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Inleiding

1.1

Aanleiding
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Stadsdeel Oost wil het maaiveld van de Burmanstraat (Figuur 1-1) in 2013 opnieuw inrichten. Om overlast
voor de buurt te beperken en kosten te besparen, heeft Waternet besloten werk met werk te maken en
gelijktijdig werkzaamheden aan het riool te verrichten [1]. Hierbij wordt de gecombineerde vuilwaterhemelwater riolering in de Burmanstraat in Amsterdam Oost vervangen door een gescheiden
rioleringssysteem met aparte hemelwaterafvoer (HWA).
Om het hemelwaterafvoersysteem extra robuust en klimaatbestendig te maken, heeft het stadsdeel besloten
om de mogelijkheden voor hemelwaterberging en –infiltratie in de Burmanstraat („waterbergende weg‟) te
laten onderzoeken.
Het betreft een pilotproject: met de toepassing van de waterbergende weg levert de gemeente Amsterdam
een positieve bijdrage aan de kennisontwikkeling om water in het stedelijk gebied duurzaam op te vangen en
af te voeren. De toepassing van een waterbergende weg in de Burmanstraat heeft voordelen op het gebied
van duurzaamheid, innovatie en het imago van de betrokken partijen.

Figuur 1-1: Burmanstraat, kijkend in westelijke richting
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Opdrachtformulering

Bij het Stadsdeel liggen een aantal deelvragen met betrekking tot de haalbaarheid van een waterbergende
weg in de Burmanstraat, namelijk:

Wat weten we van de bodemopbouw en het grondwatersysteem?

Welke maatregelen kunnen onder- en bovengronds genomen worden om de openbare ruimte
klimaatbestendig te maken? Wat zijn de risico‟s?

Wat is de optimale combinatie van onder- en bovengrondse maatregelen en wat is het rendement van
deze variant? Is het realiseren van deze variant op de projectlocatie een robuuste, klimaatbestendige
oplossing met duidelijke meerwaarde voor het hemelwaterafvoersysteem van de buurt?
Om deze deelvragen te beantwoorden dient onderzoek van het watersysteem plaats te vinden. De
mogelijkheden die de omgeving en het lokale bodem- en watersysteem bieden, vormen de uitgangspunten
voor het uiteindelijke hemelwaterafvoersysteem. Stadsdeel Oost heeft daarom Ingenieursbureau Amsterdam
(IBA) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar het bestaande watersysteem en op basis van de
resultaten een variantenanalyse voor een waterbergende weg uit te voeren. Op basis van deze analyse
wordt een variant gekozen die vervolgens technisch kan worden uitgewerkt en gerealiseerd. Deze
technische uitwerking maakt geen deel uit van voorliggende rapportage.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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2

Uitgangspunten

2.1

Werkwijze, onderzoeksmethode

We hanteren de volgende werkwijze en onderzoeksmethode:

Onderzoek naar het bodem- en watersysteem op de projectlocatie.

Onderzoek naar afkoppelingstechnieken die voor de projectlocatie relevant zijn.

Keuze van de optimale variant van deze afkoppelingstechnieken voor de Burmanstraat.

2.2

Basisinformatie

We hanteren de volgende basisinformatie:

Programma van eisen en wensen voor het ontwerp van een waterbergende/ infiltrerende weg (Waternet),
voor zover beschikbaar. Hieronder vallen eisen op het gebied van:
˗
beheer en onderhoud openbare ruimte;
˗
verkeersbelasting;
˗
wegverharding, constructie en stabiliteit van de weg bij infiltratie.

Informatie op tekening over de toekomstige situatie, inclusief geplande hemelwaterriool Waternet.

Informatie op tekening over de ligging van kabels en leidingen, polderriolen en werkgrens op en in de
omgeving van de Burmanstraat.

Archieftekeningen Burmanstraat.

Actueel Hoogtebestand Nederland, AHN-2, het Waterschapshuis.

DINO-loket (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond), TNO.

In de omgeving uitgevoerde onderzoeken op gebied van bodem, water en milieu.

Peilbuizennetwerk van Waternet.

Leidraad Riolering van stichting Rioned.

2.3

Uitgangspunten

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De riolering van de Burmanstraat bestaat momenteel uit een gemengd stelsel. De ambitie bij Waternet is
om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen bij de Burmanstraat, waarbij hemelwater apart wordt
afgevoerd [1].

De ambitie bij het Stadsdeel is om als aanvulling op het te realiseren hemelwaterriool een vorm van
hemelwaterberging of infiltratiesysteem aan te brengen in het wegprofiel van de Burmanstraat [1].

De oplossing moet het hemelwaterafvoersysteem verduurzamen (robuust, klimaatbestendig) en
ontlasten. De oplossing sluit hiermee aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen binnen het programma
WATERgraafsmeer (een initiatief van stadsdeel Oost en Waternet).

