook stoffen uit het water halen doordat het medium stoffen aan zich bindt (adsorptie) of in zich opneemt

R

(absorptie).

in

g

In het stedelijk waterbeheer komen de volgende typen filters voor:
absorptiefilter

ht

Een absorptiefilter is een filter waarbij er water stroomt door filtermateriaal met goed absorberende eigenschappen.

tic

Het absorptiefilter neemt verontreinigingen op en houdt deze vast.
bodempassage

tS

Een bodempassage is een groot verticaal filter dat hemelwater zuivert door het langzaam door een bodempakket te
laten stromen.

en

helofytenfilter

Helofytenfilters zijn natuurlijke of aangelegde moerassen die begroeid zijn met helofyten die vuildeeltjes uit (afval)

m

water opnemen of afbreken. Helofyten zijn planten die boven water groeien, maar onder water wortelen.

cu

zandfilter

Een zandfilter is een filter dat stoffen uit hemel- en afvalwater haalt door het water door een zandpakket te laten

do

stromen. Verontreinigingen hechten zich aan de zandkorrels of blijven ertussen steken. Naast hemel- en afvalwater

ie

zuiveren zandfilters ook drinkwater, vijvers en zwembaden.

Te

rv

is

N.B. Ook afscheiders zuiveren het water dat erdoorheen stroomt, maar dan met behulp van zwaartekracht.
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1.4.11.1 Beschrijving van een absorptiefilter

Een absorptiefilter neemt verontreinigingen op en houdt deze vast. Het water stroomt door
filtermateriaal met goed absorberende eigenschappen.

ED

Toepassing

Absorptiefilters kunnen in rioolputten zitten of als bodempassage of toplaag fungeren in bijvoorbeeld wadi’s .

IO

N

Absorptietechnieken worden al tientallen jaren met succes toegepast bij onder andere grondwatersaneringsinstallaties.
Het zuiveringsrendement bij hemelwater is waarschijnlijk minder groot vanwege de lage concentraties verontreinigingen

g

R

die over het algemeen in hemelwater zitten.

in

Werking

ht

Bij absorptie neemt het filtermateriaal de verontreinigingen op en houdt deze vast. Hoe goed het toegepaste materiaal

tic

stoffen opneemt, bepaalt hoe goed het filter(systeem) het water zuivert. Een fijnkorrelig absorptiemateriaal haalt relatief

tS

veel verontreinigingen uit het water. Maar hierin kunnen ook zwevende delen achterblijven, waardoor de kans op

en

verstopping groot/groter is.

cu

m

Absorptiefilters kunnen de volgende stoffen afvangen:
minerale oliën en vetten;

do

aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen);
koolwaterstoffen, waaronder PAK;

ie

zware metalen;

is

bestrijdingsmiddelen;

Te

rv

medicijnresten.
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1.4.11.2 Beschrijving van een bodempassage

Een bodempassage is een groot verticaal filter dat hemelwater zuivert doordat het langzaam
(verticaal) door een bodempakket stroomt.

ED

Toepassing

Bodempassages komen in verschillende voorzieningen voor, zoals wadi’s , infiltratievelden , bermen , greppels en

IO

N

zandfilters . Specifiek ontworpen treffen we ze het meest in wadi’s. Voor een bodempassage is ondergronds ruimte

g

bodemlaag te dringen. Een effectieve bodempassage is minimaal 0,3 m dik.

R

nodig voor het filter zelf, en bovengrondse ruimte voor berging, omdat het water de tijd moet hebben om door de

in

Onderdelen

Te

rv
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ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

Om de bodempassage goed te laten functioneren, werkt deze samen met de onderdelen die te zien zijn in figuur A.

Figuur A Opbouw bodempassage.

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Stelsels en voorzieningen » Voorzieningen » Beschrijving van een filter » Beschrijving van een bodempassage
Pagina 93/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

Zuiveringsrendement
Het zuiverende rendement van een bodempassage is vaak groter dan dat van bezinkende voorzieningen. Humusrijke
bodempassages worden vaak ingezet om in hemelwater opgeloste uitlogende (bouw)materialen af te vangen.
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Toevoegingen van actief kool en/of ijzeroxide verhogen het zuiveringsrendement.
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1.4.11.3 Beschrijving van een helofytenfilter

ED

Helofytenfilters zijn natuurlijke of aangelegde moerassen, begroeid met helofyten die
vuildeeltjes uit (afval)water opnemen of afbreken. Helofyten zijn planten die boven water
groeien en onder water wortelen.

Toepassing

N

Helofytenfilters worden soms gebruikt als alternatief voor een andere zuiverende voorziening (zoals een IBA ) of op

IO

plekken waar centrale voorzieningen (zoals mechanische rolering ) te kostbaar zijn om aan te leggen. Ook worden

R

helofytenfilters soms aangelegd als zuivering in een oppervlaktewatersysteem of afstromend hemelwater van wegen, of

in

g

als nazuivering bij een IBA.

ht

Onderdelen

tic

Helofytenfilters bestaan meestal uit een verzamel- of voorbehandelingsput, een pompput en het bodempakket waarin de

Te
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do
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tS

helofyten wortelen.
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Figuur A Een hemelwaterriool dat afvoert naar oppervlaktewater via een helofytenfilter.

Zuiveringsprocessen
De belangrijkste processen waarmee een helofytenfilter de waterkwaliteit verbetert, zijn:
afbraak van (bio)chemisch zuurstofverbruik;

ED

bacteriële omzetting van stikstof;
opname van voedingsstoffen door de vegetatie;

N

adsorptie (binding) aan bodemdeeltjes en complexvorming door (bio)chemische reacties;

IO

bezinking van slibdeeltjes en de daaraan gebonden stoffen.

g

R

Ook de organismen die op het substraat leven waarin de planten groeien, dragen bij aan de zuivering.

in

Typen helofytenfilters

tic

ht

Er zijn drie typen helofytenfilters:

tS

1. vloeiveld: het te zuiveren water stroomt horizontaal over het aardoppervlak langs de bovengrondse plantendelen;
2. verticaal infiltratieveld: het te zuiveren water stroomt verticaal door de bodem en verdwijnt via een drainage;

en

3. horizontaal infiltratieveld: het te zuiveren water stroomt horizontaal door de bodem en langs de ondergrondse

m

plantendelen.

do

cu

De helofyten bij de beide typen infiltratievelden wortelen in een filterbed dat uit zand of grover materiaal bestaat.

Infiltratievelden leiden het water vaak door een stelsel van drainage en pompen langs de wortels van de planten.

ie

Vloeivelden hebben meestal geen ondergronds leidingstelsel en werken met name op bezinking van deeltjes. Daarmee

rv

is

is een vloeiveld grotendeels vergelijkbaar met een bezinkingsvijver .

Te

Het water in een helofytenfilter blijft enige tijd in het filter en loost vervolgens gecontroleerd in het oppervlaktewater.
Alleen bij grote buien loopt het filter tijdens de bui al over.

Voordelen
Dankzij de natuurlijke processen verbruiken helofytenfilters weinig tot geen energie (alleen de pompen?).
Helofyten groeien vanzelf, onderhoud (maaien en maaisel afvoeren) is slechts een of maximaal twee keer per
jaar nodig.
Eenmaal in balans (goed begroeid, zowel met planten als met bodemleven), kent een helofytenfilter een lange
levensduur.
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Helofyten breken veel materiaal in het afvalwater af.

Nadelen
Om goede groeicondities voor de helofyten te waarborgen, moet het afvalwater een minimale concentratie
nutriënten bevatten. Als het water te schoon is, is er kans dat de helofyten te weinig voedingsstoffen krijgen.
Voor een goede werking moet de doorstroomsnelheid in een helofytenfilter vrij laag zijn. Daardoor is een groot
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oppervlak nodig in relatie tot de hoeveelheid doorstromend afvalwater.
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1.4.11.4 Beschrijving van een zandfilter

Een zandfilter haalt stoffen uit hemel- en afvalwater door het water door een zandpakket te
laten stromen. Verontreinigingen hechten zich aan de zandkorrels of blijven ertussen steken.
Naast hemel- en afvalwater zuiveren zandfilters ook drinkwater, vijvers en zwembaden.

N

ED

Een zandfilter is gemaakt van staal, kunststof of beton.

IO

Werking

R

Er bestaan verschillende typen zandfilters, waarbij met name de doorstroomsnelheid verschilt.

g

Snelle doorstroming

in

In snelle zandfilters stroomt het te zuiveren water via zwaartekracht van boven naar beneden door het filter. Naar

ht

verloop van tijd zullen grotere deeltjes op en in de bovenste laag van het filter achterblijven, waarna steeds kleinere

tS

tic

deeltjes daar worden afgevangen en de doorlatendheid afneemt. Daarom moet het filter periodiek gereinigd worden.

Langzame doorstroming

en

In filters met een langzame doorstroming ontstaat een biofilm doordat micro-organismen zich hechten aan het

m

zandpakket. Deze biofilm breekt verontreinigingen op biologische wijze af. Langzame zandfilters mogen juist niet

do

cu

worden gereinigd, omdat de biofilm dan verdwijnt.

Combinatie met andere filtermediums

ie

Zandfilters bestaan ook in combinatie met andere filtermediums. Zo is filtersilicaat, actieve kool of glas toe te voegen.

rv

is

Filtersilicaat en actieve kool binden stoffen aan zich via interne poriën (absorptie), terwijl bij toegevoegd glas de

Te

verontreiniging zich hecht aan het oppervlak (adsorptie).
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1.4.12 Beschrijving van een gemaal

Een gemaal is een voorziening voor het verpompen van water. Gemalen worden gebruikt voor
het verpompen van vuil- en hemelwater, grondwater en oppervlaktewater.

ED

Toepassing en functie

Gemalen worden vaak gebruikt om afvalwater van het ene bemalingsgebied naar het andere te verpompen, of om

IO

N

oppervlaktewater van het ene peilgebied naar het andere te verpompen. Dit gebeurt met gemalen omdat de

R

hoogteverschillen in Nederland vaak klein zijn en daarom het hele rioleringssysteem niet onder vrij verval kan werken.

g

Gemalen worden ook gebruikt wanneer er hoogteverschillen moeten worden overwonnen bij het transporteren of

ht

in

afvoeren van hemelwater of grondwater, bijvoorbeeld voor het verpompen van verzameld drainagewater.

tic

Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vuil in het milieu terechtkomt vanuit de gemengde stelsels voor vuil-en

tS

hemelwater, worden er op veel plaatsen randvoorzieningen gerealiseerd, zoals bergbezinkbassins , bergbezinkleidingen
, bergingsbassins en bergingskelders . Wanneer deze voorzieningen zijn volgestroomd, worden ze leeggepompt met

m

en

ledigingsgemalen.

cu

Gebruikelijkheid

In Nederland zijn er ongeveer 17.000 rioolgemalen die afvalwater naar een volgend bemalingsgebied of de

do

rioolwaterzuivering verpompen. De hoeveelheid gemalen verschilt per gemeente. Sommige gemeenten hebben er maar

is

ie

enkele, andere hebben er een paar honderd.

rv

Overstortgemaal

Te

Een bijzonder type gemaal in de riolering is het overstortgemaal. Een overstortgemaal komt maar zelden voor. Als een
overstorting vanuit een gemengd stelsel niet onder vrijverval plaats kan vinden (omdat het oppervlaktewaterpeil
daarvoor (soms) te hoog is), maar wel wenselijk is, kan er een gemaal worden geplaatst om het overstortwater af te
voeren. Om wateroverlast te voorkomen bij hevige neerslag, verpompen overstortgemalen het water uit het rioolstelsel
dan naar het oppervlaktewater en dus niet naar de zuiveringsinstallatie. Vaak pompen deze gemalen het water over een
dijk. Er is dan tijdelijk een zeer grote pompcapaciteit nodig, die verder slechts sporadisch wordt gebruik.
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Eindgemaal
Uiteindelijk komt al het vuilwater (voor zover het niet weglekt of tot overstorting komt in het oppervlaktewater) bij de rwzi
terecht, al dan niet gemengd met hemel- of grondwater. Dit gebeurt soms onder vrijverval, maar meestal wordt hiervoor
een gemaal gebruikt. Dit gemaal is dikwijls het overdrachtspunt van afvalwater van gemeente naar waterschap, en
wordt daarom ook wel ‘eindgemaal’ genoemd. Het eindgemaal perst het afvalwater via een persleiding(stelsel) naar de
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ontvangkelder op de rwzi.

Te

rv

Figuur A Principe rioolgemaal.

Droge of natte pompopstelling
Gemalen bestaan uit een kelder of een grote put met daarin één of meer pompen, met een droge of een natte
pompopstelling. Een natte pompopstelling is tegenwoordig gebruikelijker dan een droge pompopstelling. Bij een droge
pompopstelling staat de pompinstallatie in een aparte, droge kelder. In de daarnaast gelegen natte kelder bevindt zich
de zuigmond. In plaats van een droge kelder naast de natte kelder, wordt bij gemalen met een droge opstelling ook wel
een bovenbouw toegepast. Dan staat de pomp boven de grond.
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Bij een natte pompopstelling staat er een dompelpomp in de (natte) kelder. De elektromotor in een natte opstelling 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. Bij een natte opstelling zijn bovengronds meestal
alleen de schakelkast en de toegangsluiken zichtbaar. Een gemaal bevat vaak twee pompen, die elkaar kunnen
vervangen en afwisselend kunnen worden ingeschakeld.

ED

Storingen

Een gemaal geldt als ‘bedrijfszeker’ als het naar behoren en zonder storingen werkt. Er is sprake van een storing als

IO

N

een pomp geen water meer verpompt. Als een reservepomp het verpompen van water kan overnemen, leidt het
uitvallen van een pomp – de storing – dus niet tot een incident . Als er slechts één pomp is opgesteld, of als alle

R

pompen in storing zijn, zal het rioolstelsel zich vullen. In dat geval kan er wél sprake zijn van een incident. Een calamiteit

g

treedt op wanneer het riool in zijn geheel volstroomt en het water de straat op loopt of naar het oppervlaktewater

in

stroomt of zelfs woningen in loopt. Storingen komen nu eenmaal voor bij gemalen. Zolang storingen niet leiden tot

ht

incidenten of calamiteiten en de kosten voor correctief beheer niet onwenselijk hoog zijn, zijn storingen acceptabel.

tic

Maar als incidenten of calamiteiten ernstige gevolgen kunnen hebben, is het belangrijk dat de storingsfrequentie omlaag
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gaat.
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1.4.13 Beschrijving van een gotensysteem
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Voor het afvoeren van hemelwater vanaf daken van huizen worden regenpijpen gebruikt. Het
water loopt vanaf de daken de regenpijpen in. In sommige wijken blijft het hemelwater boven de
grond. Dan komen de regenpijpen uit in (open of afgesloten) goten, of het hemelwater stroomt
over de oprit en de stoep.

Figuur A Een goot uit elementen
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Toepassing en functie
Open goten (molgoten) zijn verlagingen uit (betonnen) elementen of verlagingen die in de bestrating zijn
geprofileerd. Deze goten transporteren het hemelwater naar andere voorzieningen, waar het ingezamelde water
vervolgens wordt verwerkt. Dat kunnen bermen, wadi’s of andere infiltratievoorzieningen zijn. Ook kan met goten water
naar een ondergronds hemelwaterstelsel worden afgevoerd, bijvoorbeeld om foutaansluiting te voorkomen.

ED

Er bestaan ook afgedekte goten, zoals lijnafwaterings- of roostergoten.

N

Goten worden onder afschot aangelegd. Dat kan op twee manieren:

IO

1. De gootbodem heeft een verhang terwijl het maaiveld vlak loopt, en de goot wordt dus steeds dieper.

R

2. Het maaiveld is hellend en de goot volgt die helling met een vaste diepte.

g

De maximale afstand waarover via een goot water kan worden getransporteerd, wordt bepaald door de afmeting van de

in

goot, het aangesloten afvoerend oppervlak en het verhang. Open goten zijn doorgaans tot maximaal 150 meter lang. Ze
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Gesloten goten zijn maximaal 300 meter lang.

tS

bestemming.
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kunnen dus een relatief kleine afstand overbruggen tussen bijvoorbeeld achterpaden van huizen en de uiteindelijke
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do

cu

m

Figuur B Een meegestaatte goot

ie

Gebruikelijkheid

is

Goten worden steeds vaker ingezet voor het inzamelen en afvoeren van hemelwater; nieuwbouwwijken worden steeds

rv

vaker voorzien van oppervlakkige hemelwaterafvoer. Waar wijken uit de 20 e eeuw vaak vlak liggen, of als geheel

Te

gebied een helling in één richting heeft, zijn wijken met oppervlakkige hemelwaterafvoer niet vlak vanwege voor de
afstroming benodigde variaties in de maaiveldhoogte.

Voordelen
Goten maken het afvoeren van water zichtbaar. Dit kan bij bewoners leiden tot bewustwording van het stedelijk
watersysteem. Ook worden hiermee foutaansluitingen voorkomen, omdat iemand niet zo snel een vuilwateraansluiting
op een goot zal maken.
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Nadelen
Het gebruikmaken van goten heeft twee nadelen:

1. een beperkte afvoercapaciteit bij bijvoorbeeld vervuiling;
2. het veroorzaken van verkeershinder.

ED

1. Een beperkte afvoercapaciteit
De afvoercapaciteit van een goot kan afnemen door vervuiling van de goot door straatvuil, (bouw)afval en afgevallen

N

blad. Daarnaast kunnen zettingen of verkeersbelastingen zorgen voor onvoldoende of onregelmatig verhang in de goot,

R

IO

waardoor de afvoer van water beperkt of onderbroken wordt.

2. Verkeershinder

in

g

Kruisingen tussen goten en rijrichtingen in de weg kunnen hinder opleveren voor het verkeer. Ook kan het voor

ht

voetgangers lastig zijn om relatief diepe goten (of die nu leeg zijn of gevuld met water) te passeren. Daarnaast kunnen

tic

(te diepe) goten in de straat gevaar opleveren voor (brom)fietsers en motoren. Om dit soort gevaarlijke situaties te

tS

voorkomen, kunnen er ter plaatse van kruisingen leidingen of afgedekte goten worden toegepast.

en

De afvoer langs verkeersremmende maatregelen in de straat is een aandachtspunt, want de waterafvoer mag niet
stoppen bij een verkeersdrempel. Goten die een straat oversteken kunnen op zich juist een verkeersremmende functie
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hebben.

Datum geprint: 7 juli 2022 12:43:23

Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Stelsels en voorzieningen » Voorzieningen » Beschrijving van een gotensysteem
Pagina 105/162

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

1.4.14 Beschrijving van een greppel

Greppels zijn onverharde geulen, vaak begroeid met gras, die gebruikt worden voor de afvoer
van ingezameld hemelwater.

ED

Toepassing en functie

Greppels worden vooral gebruikt voor het transporteren van hemelwater. Daarnaast kan de ruimte in de greppel

IO

N

gebruikt worden als berging voor hemelwater. Via de greppel kan dit hemelwater vervolgens worden afgevoerd naar
oppervlaktewater, of kan het (vertraagd) in de bodem infiltreren. De bodem en taluds van de greppel zullen

R

verontreinigingen uit het infiltrerende water afvangen. Daarmee is een greppel vergelijkbaar met een eenvoudige vorm

in

g

van een bodempassage of de toplaag van een wadi.
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Greppels kunnen ook dienst doen als drainage, waardoor een plaatselijke opbolling van grondwater wordt beperkt.
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do

cu

m

Figuur A Een greppel die het hemelwater van de weg opvangt en afvoert

ie

Voordelen

is

Het toepassen van greppels kan ervoor zorgen dat drainage niet nodig is om (grond)water af te voeren. Greppels zijn

rv

onverhard, waardoor water in de bodem infiltreert wanneer de grondwaterstand lager is dan de bodem van de greppel.

Te

Een ander voordeel is dat water zichtbaar in de openbare ruimte wordt getransporteerd.

Nadelen

Het nadeel van greppels ten opzichte van een drainageriool is dat ze bovengronds vaak meer ruimte innemen dan
ondergrondse voorzieningen zoals drainageleidingen. Natte voorzieningen vergen ander onderhoud dan overwegend
droge voorzieningen. Zo moeten ook de taluds en de beplanting in en rondom de greppel onderhouden worden, waarbij
onder meer de afstand tot de bebouwing bepalend is voor de manier waarop dit onderhoud kan plaatsvinden, en dus
voor de kosten ervan.
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1.4.15 Beschrijving van een
hemelwaterinzamelsysteem (oppervlakkig)

ED

Een hemelwaterinzamelsysteem is de verbinding tussen het oppervlak waarop hemelwater valt
en de voorziening waar het hemelwater wordt verwerkt. Waar dit aan maaiveld gebeurt, spreken
we van een oppervlakkig hemelwaterinzamelsysteem.

IO

oppervlakkige hemelwaterinzamelsystemen: inzamelsystemen op het maaiveld;

N

Hemelwaterinzamelsystemen zijn onder te verdelen in:

R

ondergrondse hemelwaterinzamelsystemen : kolken.

g

Voorbeelden van oppervlakkige hemelwaterinzamelvoorzieningen zijn dakgoten, waterdoorlatende verhardingen,

in

(rooster)goten en greppels. Ook dak- en wegoppervlakken spelen een belangrijke rol bij de inzameling van hemelwater,

tic

ht

hoewel deze natuurlijk primair voor andere doeleinden zijn aangelegd.

tS

Functie en toepassing hemelwaterinzamelsystemen

en

Een hemelwaterinzamelsysteem zorgt er onder normale omstandigheden voor dat hemelwater zonder belemmering een
bergende of afvoerende voorziening bereikt. Een deel van deze voorzieningen ligt op particulier terrein, een deel op

cu

m

openbaar terrein.

do

Daken en dakgoten

ie

Daken zijn verharde oppervlakken waarop hemelwater tot afstroming komt. Vanaf de daken stroomt het water in een

is

dakgoot, of via een uitloop op andere verharding, of via een dakgoot naar een (hemelwater)riool.

rv

Dakgoten zijn open goten die hemelwater afkomstig van daken inzamelen en naar een bergende, infiltrerende of

Te

transporterende voorziening brengen.

Daken en dakgoten zijn gevoelig voor vervuiling van afgevallen bladeren. Blad is een belangrijke bron van nutriënten in
afstromend hemelwater. Daarnaast kan bladval de afvoer van hemelwater belemmeren. Een andere bron van vervuiling
van het schone hemelwater afkomstig van daken zijn uitlogende bouwmaterialen zoals zink en lood. Wanneer
bouwmaterialen voldoen aan een CE-markering, kan hemelwater dat via een dak en een dakgoot wordt verwerkt,
zonder problemen in de bodem of in het oppervlaktewater geloosd worden.
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Wegen en (lijn)goten
Ook het wegoppervlak is een onderdeel van het hemelwaterinzamelsysteem. Dat oppervlak is onder afschot aangelegd,
zodat het water de gewenste kant op stroomt. Soms kan de regen vanaf de weg een vijver, sloot of greppel in lopen.

Vanaf verharde (weg)oppervlakken kan ingezameld hemelwater ook bergende en infiltrerende voorzieningen bereiken
via (lijn)goten, al dan niet voorzien van een rooster.

ED

Het wegoppervlak kan ook waterdoorlatend (met permeabele verhardingselementen) of waterpasserend (met goed

N

doorlatende voegen tussen de verhardings-elementen) worden uitgevoerd. Dan is het wegdek een onderdeel van het

IO

hemelwaterinzamelsysteem.

R

Vervuiling van wegen

g

Wegoppervlakken kunnen vervuild zijn met zand, modder, rubberdeeltjes of olie- en brandstoffen door (bouw- of

in

landbouw)verkeer. Bermen, bodempassages en kolken zorgen ervoor dat dit vuil wordt afgevangen voordat het water

tic

ht

verder wordt verwerkt in infiltratievoorzieningen of riolen.

tS

Kolken

en

Andere voorzieningen voor de inzameling van hemelwater vanaf het wegoppervlak zijn kolken , waarmee via de
kolkaansluitleiding het hemelwater in een hemelwaterriool of infiltratievoorziening wordt geloosd. Het grootste deel van

m

de kolk (met aansluitleiding) bevindt zich ondergronds. Een uitgebreidere beschrijving van kolken is daarom opgenomen

Te

rv

is

ie

do

cu

in het onderdeel over ondergrondse hemelwaterinzamelsystemen .
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1.4.16 Beschrijving van een
hemelwaterinzamelsysteem (ondergronds)

N

ED

Een hemelwatersysteem verzamelt hemelwater en transporteert dit water naar een
verwerkingsvoorziening. Kolken zijn grotendeels ondergrondse voorzieningen voor de
inzameling van hemelwater vanaf het wegoppervlak. Via de kolkaansluitleiding wordt het
hemelwater in een hemelwaterriool of een infiltratievoorziening geloosd.

IO

Hemelwaterinzamelsystemen zijn onder te verdelen in:

R

oppervlakkige hemelwaterinzamelsystemen : inzamelsystemen op het maaiveld;

g

ondergrondse hemelwaterinzamelsystemen: kolken.

in

Kolken (inclusief kolkleidingen) zijn grotendeels ondergrondse hemelwaterinzamelvoorzieningen, net als de

tic

ht

terreinriolering voor hemelwater op particuliere percelen.

tS

Functie en toepassing hemelwaterinzamelsystemen

en

Een hemelwaterinzamelsysteem zorgt er onder normale omstandigheden voor dat hemelwater zonder belemmering een
bergende of afvoerende voorziening bereikt. Een deel van deze voorzieningen ligt op particulier terrein, een deel op

cu

m

openbaar terrein.

do

Werking van een kolk

ie

De kolkaansluiting leidt hemelwater dat afstroomt van verharde oppervlakken (zoals wegen en parkeerterreinen) naar

Te

rv

is

een riool.
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tS

tic

Figuur A Een kolk.

en

Kolken verbinden de weg met het riool. De kolk voert het water af naar een hemelwaterriool of een gemengd riool.

m

Kolken kunnen in de weg of in de stoeprand liggen. Zand en ander afspoelend vuil (o.a. bladeren en slib) van
wegoppervlakken bezinken in kolken. Een bak onder in de kolk vangt dit vuil op. Gemeenten maken deze bak

cu

regelmatig schoon met een kolkenzuiger. Het onderhoud van kolken betekent daarom vooral het leegzuigen van

do

kolken. De meeste kolken hebben ook een stankslot, net zoals de wastafel en de wc in woningen. Dit stankslot

is

ie

voorkomt een rioollucht.

rv

Onderdelen van een kolk

Te

Een ondergronds hemelwaterinzamelsysteem bestaat uit:
een kolk, waarbij de ligging van het rooster het type kolk bepaalt (de kolk bestaat meestal uit twee delen: een

onderbak met uitlaat en een bovenstuk met inlaatrooster).
een aansluitleiding tussen de kolk en het gemengde riool, het hemelwaterriool of de infiltratievoorziening;
een flexibele aansluiting van de aansluitleiding op de afvalwaterleiding, de hemelwaterleiding of de
hemelwatervoorziening om zettingsverschillen op te vangen;

Infiltratiekolken
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Infiltratiekolken zijn kolken die niet naar het vuilwaterriool gaan. Het water dat hierin terechtkomt, loopt direct de grond
in, in plaats van naar een riool. Dat gebeurt via een extra lange onderbak onder de grond met openingen aan de zijkant.
Soms is er ook een overloop naar een riool.

Afvoeren hemelwater vanaf particuliere terreinen
Voor het afvoeren van hemelwater vanaf particuliere terreinen wordt vaak gebruikgemaakt van ondergrondse

ED

huisaansluitleidingen. Deze bestaan uit de terreinriolering op het particuliere terrein en de perceelaansluiting in de

N

openbare ruimte (die de verbinding vormt tussen de terreinriolering en het (hoofd)riool.

IO

Op grond van bouwwetgeving is het sinds 2008 verplicht om de verschillende waterstromen van een perceel

R

gescheiden aan te leveren op de perceelgrens. Vaak worden er kleurcoderingen gebruikt om het verschil tussen vuil- en

g

hemelwater duidelijk te maken. Deze kleurcoderingen moeten ervoor zorgen dat er geen foutaansluitingen ontstaan

Te

rv

is

ie

do
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m
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tS
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ht

in

waarbij hemelwater onbedoeld op vuilwatervoorzieningen wordt aangesloten, of vuilwater op hemelwatervoorzieningen.
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1.4.17 Beschrijving van een IBA

ED

Een IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater) is een verzamelnaam voor kleine
afvalwaterzuiveringssystemen op (meestal) particulier terrein. Een IBA is een voorziening die
vuilwater zuivert tot een zodanig niveau dat het geloosd mag worden in het milieu (bodem en/of
oppervlaktewater).

gebruikt als de afstand van een perceel tot de gemeentelijke riolering te groot is. IBA’

IO

In Nederland worden IBA's

N

Toepassing

R

s worden daarom vooral toegepast in het buitengebied: het gebied buiten de bebouwde kom waar maar een paar

g

huizen of boerderijen staan. In Nederland zijn ongeveer 27.500 IBA’s. Bijna alle IBA’s liggen op het terrein dat bij een

ht

in

huis of gebouw hoort. Op sommige plaatsen beheert de gemeente de IBA , op andere moet de eigenaar dat doen.

Met IBA’s worden meestal ondergrondse tanksystemen bedoeld, bestaande uit één of meer compartimenten. Er zijn ook

tS

tic

bovengrondse IBA’s , vaak in de vorm van kleine helofytenfilters .

en

Klassenverdeling IBA’s

Sommige IBA’s zijn heel simpel en maken het vuilwater slechts beperkt schoner. Een septic tank is een voorbeeld van

m

zo’n simpele IBA. Septic tanks zijn IBA’s (klasse I) zonder een specifiek zuiverende werking. Deze zijn

cu

daarom ongeschikt voor de uitvoering van de afvalwaterzorgplicht . Aan septic tanks kunnen aanpassingen worden

do

gedaan om ze geschikter te maken voor zuivering. Ze kunnen ook worden vervangen door IBA’s klasse II of IIIA of IIIB.

is

ie

Er zijn ook IBA’s die het water heel goed zuiveren; deze zijn vergelijkbaar met een rwzi .

rv

IBA’s zijn onder te verdelen in de volgende typen:

Te

IBA I, met zeer beperkte zuivering;
IBA II, met fysische zuivering;
IBA IIIA, met verbeterde biologische zuivering;
IBA IIIB, met verbeterde biologische zuivering en fysisch-chemische zuivering.

De zuiveringsrendementen van een IBA met verbeterde biologische zuivering en fysisch-chemische zuivering zijn
vergelijkbaar met die van een rwzi.
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Zuiveringsprocessen
Afvalwater kan in een IBA-systeem drie zuiveringsprocessen ondergaan:

1. fysische zuivering om bezinkbare en opdrijvende stoffen te verwijderen;
2. biologische zuivering om organische stof en stikstof te verwijderen;

is

ie

do

Figuur A Principe van een IBA.

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

3. fysisch-chemische zuivering om fosfaat te verwijderen.

rv

1. Fysische zuivering

Te

Fysische zuivering maakt gebruik van de zwaartekracht om verontreinigende stoffen uit afvalwater te halen. Een
vetvanger vangt opdrijvende stoffen op, zoals oliën en vetten. Een (voor)bezinktank vangt bezinkbare stoffen als slib op.
Een septic tank of IBA klasse I/II combineert deze processen met een beperkte biologische afbraak van organisch
materiaal. Fysische zuivering kan slechts een deel van de verontreinigende stoffen uit het afvalwater verwijderen. Het
effluent uit de voorbehandeling bevat nog opgeloste stoffen en resterende zwevende stoffen. Toch kan een goed
functionerende IBA van een lagere klasse 40 tot 60% van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) verwijderen.

2. Biologische zuivering
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Biologische zuivering in IBA’s klasse IIIA kan de na een fysische zuivering nog opgeloste stoffen en resterende
zwevende stoffen verwijderen. Hierbij worden dezelfde micro-organismen (voornamelijk bacteriën) gebruikt die bij de
natuurlijke biologische afbraak in de bodem en het oppervlaktewater een rol spelen. Biologische zuivering zet een deel
van de verontreinigende stoffen om in nieuw celmateriaal (biologisch slib), minerale eindproducten, kooldioxide en
water. Verwijdering van stikstof is mogelijk door (de)nitrificatie in een IBA-compartiment- of een helofytenfilter .

ED

3. Fysisch-chemische zuivering
Een fysisch-chemisch proces kan fosfaat verwijderen door het te binden aan kalk-, ijzer- of aluminiumverbindingen.

N

Hierdoor ontstaat een neerslag (precipitatie) van onoplosbare fosfaten, zoals calcium-, ijzer- en aluminiumfosfaat. In de

IO

praktijk vindt deze fosfaatbinding vooral plaats in helofytenfilters. In een IBA IIIB-systeem neemt de celstructuur van het

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

slib een klein beetje fosfaat op.

Figuur B Een IBA
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In ruim 280 gemeenten zijn momenteel IBA-systemen geplaatst; in ongeveer de helft van de gemeenten wordt het
beheer door de gemeente verzorgd, dat betref ongeveer driekwart van alle systemen. Vaak betreft dit zogenoemde IBA
II- of IBA III-systemen. Aan deze systemen worden eisen gesteld ten aanzien van de verwijdering van zwevende stoffen
en het chemisch en biologisch zuurstofverbruik. IBA III-systemen zijn ontwikkeld om ook stikstof te verwijderen.

IBA's werken het best met een constante aanvoer van water met vuil. Overbelasting (tijdens een feestje) en

ED

onderbelasting (tijdens een vakantie) maakt dat ze tijdelijk wat minder functioneren. Soms moeten ze opnieuw

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic
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g
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IO

N

ingeregeld worden.
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1.4.18 Beschrijving van een infiltratieriool

ED

Een infiltratieriool is een leiding met een buiswand waar water doorheen kan. De wand is
gemaakt van poreus materiaal of er zijn openingen in de buiswand aangebracht. Hierdoor kan
het water vanuit de buis via de wand in de bodem infiltreren.

Functie en toepassing

N

Infiltratieriolen worden gebruikt voor het bergen, afvoeren en laten infiltreren in de bodem van hemelwater. Ze

IO

worden ook wel infiltratietransportriolen (afgekort IT-riolen) genoemd. Infiltratieriolen liggen vaak in de lengte onder

g

R

wegen, parallel aan vuilwaterriolen . Vaak worden infiltratieriolen aangelegd om afgekoppeld hemelwater te verwerken.

ht

tic

De leidingen kunnen van kunststof, van beton of van gres zijn.

in

Materiaal

tS

Ligging

en

De ruimte in een infiltratievoorziening is alleen volledig bruikbaar als berging wanneer representatieve hoge
grondwaterstand zich onder de voorziening bevindt. Anders vult het grondwater de infiltratievoorziening (gedeeltelijk) en

m

is die ruimte niet voor hemelwater beschikbaar. Ook moet de grond waarin de infiltratievoorziening ligt voldoende water

cu

kunnen doorlaten. Anders zakt het water niet goed weg. Dit maakt dat infiltratieleidingen niet overal toegepast kunnen

do

worden. Bij een infiltratieriool infiltreert hemelwater via alle zijden van de buis in de bodem en, bij voldoende druk in de

ie

leiding, ook naar boven.

rv

is

De diepteligging en het verhang zijn bepalend voor de infiltratie-, bergings - en afvoercapaciteit.

Te

De infiltratiefunctie kan worden gecombineerd met een drainagefunctie . Dan is sprake van een drainage-infiltratietransportriool (afgekort DIT-riool). Infiltratieriolen die ook moeten kunnen draineren, moeten ten minste onder
representatieve hoge grondwaterstand worden aangelegd. Eventueel ongewenste hoge grondwaterstanden kunnen dan
worden verlaagd. Op momenten dat het grondwater hoog staat, is de berging in de leiding mogelijk niet (volledig)
beschikbaar omdat er grondwater in staat.

Overloop
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Infiltratieriolen hebben een overloop nodig voor de situatie waarbij er meer aanvoer van hemelwater is dan er in de
leiding en de ondergrond kan worden verwerkt; bijvoorbeeld een overloop naar een vijver of sloot.

Onderhoud
Op de instroom van het infiltratieriool is vuilverwijdering nodig, bijvoorbeeld met een kolk , een zandvangput en/of
bladvangers. Deze vuilverwijdering voorkomt dat de infiltratievoorziening zich vult met bladeren, takjes, zwerfvuil of slib.

ED

Rondom infiltratieriolen met een geperforeerde wand zit een doorlatende omhullingsdoek om te voorkomen dat zand
binnentreedt. Infiltratieriolen met een poreuze wand hebben meestal geen omhullingsdoek nodig. Om de berging te

IO

N

vergroten en/of de infiltratie vlotter te laten verlopen, kan rond het infiltratieriool een cunet worden aangebracht.

R

Voordelen

in

g

Vergeleken met andere ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn IT-riolen goed toegankelijk voor onderhoud.

ht

Risico’s

tS

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

rondom een infiltratievoorziening terechtkomt.

tic

Het is onvermijdelijk dat een deel van de verontreinigingen die in het hemelwater aanwezig zijn, in de grond onder of
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1.4.19 Beschrijving van een infiltratie-element

ED

Infiltratie-elementen zijn ondergrondse voorzieningen die hemelwater bergen en van waaruit
ingezameld hemelwater infiltreert in de omliggende bodem. Infiltratie-elementen hebben een
holle ruimte in de poriën van een substraat, lavakorrels, steenwolelementen, grind, of tussen
(geperforeerde) wanden.

N

Functie

IO

De primaire functie van infiltratie-elementen is het bergen van hemelwater en het laten infiltreren van dit water in de

R

bodem. Omdat de bodem van een infiltratie-element in de loop van de tijd vaak dichtslibt, is het gebrukelijk alleen te

g

rekenen op infiltratie vanuit de wanden van het infiltratie-element. Het is dus handig om het infiltrerende oppervlak

ht

in

van de wanden groot te maken.

Sommige infiltratie-elementen kunnen water transporteren, maar infiltratie-elementen hebben voornamelijk een

tic

bergende functie met een zo groot mogelijk infiltrerend oppervlak. Bij infiltratie-elementen die water kunnen

en

tS

transporteren is het transport erop gericht om het water zo snel mogelijk te verdelen over de voorziening.

Toepassing

m

Infiltratie-elementen kunnen onder wegen (over de volle breedte of over een deel van de weg) en onder pleinen worden

cu

aangelegd. U moet hierbij rekening houden met de bovengrondse belasting en de eisen die op grond daarvan aan de

do

draagkracht van de infiltratie-elementen worden gesteld. Het hemelwater infiltreert vooral via de wanden in de grond.

rv

Ligging

is

ie

Ook onder groen, bijvoorbeeld als onderdeel van een wadi of in een particuliere tuin.

Te

De ruimte in een infiltratievoorziening is alleen volledig bruikbaar als berging wanneer de representatieve hoge
grondwaterstand zich onder de voorziening bevindt. Anders vult het grondwater de infiltratievoorziening (gedeeltelijk) en
is die ruimte niet voor hemelwater beschikbaar. Ook moet de grond waarin de infiltratievoorziening ligt voldoende water
kunnen doorlaten. Anders zakt het water niet goed weg. Dit maakt dat infiltratie-elementen niet overal toegepast kunnen
worden.
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Figuur A Een hemelwaterriool dat afvoert naar een infiltratie-element
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m

Materiaal en vormen

cu

Infiltratie-elementen van objecten met permeabele wanden bevatten veel open ruimte om hemelwater te bergen en om

do

hemelwater direct over de voorziening te verdelen, bijna 100 %. Infiltratie-elementen van een ingepakt substraat zijn
vaak draagkrachtiger, maar hebben aanzienlijk minder berging, tot circa 30%. Infiltratie-elementen onderscheiden zich

is

ie

van infiltratiebuizen door een veelheid aan vormen en afmetingen. Zo bestaan er:

rv

elementen met losgepakte materialen, zoals grind, lava of zand;
kant-en-klare prefab infiltratie-objecten zoals kratten en bollen;

Te

tussenvormen zoals steenwolblokken die tegen elkaar aan worden geplaatst en worden ingepakt.

Door meerdere elementen aan elkaar te koppelen, wordt het bergingsvolume vergroot. Hoe meer berging, hoe meer
hemelwater er in de bodem kan infiltreren.

Infiltratiekoffers met losgepakt materiaal worden gevormd uit bijvoorbeeld gebroken steenslag, grind, lava of bims, die
zijn ingepakt in een doorlatende omhullingsdoek. Kenmerkend voor dit losgepakte materiaal is dat het meer holle
ruimten bevat dan bijvoorbeeld zand, maar minder dan infiltratie-objecten. Het losgepakte materiaal kan in
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principe zwaarder belast worden dan de objecten en is gemakkelijk aan te brengen. Het wordt daarom vaak toegepast
in wegfundaties of in infiltratiekoffers langs woningen. Ook grindpalen vallen onder dit type. Net als infiltratie-elementen
opgebouwd uit van prefab infiltratie-objecten, kunnen infiltratiekoffers met losgepakt materiaal hemelwater bergen en
(horizontaal) laten infiltreren in de bodem.

De transportcapaciteit van infiltratiekoffers met losgepakt materiaal is door het losgepakte materiaal relatief klein. Veel

ED

infiltratie-elementen worden gevuld via kolken en/of leidingen die vanuit nabijgelegen verhardingen komen. Directe
vulling vanaf het maaiveld kan ook, bijvoorbeeld via waterpasserende of -doorlatende verharding of een goed

IO

N

doorlatende berm.

Bij infiltratie-elementen in minder goed doorlatende grond of met een grote grondwaterfluctuatie kan er een drain onder

R

(in) het element worden geplaatst. De drain zorgt ervoor dat de infiltratiekoffer op tijd leeg is. Om te voorkomen dat de

in

g

koffer te snel leegloopt, kan de sleuf met daarin de drain worden aangevuld met drainagezand.

ht

Verstopping voorkomen

tic

Het hemelwater dat in de infiltratievoorziening stroomt, mag niet te veel zand, slib en vuil bevatten. Anders kan de

tS

infiltratievoorziening verstopt raken. Met bladvangers en zandvangputten vóór de instroom kunt u dit probleem

en

ondervangen. Deze halen deeltjes uit het hemelwater. Daarnaast hebben sommige elementen standaard een
geïntegreerde omhullingsdoek die inspoeling van grond en zanddeeltjes voorkomt. In de meeste gevallen wordt er

cu

m

echter een aparte omhullingsdoek in het werk aangebracht om de voorziening.

do

Andere infiltratievoorzieningen

ie

Naast infiltratie-elementen bestaan er andere voorzieningen voor de infiltratie van hemelwater, zoals infiltratieriolen ,

rv

is

infiltratievelden , infiltrerende cunetten , en infiltreratiekolken en infiltratieputten .

Te

Voordelen

Infiltratie-elementen verwerken het hemelwater lokaal. Dit heeft als voordeel dat het verwerken van het water niet op
andere voorzieningen hoeft te worden afgewenteld. Op deze manier worden problemen elders dus voorkomen. Zo
zorgen infiltratie-elementen ervoor dat er geen al te grote hoeveelheden water in oppervlaktewater terechtkomen.
Vooral in gebieden met goed waterdoorlatende grond kan er veel hemelwater in de grond zakken. Ook op particuliere
percelen kunnen infiltratie-elementen worden toegepast.

Risico’s
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Het is onvermijdelijk dat een deel van de verontreinigingen die in het hemelwater aanwezig zijn, in de grond onder of

Te
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do
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rondom een infiltratievoorziening terechtkomt.
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1.4.20 Beschrijving van een infiltratieveld

ED

een infiltratieveld bestaan altijd uit een verlaging in het maaiveld (het bassin) en een
doorlatende toplaag. Er zijn allerlei varianten mogelijk in omvang en inrichting. Het principe is
altijd hetzelfde.

Functie en werking

2.

De vervuiling van bodem en grondwater moet beperkt blijven.

R

Er moet voldoende hemelwater (langzaam) kunnen infiltreren .

in

g

1.

IO

N

Bij het bepalen van de grootte van een infiltratieveld spelen twee randvoorwaarden een belangrijke rol:

ht

Om onder Nederlandse omstandigheden voldoende hemelwater in de bodem te kunnen laten infiltreren, moet het
bassin altijd over genoeg bergingsruimte beschikken. Zelfs zeer goed doorlatend zand heeft niet genoeg

tic

infiltratiecapaciteit voor de neerslag die als maatgevend wordt aangehouden direct in de bodem te laten zakken.

tS

Als maximale waterstand in een infiltratieveld wordt meestal 30 cm aangehouden. Een hogere waterstand is ongewenst

en

omdat dan het risico op verdrinking toeneemt en het langer duurt voordat de voorziening weer leeg is en dus weer
beschikbaar is. Die ledigingstijd is van invloed op de conditie van de vegetatie in en rondom de infiltratievoorziening.

m

Een overloop begrenst de maximale waterstand en zorgt dat het water ergens naartoe stroomt waar het geen schade

ie

Toepassing

do

cu

aanricht.

is

Of een verlaging in het maaiveld toegepast kan worden hangt af van de doorlatendheid van de ondergrond en de

rv

grondwaterstanden. Daarbij spelen ook altijd onzekerheden wat betreft de gemeten infiltratiecapaciteit en het

Te

dichtslibben van het infiltratieveld door vervuiling.

Infiltratievelden zijn oppervlakkige voorzieningen die hemelwater kunnen verwerken. Ook bij hevige neerslag zijn
infiltratievelden in principe geschikt om het hemelwater te bergen en te laten infiltreren in de bodem. Alleen onder
extreme omstandigheden zal het infiltratieveld overlopen, wat tot een extra belasting van het oppervlaktewater zal leiden
of tot water op het maaiveld in de omgeving.

Risico’s
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Het is onvermijdelijk dat een deel van de verontreinigingen die in het hemelwater aanwezig zijn, in de grond onder of
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rondom een infiltratievoorziening terechtkomt.
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1.4.21 Beschrijving van een infiltrerend cunet
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Een cunet is de funderingslaag die wordt gebruikt onder verharding (bijvoorbeeld een weg). Een
cunet wordt daarom heel vaak toegepast. De grond waarop een weg wordt aangelegd, wordt
afgegraven om in plaats hiervan een meer draagkrachtige laag aan te kunnen brengen, het
cunet. Het doel hiervan is het vergroten van de draagkracht ten behoeve van wat erboven ligt.
Als voor dit wegcunet geschikt materiaal wordt gebruikt, kan het ook een boel water bergen. Er
wordt vaak rondom een voorziening voor drainage of infiltratie ook een laag grond vervangen. In
dat geval altijd door goed doorlatend materiaal. Ook dit is een cunet.

R

Functie en toepassing

g

De belangrijkste functie van een cunet is draagkracht. Naast deze dragende functie kan een cunet ook een bergende en

in

infiltrerende functie hebben: de porieruimte in een cunet kan onder bepaalde omstandigheden worden ingezet als

ht

waterberging van waaruit het hemelwater kan infiltreren in de bodem. Maar dat mag uiteraard niet (te veel) ten koste

tic

gaan van de draagkracht. Hoeveel ruimte een cunet heeft om water ter bergen hangt onder meer af van de porositeit

tS

van het vulmateriaal. Het cunet moet snel genoeg gevuld kunnen worden. De porieruimte in het cunet telt daarom pas

en

mee als berging, die kan worden benut voordat de berging op de bovenliggende verharding gaat overlopen.

m

Functioneren bij neerslag

cu

De werking van het infiltrerend cunet is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Naarmate het harder regent, kan het

do

infiltrerend cunet steeds meer water laten infiltreren, tot de maximale infiltratiecapaciteit is bereikt.

is

ie

Materiaal en opbouw

rv

De benodigde draagkracht bepaalt hoe dik het cunet moet worden en welk materiaal het meest geschikt is. Losgestort

Te

zand heeft weinig draagkracht, waardoor het ongeschikt is als fundament van de bovenbouw. Daarom wordt zand
doorgaans aangetrild.
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Figuur A Doorlatende verharding met een infiltrerend cunet
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Informatie over hoe een cunet is opgebouwd, in combinatie met de voorziening daarboven, vindt u op de pagina over

do

cu

het bergend cunet .

ie

Gebruikelijkheid

is

Een infiltrerend cunet is minder gangbaar dan een aangetrild zandcunet. Een infiltrerend cunet bevat een holle ruimtes

rv

waar water in kan sijpelen en waar vanuit infiltratie mogelijk is. Het vulmateriaal kan bestaan uit zand, meng- of

Te

puingranulaat, split of lava.

Risico’s

Het is onvermijdelijk dat een deel van de verontreinigingen die in het water aanwezig zijn, in de grond onder of rondom
een infiltratievoorziening terechtkomt.
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1.4.22 Beschrijving van een infiltratiekolk

Infiltratiekolken zijn kolken waarvan de onderbak is voorzien van openingen of van poreuze
wanden en een poreuze bodem, waardoor het hemelwater in de ondergrond kan infiltreren.

ED

Functie en toepassing

Infiltratiekolken zijn kolken die geschikt zijn voor kleinschalige toepassing van infiltratie van hemelwater, bijvoorbeeld

IO

N

voor het afkoppelen van één of enkele panden en gebouwen of kleine gedeelten verhard oppervlak. Infiltratiekolken
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worden zowel op particulier als op openbaar terrein geplaatst.

Figuur A Een infiltratiekolk

Infiltratiekolken hebben naast een infiltrerende functie ook een inzamelfunctie en een zuiverende functie. Infiltratiekolken
kunnen afzonderlijk worden geplaatst of onderling verbonden. Als ze aan elkaar gekoppeld zijn, kan het water zich
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verdelen over de gekoppelde kolken, en kan de capaciteit van de kolken maximaal worden benut. Kolken, en dus ook
infiltratiekolken, vangen vuil af via een rooster. Het vuil dat op deze manier wordt verzameld, moet regelmatig worden
verwijderd.

Bergingscapaciteit
Infiltratiekolken zijn prefab elementen die voor verschillende dieptes leverbaar zijn. Standaarddieptes zijn 1 tot 2,5

ED

meter. Infiltratiekolken kunnen met of zonder bodem worden geplaatst. Het infiltrerend oppervlak, de doorlaatbaarheid
van de omliggende bodem en het aangesloten afvoerend oppervlak bepalen de benodigde bergingscapaciteit van

N

infiltratiekolken. Wanneer het harder regent dan de infiltratiekolk kan verwerken, vertraagt de inloop en zullen er op het

R

IO

maaiveld plassen voor de kolk ontstaan.

g

Risico’s
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Het is onvermijdelijk dat een deel van de verontreinigingen die in het hemelwater aanwezig zijn, in de bodem onder of
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rondom een infiltratievoorziening terechtkomt.
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1.4.23 Beschrijving van een infiltratieput
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Infiltratieputten zijn verticaal in de grond geplaatste buizen van kunststof of beton die aan de
onderzijde meestal open zijn. Vaak zijn de zijkanten voorzien van gaten of sleuven of zijn deze
gemaakt van poreus materiaal, waardoor hemelwater in de omliggende bodem kan infiltreren.
Infiltratieputten worden ook wel zink- of zakputten genoemd.

Te

rv
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Figuur A Een infiltratieput

Toepassing en werking
Infiltratieputten worden gebruikt om er hemelwater in te bergen en dit water vervolgens te laten infiltreren in de
bodem. Ze worden vooral toegepast voor kleinschalige infiltratie van afgekoppeld hemelwater van één of enkele
panden. Meestal worden de zijkanten van de putten omhuld met een doorlatende omhullingsdoek om inspoeling van
bodemmateriaal te voorkomen.
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Van oudsher komen dit soort putten voor op plaatsen zonder riolering. Dan ging ook het vuilwater via de put de bodem
in. Tegenwoordig leggen gemeenten (vooral in gebieden waar de bodem goed doorlatend is en de grondwaterstand ver
onder maaiveld staat) dit soort putten wel aan om hemelwater afkoppelen . Soms gaat het dan om enkele
infiltratieputten voor een specifieke straat, soms om honderden in een hele wijk.

ED

Vuilverwijdering
Van binnenuit kan de infiltratieput verstopt raken door vervuilingen in het water. Daarom staat er vaak een kolk of een

IO

N

andere voorzieningen voor het afvangen van vuil in de aanvoerroute naar de infiltratieput.

R

Overloop

g

Wanneer er meer regen valt dan de infiltratieput kan verwerken, zal de put overlopen. Infiltratievoorzieningen hebben

in

daarom altijd een overloop nodig (bijvoorbeeld naar een vijver of een sloot) voor omstandigheden waarbij er meer

Risico’s
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aanvoer van hemelwater is dan in de leiding en de ondergrond kan worden verwerkt.

Het is onvermijdelijk dat een deel van de verontreinigingen die in het hemelwater aanwezig zijn, in de grond onder of
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rondom een infiltratievoorziening terechtkomt.
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Figuur B Een infiltratieput voor aanleg in Arnhem
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1.4.24 Beschrijving van een mechanisch riool

ED

Een mechanisch riool is een leiding die door over- of juist onderdruk vuilwater van afgelegen
percelen transporteert door middel van pompen. Op afgelegen plekken is het vaak niet mogelijk
of erg kostbaar om vrijvervalriolering aan te leggen.

Toepassing en werking

N

Een mechanisch riool vormt de verbinding tussen percelen in het buitengebied en een centraal inzamelpunt zoals een

IO

vrijvervalstelsel van een naburige kern. Het mechanische riool heeft een kleinere diameter dan de persleidingen die

R

afvalwater van rioolstelsels naar de rwzi vervoeren. Het mechanische riool werkt door middel van druk in de

in

g

leidingen. Hierbij zijn twee vormen te onderscheiden:

ht

1. een drukriool (werkt met overdruk); en

tic

2. een vacuümriool (werkt met onderdruk).

tS

1. Drukriool

en

Bij een drukriool persen pompunits het water door het mechanische riool. In lange stelsels zijn er soms tussen- of
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boostergemalen aangebracht die de druk op peil houden.
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tS
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Figuur A Principe drukriolering

en

2. Vacuümriool

Een vacuümriool maakt gebruik van onderdruk, in tegenstelling tot een drukriool, dat juist gebruikt van overdruk.

m

Afvalwater wordt als het ware afgezogen en geloosd in een centraal inzamelpunt. Daarvandaan wordt het water door

cu

middel van vrijverval, een pomp of een tankauto afgevoerd naar de rwzi. Vacuümriolen worden onder zaagtandprofiel in

do

de diepte aangelegd, waardoor makkelijker een vacuüm kan worden gecreëerd. Vacuümriolen worden aanzienlijk
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minder vaak gebruikt dan drukriolen.
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tS

tic

Figuur B Het principe van vacuümriolering
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Voor een goede werking van vacuümriolering is een goede luchtdichtheid van (delen van) de leidingen vereist. Als de

m

luchtdichtheid niet goed is, werkt het vacuümsysteem minder goed. Het toepassen van vacuümriolering over lange
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afstanden (meer dan 3 à 4 kilometer) is niet mogelijk.
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1.4.25 Beschrijving van een perceelaansluiting

Een perceelaansluiting is een leiding die de verbinding vormt tussen de gebouw- of
terreinriolering en het openbare gemengde riool, vuilwaterriool of hemelwaterriool.

ED

Toepassing en werking

In de praktijk heeft elk gebouw een perceelaansluiting. Sinds 2008 moeten vuilwater en hemelwater in ieder geval
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gescheiden worden aangeboden via aparte perceelaansluitingen.

Figuur A Principe perceelaansluiting
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Een perceelaansluiting loopt vanaf particulier door openbaar terrein naar een gemeentelijk riool. Het overnamepunt is
meestal de plaats waar het ontstoppingsstuk zich bevindt, nabij de erfgrens. Een revisietekening van de aanleg geeft
vaak duidelijkheid over de precieze ligging hiervan, al zijn die bij oudere panden vaak niet voorhanden.

Reiniging

ED

Doordat de perceelaansluiting onder afschot wordt aangelegd, reinigt deze zichzelf. Verstoring van de werking van de
perceelaansluiting kan optreden door verstoppingen, door bijvoorbeeld worteldoorgroei of door onvoldoende afstroming

IO

N

door bijvoorbeeld zetting of onvoldoende ontluchting.

R

Risico’s

g

De perceelaansluiting kan een negatieve invloed hebben op het openbare riool, de zuivering of het oppervlaktewater als
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er een foutaansluiting is, bijvoorbeeld als de afvoer van hemelwater op het vuilwaterriool is aangesloten of andersom:
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de afvoer van vuilwater op het hemelwaterriool.
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1.4.26 Beschrijving van een persleiding

Een persleiding is een buis waarin het water onder (grotere dan atmosferische) druk stroomt.
Die druk wordt geleverd door een pomp.

ED

Toepassing en werking

N

Persleidingen zijn er in verschillende soorten en maten:

IO

Op het platteland wordt gebruikgemaakt van kleine persleidingen. Hier staan de huizen vaak verder uit elkaar
en moet het water over grotere afstanden worden vervoerd. Elk huis of groepje van huizen heeft dan een pompje.

R

We spreken dan van drukriolen .

Grote persleidingen worden gebruikt voor het vervoeren van rioolwater van hele wijken of plaatsen in dichter

in

g

bevolkt gebied naar een rioolwaterzuivering. Dan is er een groot rioolgemaal dat het water verpompt.

ht

In het overgrote deel van de stedelijke gebieden in Nederland transporteren persleidingen afvalwater naar de
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rioolwaterzuiveringsinstallatie door middel van de druk die door de pomp wordt geleverd. In Nederland ligt circa 7.600

tS

kilometer persleidingen, die samen ruim 1,9 miljard m 3 afvalwater per jaar transporteren.

en

Een persleiding heeft, in tegenstelling tot drukriolering, geen vertakkingen voor andere aansluitingen. Een persleiding

cu

m

heeft dus altijd maar één tracé van pomp tot lozingspunt.

Risico’s

do

Het overgrote deel van de persleidingen in Nederland is al tussen de dertig en vijftig jaar oud. Dit vergroot het risico op

ie

falen van de leidingen. Persleidingen kunnen beschadigd raken door werkzaamheden (graafschade) en breuk. Daarbij

is

heeft een breuk niet alleen gevolgen voor de transportfunctie, maar deze kan ook zeer ernstige gevolgen voor de

rv

omgeving opleveren: er gaan grote hoeveelheden afvalwater onder druk door de leiding. Bij een breuk komt dit

Te

afvalwater vrij. Omdat het bij persleidingen gaat om afgesloten leidingen met een beperkte diameter, is inspectie, en
dus de bepaling van de toestand, maar beperkt mogelijk.
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1.4.27 Beschrijving van een pompunit

Met een pompunit wordt meestal de combinatie van een pompput, een pomp en een
elektrotechnische installatie in de drukriolering bedoeld.

ED

Toepassing

Een pompunit pompt huishoudelijk afvalwater dat in de pompput stroomt, het drukriool in. Via die leiding wordt het
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afvalwater vervolgens, al dan niet via een vrijvervalstelsel, naar een rwzi getransporteerd. Een pompunit wordt ook wel
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een minigemaal genoemd. In Nederland zijn er ongeveer 140.000 pompunits.

Figuur A Principe pompunit

Werking
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Een pompput is een put waarin afvalwater verzameld kan worden. Meestal wordt hiervoor een prefab betonnen put
gebruikt waarin een pomp in een natte opstelling is geplaatst. Het afvalwater, afkomstig van één of meer percelen,
stroomt de put in via een inkomende leiding, meestal onder vrijverval. Via een uitgaande leiding, die vaak is gemaakt
van kunststof, stroomt het water vervolgens onder druk naar een vrijvervalstelsel of een pompput richting de rwzi. Deze
uitgaande leiding wordt drukriool genoemd, en is aangesloten op de pomp.

ED

Drukriolering kent twee soorten centrifugaalpompen:

N

1. pompen met vrije doorlaat; en

IO

2. versnijdende pompen.
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De diameters van de drukriolen en de afmetingen van de pompputten in een pompunit zijn wezenlijk kleiner dan die van
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persleidingen en rioolgemalen bij vrijvervalriolering.
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Andere onderdelen

tic

Een pompunit kan daarnaast nog andere onderdelen bevatten, zoals afsluiters, draaiurentellers, debietmeters,
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telemetriesystemen en diverse voorzieningen om veilig aan, in en om een pompunit te kunnen werken.
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Figuur B Een pompunit nabij Beuningen

Storingssignalering
De berging in de aanvoerleidingen van een pompunit is beperkt. Vaak is bij een storing al binnen een paar uur de
berging in de pompput vol. Om te voorkomen dat storingen leiden tot problemen bij het afvoeren van huishoudelijk

ED

afvalwater, wordt bij pompunits gebruikgemaakt van storingssignalering. Deze signaleringsfunctie wordt in sommige

N

gevallen uitgevoerd met telemetrische storingsmelders die centraal op een hoofdpost zijn aangesloten. In andere
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gevallen is de pompunit voorzien van een rode lamp; wanneer die brandt, is dat een signaal dat er storing is.
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1.4.28 Beschrijving van een sloot

ED

Een sloot is een gegraven open watergang, met meestal begroeiing op de taluds en de bodem.
Sloten hebben één of meer van vier watergerelateerde functies: het transporteren van water,
het bergen van water, het laten infiltreren van water in de bodem en het onttrekken van
grondwater.

N

Sloten worden gebruikt op (landbouw)gronden, maar ook in polders, langs paden en langs wegen. In polders wordt het

IO

peil in de sloten vaak zo laag gehouden dat niet alleen hemelwater, maar ook een deel van het grondwater van
aanliggende gronden ernaartoe stroomt. Daarmee wordt de maximale grondwaterstand beperkt. In stedelijk gebied

R

zorgen ze vaak voor de verbinding van waterpartijen en het afvoeren van hemelwater, en reguleren ze de

in

g

grondwaterstand.

ht

Toepassing en werking

tic

Een sloot is breder en dieper dan een greppel , en is meestal permanent watervoerend (hij valt dus niet droog). Veel

en

meestal gestuwd, af naar grotere watergangen.

tS

hemelwaterstelsels en gemengde stelsels lozen water in open watergangen zoals sloten. De sloten voeren hun water,

m

De hoeveelheid water die een sloot kan bergen wordt bepaald door de peilstijging die mogelijk is en het oppervlak ter

Te

rv

is

ie

do

cu

hoogte van de extra waterlaag boven het streefpeil .
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tS

tic

Figuur A Een sloot in Gorredijk

en

Functie

m

Naast hun primaire functies (het transporteren van water, het bergen van water, het laten infiltreren van water in de

cu

bodem en het onttrekken van grondwater) hebben sloten ook nog andere functies. Zo kunnen sloten:

do

fungeren als afscheiding van percelen;
een geschikte habitat bieden aan flora en fauna;

ie

gebieden met natte natuur met elkaar verbinden;

rv

is

een positieve bijdrage leveren aan de beleving van de openbare ruimte.

Te

Voordelen

In tijden dat het grondwater lager staat dan de bodemhoogte van de sloot, infiltreert water uit de sloot in de

bodem en vult het grondwater aan.
Het toepassen van sloten kan ervoor zorgen dat drainageriolen of grote open waterpartijen niet of minder nodig
zijn om (grond)water te bergen of af te voeren.
Een ander voordeel van het gebruikmaken van sloten is dat water zichtbaar wordt getransporteerd. Door hun
open karakter geven sloten meer inzicht in de werking van het stedelijk watersysteem en worden fouten in het
systeem of het gebruik ervan sneller opgemerkt.
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Nadelen
Sloten nemen bovengronds (uiteraard) meer ruimte in dan ondergrondse voorzieningen.
Natte voorzieningen zoals sloten vragen ander onderhoud dan overwegend droge voorzieningen. Daarbij zijn
onder meer de taluds, de beplanting in en rondom de sloot, het op diepte houden van de sloot en de afstand tot
bebouwing bepalend voor het onderhoud dat verricht moet worden en dus voor de kosten daarvan.
Op het moment dat er vuilwater uit het stedelijk rioolsysteem is overgestort (vanuit de gemengde riolering)

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

in sloten die ook worden gebruikt voor veedrenking, bestaat het risico dat het vee hier ziek van wordt.
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1.4.29 Beschrijving van een vijver

ED

Een vijver is een gegraven waterpartij. Vijvers spelen een belangrijke rol in de beleving van de
openbare ruimte en dienen vaak recreatieve doeleinden (bijvoorbeeld een visvijver). Daarnaast
worden vijvers ingezet als waterberging voor het verwerken van hemelwater, voor de berging en
(na)bezinking van overgestort water uit gemengde riooloverstorten, of als reservoir voor
bluswater.

N

Vijvers hebben veel verschillende verschijningsvormen. Vaak zijn die verschillen het gevolg van de oeverinrichting en de

IO

waterdiepte. Vooral het verschil tussen flauwe, natuurlijke oevers en stenige rechte oevers is groot. Ook het groen rond

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

en in het water drukt een stempel op het uiterlijk.

Figuur A Een vijver in Arnhem

Toepassing en werking
Vijvers spelen bijna altijd een rol bij het tijdelijk opvangen en afvoeren van hemelwater. Vaak zijn vijvers via duikers
onderdeel van het oppervlaktewatersysteem. In sommige (vooral oudere) wijken liggen solitaire vijvers die enkel een
verbinding hebben met de riolering en het grondwater.
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Vegetatie in de vijver kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Daarmee krijgt de vijver wat eigenschappen van
een helofytenfilter . Een vijver kan specifiek worden ingericht voor de bezinking van verontreinigingen. Een lage
stroomsnelheid en planten in de vijver zorgen ervoor dat verontreinigingen bezinken en worden opgenomen. Zo’n vijver
wordt een bezinkingsvijver genoemd.

Als de vijver vol raakt, zal er een uitlaat nodig zijn. De meeste vijvers zijn verbonden met ander oppervlaktewater en

ED

voeren zo hun water af. Solitaire vijvers raken hun overtollig water kwijt door infiltratie in de bodem, of doordat het

N

(terug) het riool in stroomt. .

IO

Onderhoud

R

In vijvers staat in principe altijd water. Vijvers hebben vaak een grote oppervlakte in verhouding tot de waterdiepte. In

g

perioden van droogte kunnen er problemen ontstaan met de waterkwaliteit die met de waterdiepte samenhangen. Zo

in

worden vijvers in stedelijk gebied nogal eens getroffen door blauwalg, kroos, waterpest of overmatige groei van

tic

mede door het voeren van de vogels en lokaas voor vis.

ht

plantensoorten zoals riet. Visvijvers en vijvers met veel watervogels kennen bovendien vaak problemen met nutriënten

tS

Het is daarom belangrijk om vijvers goed te onderhouden. Het onderhoud bestaat uit het regelmatig maaien en afvoeren

en

van vegetatie – die al dan niet vervuild is door de verontreinigingen in het water – en het (terug) op diepte brengen van

m

de bodem. Bovendien leveren de (water)kwaliteit en de staat van het onderhoud (geen vuil in de vijver) een grote

Te

rv

is

ie

do

cu

bijdrage aan de beleving en de acceptatie door omwonenden.
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1.4.30 Beschrijving van een vrijvervalriool
(bemalen)

N

ED

Een vrijvervalriool is een stelsel van leidingen dat water transporteert door het water van hoog
naar laag te laten stromen. De leidingen – doorgaans samengesteld uit meerdere buizen achter
elkaar – liggen daarom onder afschot. Bij een bemalen riool staat op het laagste punt een
gemaal dat het water wegpompt.

IO

Toepassing en werking

R

Vrijvervalriolen kunnen zowel onbemalen als bemalen zijn. Een onbemalen vrijvervalriool houdt in dat er geen pomp

g

wordt gebruikt om het riool te legen. Bij een bemalen vrijvervalriool is er wél een pomp aanwezig. Deze wordt gebruikt

ht

in

voor het verpompen (zie ook: persleiding ) van:

vuilwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (al dan niet gemengd met hemelwater);

tic

hemelwater naar oppervlaktewater of naar een andere voorziening;

tS

grondwater naar oppervlaktewater of naar een andere voorziening.

en

Riolen die (ook) vuilwater transporteren zijn vrijwel altijd bemalen. Voor hemelwater geldt dat voor circa de helft van de

m

riolen. Drainageriolen zijn meestal altijd onbemalen.

cu

Meestal zijn de leidingen van een vrijvervalriool niet volledig gevuld. Dan is het vrije deel beschikbaar als berging. Die

do

berging kan gevuld worden als de pomp uitvalt of als er een verstopping is. Bij een riool dat hemelwater afvoert, kan die

is

Materiaal

ie

berging benut worden tijdens een hevige bui.

rv

De meeste riolen zijn gemaakt van kunststof of beton. Buizen die gemaakt zijn van gemetselde

Te

bakstenen, asbestcement, gres en gietijzer komen nog maar weinig voor.

Vorm
Rioolbuizen zijn meestal rond. Ronde buizen zijn eenvoudig te maken en ook gemakkelijk te leggen. Bovendien is
hiervoor het minste materiaal nodig. Rioolbuizen kunnen ook eivormig zijn. Het voordeel hiervan is dat als de buis maar
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voor een klein deel gevuld is, het wrijvingsoppervlak klein is. Rioolbuizen kunnen ook andere vormen hebben, maar die
zijn minder gangbaar. Zo zijn er in oude binnensteden nog riolen die gemaakt zijn van gemetselde bakstenen. Deze
riolen zijn vaak als meer dan honderd jaar oud, en kunnen allerlei vormen hebben.

Rioolputten
Tussen de leidingen bevinden zich rioolputten. De afstand tussen die putten verschilt van een paar meter tot soms

ED

honderd meter. Rioolputten hebben twee functies:

N

1. het laten stromen van het water;

IO

2. het in stand houden van het riool en de functie daarvan;

g

R

3. het zorgen voor bochten in het tracé.

in

1. het laten stromen van het water

ht

Een rioolput kan worden gebruikt om het water in een riool te laten stromen. Een rioolput kan worden toegepast om:

tic

meer dan twee leidingen op elkaar aan te sluiten, zoals bij een drie- of een meersprong;

tS

een drempel te plaatsen tussen verschillende leidingen, al dan niet met een speciale constructie als een

en

doorlaat, eventueel voorzien van een terugslagklep of een wervelventiel.

2. het in stand houden van het riool en de functie daarvan

cu

m

Om een riool en de functie daarvan in stand te houden kan een rioolput worden gebruikt voor het:
inspecteren van het riool;

do

schoonmaken van het riool;

ie

het plaatsen van meetapparatuur.

is

3. het zorgen voor bochten in het tracé

rv

Leidingen zijn rechte lijnen. Als er een knik nodig is om een bocht te maken en zo bijvoorbeeld een weg te volgen, wordt

Te

een put geplaatst tussen twee leidingen, met aansluitingen die onder een hoek aan de put vastzitten, of beter nog, met
een put waarvan de wanden niet evenwijdig zijn.

Overlast door grondwater bij het vervangen van oude rioolbuizen
Soms zijn rioolbuizen zo oud en versleten dat er gaatjes en scheuren in zitten. Onbedoeld voeren deze lekke
rioolbuizen naast afvalwater ook ondiep grondwater af. Als de gemeente deze oude rioolbuizen vervangt door nieuwe
buizen, dan kan er overlast door grondwater ontstaan. Dat wordt dan niet meer afgevoerd, want een nieuw riool lekt
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niet. Om vochtproblemen te voorkomen legt de gemeente daarom soms ook drainagevoorzieningen aan bij een

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic
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g

R

IO

N

ED

rioolvervanging.
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1.4.31 Beschrijving van een vrijvervalriool
(onbemalen)

IO

N

ED

Een onbemalen vrijvervalriool is een stelsel van leidingen dat water transporteert door het water
van hoog naar laag te laten stromen. Bij een onbemalen vrijvervalriool vindt de verwerking van
het water volledig onder vrijverval plaats; er zijn geen pompen nodig. De leidingen liggen onder
afschot, met als gevolg dat het eind van een vrijvervalriool vaak flink lager ligt dan het begin
ervan.

R

Toepassing en werking

g

In een gescheiden stelsel zijn de hemelwaterriolen meestal onbemalen. Het ingezamelde hemelwater stroomt dan

in

onder vrijverval naar een infiltratievoorziening of naar oppervlaktewater. Ook drainageriolen die onder

ht

vrijverval in oppervlaktewater lozen, zijn voorbeelden van onbemalen vrijvervalriolen.

tic

In nieuwe wijken leggen gemeenten tegenwoordig vrijwel altijd aparte stelsels voor vuilwater en voorhemelwater aan.

tS

Een gescheiden rioolstelsel heeft ondergronds bemalen vrijvervalriool voor vuilwater en een ondergronds

en

(onbemalen) vrijvervalriool. Het voert daarmee vuilwater en schoner hemelwater (of grondwater) in principe apart af:

m

Vuilwater gaat via rioolbuizen en vaak persleidingen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Het (veel) schonere hemelwater dat van daken en straten af komt, gaat niet naar de rioolwaterzuivering, maar

cu

kan, eventueel na zuivering, in het milieu worden gebracht.

do

De onbemalen leidingen kunnen enkel leeglopen onder vrij verval. Als de waterstand in het oppervlaktewater (of een

ie

andere voorziening waar het riool zijn water naar afvoert) hoger is dan de bodem van het riool, blijft er water in het riool

rv

is

staan.

Te

Foutaansluitingen
Het is bij een gescheiden riolering wel belangrijk dat vuilwater in het vuilwaterriool wordt geloosd, en niet in het
hemelwaterriool. Anders is sprake van een foutaansluiting en vervuilt het afvalwater de bodem of het oppervlaktewater.
Ook andersom is een aansluiting op een verkeerde buis een probleem: de hemelwateraanvoer kent grote pieken (als
het hard regent); zoveel water past niet in het vuilwaterriool en kan ervoor zorgen dat water via de wc omhoog komt.

Materiaal en vorm
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De meeste riolen zijn gemaakt van kunststof of beton. Buizen die gemaakt zijn van gemetselde
bakstenen, asbestcement, gres en gietijzer komen nog maar weinig voor. Meer informatie over de vorm en het materiaal
van rioolbuizen vindt u op de pagina over bemalen vrijvervalriolen .

Rioolputten

ED

Tussen de leidingen bevinden zich rioolputten. Rioolputten hebben twee functies:

1. het laten stromen van het water;

N

2. het in stand houden van het riool en de functie daarvan;

R

IO

3. het zorgen voor bochten in het tracé.

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

Meer informatie over het gebruik van rioolputten vindt u eveneens op de pagina over bemalen vrijvervalriolen .
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1.4.32 Beschrijving van een
vuilwaterinzamelsysteem

rv
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do
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Een vuilwaterinzamelsysteem vormt de verbinding tussen de plek waar vuilwater vrijkomt op het
perceel en het vuilwaterriool. Een vuilwatersysteem transporteert vuilwater van een perceel
naar het vuilwaterriool of het gemengde riool.

Te

Figuur A Een overzicht van de riolering op particulier terrein, incllusief een vuilwaterinzamelsysteem

Toepassing
Een vuilwaterinzamelsysteem bestaat uit de riolering op het particuliere terrein die loopt tot op de erfgrens en de
perceelaansluiting in het openbare gebied. Voor het afvoeren van vuilwater dat vrijkomt op particuliere terreinen worden
altijd ondergrondse perceelaansluitleidingen gebruikt, omdat contact met vuilwater moet worden
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vermeden. Huisaansluitingen of perceelaansluitingen vormen de verbinding tussen het (hoofd)riool en de riolering op
het perceel.

Werking
Op grond van bouwwetgeving

is het sinds 2008 verplicht om de verschillende waterstromen van een perceel

gescheiden aan te leveren op de perceelgrens. Vaak worden er kleurcoderingen gebruikt om het verschil tussen vuil- en
moeten ervoor zorgen dat er geen foutaansluitingen ontstaan

ED

hemelwater duidelijk te maken. Deze kleurcoderingen

N

waarbij hemelwater onbedoeld op vuilwatervoorzieningen wordt aangesloten, of vuilwater op hemelwatervoorzieningen.

IO

Als hemelwater van bijvoorbeeld wegoppervlakken in een vuilwaterriool of een gemengd riool wordt geloosd met als

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS
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ht
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g
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doel dit naar de rioolwaterzuivering te brengen, is sprake van een apart vuilwater- en hemelwaterinzamelsysteem .
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1.4.33 Beschrijving van een wadi

ED

Een wadi is een begroeide, onverharde verlaging in het maaiveld waarin het hemelwater wordt
verzameld, dat vervolgens via een zuiverende bodempassage infiltreert in de ondergrond. Bij
overlelasting heeft de verlaging een overloop. In de ondergrond heeft de wadi een
drainageleiding en eventueel infiltratie-elementen.

N

Toepassing en functie

IO

Wadi's zijn vlak voor de laatste eeuwwisseling in Nederland geïntroduceerd. (Een wadi is de Arabische benaming

R

van een droog rivierdal en daarnaast een acroniem (letterwoord) voor w ater a fvoer d rainage i nfiltratie.) Wadi’s zijn er

g

in allerlei soorten en maten. Ze kunnen worden toegepast als de grondwaterstanden en de bodemgesteldheid het

in

toelaten en er geen onacceptabele vervuilingen van bodem en grondwater zijn te verwachten. Hoe een wadi

ht

hydraulisch, milieuhygiënisch en sociaal functioneert, wordt vooral bepaald door de manier waarop (het oppervlak van)

tic

de wadi is ingericht.

en

1. bergen van hemelwater;

tS

Wadi’s hebben altijd deze twee functies:

cu

m

2. zuiveren van hemelwater.

do

Daarnaast hebben ze regelmatig ook de functies:

ie

1. water infiltreren naar de bodem;

rv

is

2. het aftoppen van pieken in de grondwaterstand.

Te

Onderdelen

Een wadi bevat vrijwel altijd de volgende onderdelen:
een bassin;
een zuiverende toplaag;
een infiltratie-element;
een overloop of slokop;
een drainageleiding.
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en

tS

Figuur A De onderdelen van een wadi (ongevuld)

m

Bassin

cu

Een wadibassin is een reservoir dat van boven open is, en dat wordt gebruikt voor de berging van hemelwater. Het

do

wadibassin is vaak begroeid met gras. Als het regent, loopt het hemelwater het bassin in, tot maximaal de inhoud van
het bassin tot een overloopniveau. Wanneer het bassin vol is, treedt er een overloop in werking, in de vorm van een

is

ie

stuw of een slokop.

rv

De grootte van het aangesloten afvoerend oppervlak bepaalt de effectiviteit van een bergingsbassin in de zuivering van

Te

water. Een bassin is vaak 8 mm tot 12 mm ten opzichte van het aangesloten oppervlak. Als het bassin een taak heeft in
het beperken van water op straat krijgt het een inhoud van 20 mm of meer. Zo’n wadibassin legt een flink beslag op de
openbare ruimte en is beeldbepalend voor een wijk.

Toplaag
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De toplaag van een wadi is doorgaans 30 tot 50 cm dik. Als het regent, percoleert het hemelwater in de toplaag van de
wadi. Deze toplaag geeft de wadi zijn zuiverende werking. Hij vangt het zwevende stof af en bindt verontreinigingen aan
de gronddeeltjes. Het water zakt door de toplaag weg en infiltreert , eventueel via ondergrondse infiltratie-elementen,
in het grondwater.

De toplaag van de wadi is ook de voedingsbodem voor de planten die erin groeien. Deze vegetatie neemt

ED

verontreinigingen uit de toplaag op en houdt de toplaag open. Voor omwonenden is het belangrijk dat de begroeiing er
goed uitziet.

IO

N

De bijzondere hydrologische omstandigheden van een wadi bepalen welke begroeiing hierin mogelijk is. In natte

perioden is de bodem zeer vochtig en zal de begroeiing zelfs een tijdje onder water komen te staan. In droge perioden

R

is de ondergrond soms zeer droog door de goede ontwatering onder de voorziening. Gras is vaak een goede optie,

g

omdat dit relatief goed bestand is tegen deze wisselende omstandigheden, en omdat hierop ook gelopen kan worden

in

zonder dat dit direct schade oplevert. Een gevarieerde en hogere begroeiing zorgt voor een betere doorworteling van de

tic

tS

vergroten van biodiversiteit een (neven)doelstelling is.

ht

toplaag en daarmee doorgaans voor een hogere doorlatendheid. Een gevarieerde begroeiing is aantrekkelijk als het

Recreatief gebruik van een wadi is mogelijk, maar de beplanting mag daarbij niet te veel schade oplopen en de toplaag

en

mag er niet te veel door verdichten. Daarom zijn intensieve activiteiten als voetballen en fietsen in een wadi niet

cu

de wadi terecht kunnen komen.

m

wenselijk. Ook is een wadi niet geschikt als speelplaats voor kleine kinderen omdat ziekteverwekkers uit de omgeving in

do

Ondergrondse infiltratie

ie

Soms is er een extra ondergronds een infiltratie-element onder de toplaag nodig. Bijvoorbeeld als de ondergrond relatief

is

slecht doorlatend is of als extra berging gewenst is. Het hemelwater komt dan via de goed doorlatende toplaag in het

rv

infiltratie-element. Het infiltratie-element kan het hemelwater tijdelijk bergen en laat het vervolgens geleidelijk in de

Te

bodem infiltreren.

Het ondergrondse infiltratie-element onder een wadi bestaat meestal uit grond of een substraat met daaromheen een
doorlatende omhullingsdoek.

Overloop of slokop
Een wadi heeft een overloop nodig voor omstandigheden waarbij er meer hemelwater wordt aangevoerd dan het bassin
en de ondergrond kunnen verwerken. Als overloopvoorziening wordt vaak een slokop of een overstortdrempel gebruikt.
Slokops zijn kolken, leidingen of putten die het water via een afvoerleiding naar het oppervlaktewater afvoeren. Soms
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heeft de slokop ook een verbinding met het infiltratie-element, als dat aanwezig is. Als overstortdrempel kan een houten
stuw worden gebruikt of een (band)verlaging waardoor het hemelwater bij hevige neerslag naar een lagergelegen
gebied stroomt waar maar weinig wateroverlast ontstaat (zoals oppervlaktewater, een benedenstroomse wadi of een
aangrenzende laaggelegen groenvoorziening). De overloopvoorziening regelt de maximale waterstand: als de wadi vol
is, treedt de voorziening in werking.

ED

Drainage
In gebieden met een slecht doorlatende bodem of een hoge grondwaterstand kunt u onder de wadi drainage aanleggen

N

(zie figuur A). De drainageleiding reguleert de grondwaterstand in de omgeving. Zo zorgt de drainage ervoor dat er

IO

voldoende berging in de wadi beschikbaar is om het hemelwater te bufferen.

R

Meestal is de drainageleiding – al dan niet via een drempel – verbonden met de afvoerleiding waar de slokop het water

g

naartoe afvoert. Via die route zijn soms ook de drainageleidingen van verschillende wadi’s met elkaar verbonden.

ht

in

Drainage onder een wadi kan verschillende functies hebben. Zo kan drainage ervoor zorgen dat:

het water zich verdeelt over naburige wadi’s;

tic

het water onder de wadi naar de locatie met de beste infiltratiemogelijkheden kan stromen;

tS

het geïnfiltreerde hemelwater bij grote aanvoer naar oppervlaktewater wordt afgevoerd;

en

te hoge grondwaterstanden in de omgeving van de wadi worden voorkomen.

m

De ligging van de drainage ten opzichte van de grondwaterstand is belangrijk:

cu

Ligt de drainage onder de representatieve hoge grondwaterstand (RHG) van het gebied, dan heeft die ook
een drainerende functie voor de omgeving van de wadi.

do

Ligt de drainage boven de RHG van de omgeving, dan is alleen sprake van een drainerende functie voor de

Te

rv

is

ie

wadi zelf tijdens de verwerking van neerslag.
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do

cu

m

Figuur B Een wadi in Nijmegen

ie

Werking

is

Het hemelwater kan zowel bovengronds (bijvoorbeeld over de weg of via goten) als ondergronds naar de wadi stromen.

Te

rv

Het water in de wadi infiltreert vervolgens in de bodem of in de infiltratie-elementen eronder.

Als het hemelwater in de wadi stroomt, verspreidt het zich over het bassin. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag zijn
er drie scenario’s:

1. Bij weinig neerslag zakt het hemelwater langzaam in de bodem en gaat naar het grondwater of via de
drainageleiding naar oppervlaktewater. Als de regen is gestopt, is de wadi binnen enkele uren weer droog.
2. Bij veel neerslag treden de slokops in werking. Dit gebeurt op het moment dat er ongeveer 30 cm water in de wadi
staat.
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3. Als de wadi bij extreme neerslag boven de grond vol is en ook de berging in de ondergrondse infiltratievoorziening
volledig is benut, stroomt het water via een drempel naar een volgende wadi of via een afvoerleiding richting het

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

IO

N

ED

oppervlaktewater.

do

cu

Figuur C De onderdelen van een wadi (gevuld)

ie

Wadi’s staan in de praktijk gemiddeld ruimt 95% van het jaar droog. In Nederland regent het gemiddeld 7% van de tijd,

is

waarbij het vooral kleine buien betreft. Een wadi is vaak binnen enkele uren weer leeg, ook bij hevige neerslag. In een

rv

goed ontworpen en aangelegde wadi ontstaan daarom geen modderige situaties, krijgen muggenplagen geen kans en

Te

krijgen organismen de tijd om de bodem open te houden.
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1.4.34 Beschrijving van een waterplein

ED

Een waterplein is een verdiept plein in de openbare ruimte dat bij hevige neerslag fungeert als
buffervat van het riool voor het bergen van hemelwater. Naast een bergingsfunctie heeft het
waterplein ook andere stedelijke functies.

Toepassing en functie

N

Een waterplein combineert waterberging met andere stedelijke functies. Als er geen water op het waterplein staat,

IO

kunnen er bijvoorbeeld kinderen op het plein spelen, kan er worden gesport of kun je er zitten. Er zijn nog niet erg veel

Te

rv

is

ie

do

cu

m

en

tS

tic

ht

in

g

R

waterpleinen in Nederland.

Figuur A Een waterplein in Tiel Oost (Foto: Jan Bouwhuis)

Werking
Als het maar een beetje regent, loopt het water niet meteen het plein op. Pas als het flink regent, wordt het
plein (gedeeltelijk) met water gevuld en functioneert het als (tijdelijke) waterberging. Het hemelwater uit de buurt
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wordt via open afvoeren of via een ondergronds hemelwaterriool op het plein aangesloten. Als een waterdoorlatende of
waterpasserende verharding is aangebracthkan infiltratie van hemelwater plaatsvinden, maar dit is niet gebruikelijk.
Belangrijk bij een waterplein is dat als het volstroomt, mensen het plein snel en gemakkelijk kunnen verlaten. Dat kan
bijvoorbeeld door niet al te steile of getrapte randen aan te leggen.

Na een bui moeten de gedeelten die onder water hebben gestaan ook weer makkelijk schoongemaakt kunnen worden.

ED

Als het plein onder water heeft gestaan, blijft er namelijk slib achter dat weggespoten moet worden. Op het plein kunnen
zones met verschillende dieptes worden aangebracht, zodat bij beperkte neerslag slechts een deel van het waterplein

IO

N

wordt gebruikt, waarna alleen dát deel gereinigd hoeft te worden.

R

Voor- en nadelen bovengrondse voorziening

g

Een bovengrondse voorziening is vaak gemakkelijker te onderhouden dan een ondergrondse voorziening. Dit heeft als

in

voordeel dat de onderhoudskosten van een bovengrondse voorziening meestal lager zijn dan die van een ondergrondse

ht

voorziening. Daarnaast ligt de keuze voor een bovengrondse voorziening voor de hand bij een ontwerpfilosofie van

tS

multifunctioneel ruimtegebruik en groenbeleving.

tic

omgang met hemelwater met kernwoorden zoals schoonhouden, zichtbaarheid, betrokkenheid, duurzaamheid,

en

Een nadeel van een bovengrondse voorziening zoals als een wadi of een waterplein is dat er gezondheidsrisico’s aan
kleven. Net als water op straat en water in andere open hemelwatervoorzieningen, kan het water in een waterplein

m

verontreinigd raken door vogelpoep, hondenpoep en (ander) straatvuil. Met die verontreinigingen komen er ook

cu

ziekteverwekkers in het water. Als er sprake is van foutaansluitingen , is de kans op een infectie groter. Het

do

infectierisico bij ondergrondse hemelwateraanvoer naar het waterplein kan worden verlaagd door deze foutaansluitingen

Te

rv

is

ie

op te sporen en te verhelpen.
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1.4.35 Beschrijving van een zinker

ED

Een zinker is een gedeelte van een vrijvervalriool waarmee een obstakel (een watergang, een
spoordijk, een gasleiding of een ander obstakel) gepasseerd kan worden. Een zinker ligt onder
het te passeren obstakel én lager dan de andere gedeelten van het rioolstelsel: vanuit de
stromingsrichting wordt een knik naar beneden en een knik weer naar boven gemaakt om
ergens onderdoor te gaan.

N

Hoewel de term "zinker" zijn oorsprong vindt in het laten afzinken van kabels en leidingen in watergangen om zo een

IO

kruising te realiseren, is er bij een zinker in de riolering geen sprake van afzinken. Bovendien is de term niet

g

R

voorbehouden aan kruisingen met watergangen.

in

Toepassing en functie

ht

Het aanbrengen van een zinker is een relatief goedkope manier om watergangen en andere obstakels te kruisen. In

tic

principe kunnen zinkers gebruikt worden voor leidingen met alle gangbare diameters in het Nederlandse water- en

tS

rioolbeheer.

en

Materiaal

m

Zinkers zijn meestal gemaakt van kunststof of beton. Er bestaan ook zinkers die gemaakt zijn van staal, maar die

do

cu

worden minder vaak gebruikt binnen het stedelijk waterbeheer.

ie

Onderhoud en reiniging

is

Zinkers zijn gevoelig voor vervuiling, bezinking met slib en blokkades door grofvuil. De doorstroomsnelheid beïnvloedt

rv

de mate van bezinking en vervuiling. Vóór de instroom van een zinker dient een rooster te worden geplaatst om

Te

blokkades met grofvuil tegen te gaan.

Voor en na een zinker wordt altijd een zandvang toegepast, omdat bezinking van zand in een zinker de werking ervan
negatief beïnvloedt. Daarnaast zal een zinker regelmatig moeten worden gereinigd.
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