De oplossing dient over een terugvalmechanisme (veiligheidsmechanisme) te beschikken, waardoor bij
verminderd functioneren een alternatieve afvoer van hemelwater aanwezig is en wateroverlast in de
buurt wordt vermeden [1].

In de eindsituatie dient geen verslechtering van het grondwatersysteem op te treden [2]. Op de
projectlocatie houd dit in dat de freatische (ondiepe) grondwaterstand onder de aangrenzende percelen
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niet mag stijgen door infiltratie uit de weg [3]. Deze scherpe eis wordt door het bevoegd gezag gesteld
vanwege de lager liggende tuinen aan de achterzijde van de huizen langs de Burmanstraat, de hier
aanwezige bomen en het risico op wateroverlast.
De gekozen oplossing moet in 2013 realiseerbaar zijn [1].
Oplossingen moeten in de openbare ruimte gezocht worden, niet op de percelen van bewoners.
Voorliggende rapportage vormt een voorstudie waarin mogelijke oplossingen voor de Burmanstraat
worden benoemd. Er vindt geen technische uitwerking van de gekozen oplossing tot ontwerp plaats [1].
Het stadsdeel stelt eisen aan de verkeersbelasting en het beheer en onderhoud van de weg. Er is een
aantal verkeerskundige uitgangspunten benoemd, die bij het ontwerp van de weg een rol gaan spelen,
bijvoorbeeld op het gebied van fundering en verkeersbelastingen en het beheer en onderhoud.
Aangezien deze pas in het ontwerpstadium een rol gaan spelen, zijn deze aspecten in voorliggende
rapportage nog niet uitgewerkt.
De HWA-aansluitingen van de huizen, gelegen aan de Burmanstraat, sluiten aan op het bestaande riool
[3]. De daken van de huizen wateren dus af aan de voorzijde van de panden. De huisaansluitingen op
het riool liggen op circa 0,5 m–mv.
In de tuinen van de aan weerszijden van de Burmanstraat grenzende panden liggen polderriolen om
wateroverlast te voorkomen [4].
De huidige bestrating (Oude Walen, zie Figuur 2-1) moet worden hergebruikt [1].

Figuur 2-1: Huidige bestrating Burmanstraat

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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3

Gebiedsbeschrijving

3.1

Locatie en funderingshoogte

De Burmanstraat is gelegen nabij de Amstel in de Weesperzijdebuurt in stadsdeel Oost te Amsterdam. De
buurt is een woonwijk met woningen gebouwd omstreeks 1880 [6], met houten paalfunderingen. De
woningen hebben allen een kruipruimte of souterrain. Volgens diverse bouwtekeningen en gegevens van
Waternet [7, 8], bevindt het funderingshout van Burmanstraat 18-28 zich op een diepte van minimaal
NAP - 0,8 m (zie Figuur 3-2). Het funderingshout van de andere woningen in de Burmanstraat ligt dieper, tot
NAP - 2,3 m (Burmanstraat 5-7). Als hoogste funderingsmaat in dit onderzoek wordt uitgegaan van NAP 0,8 m.

Figuur 3-1: Locatie van de Burmanstraat
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Figuur 3-2: Uitsnede uit de bouwtekening van Burmanstraat 26-28 waaruit de hoogte van het funderingshout kan worden geschat

3.2

Maaiveldhoogte

De maaiveldhoogte van de Burmanstraat is gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland [9] en een
aantal sonderingen uit het archief van TNO [10]. De maaiveldhoogte in de Burmanstraat fluctueert tussen
NAP + 0,3 m en NAP + 0,6 m, met een gemiddelde maaiveldhoogte van NAP + 0,4 m. In Figuur 3-3 is een
gedeelte uit het Actueel Hoogtebestand weergegeven met de maaiveldhoogte (m NAP).
In het verleden zijn de straatpeilen op hoogte gebracht en gehouden. De binnentuinen, aan de tuinzijde van
de woonblokken, zijn echter niet opgehoogd. De binnentuinen bij de Burmanstraat liggen op een niveau van
NAP - 0,3 m en lager. Er is dus een hoogteverschil tussen de straathoogte (NAP + 0,4 m) en de
binnentuinen (NAP - 0,3 m) van 0,7 m of meer.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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Figuur 3-3: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2) met overzicht van de gemiddelde maaiveldhoogte (m NAP) in
de Burmanstraat

3.3

Bodemopbouw

De bodemopbouw is gebaseerd op een aantal boringen in de Burmanstraat [11] en een aantal boringen en
sonderingen uit het archief van TNO [10]. Een representatieve schematisatie van de bodemopbouw is
weergegeven in Tabel 3-1. Uit de schematisatie blijkt dat de buurt een typisch Amsterdamse bodemopbouw
heeft, met een relatief dikke ophooglaag (bijna 5 m) bestaande uit zand met puin, die naar de diepte toe
meer klei bevat. Onder deze ophooglaag bevind zich een deklaag van circa 8 m dikte.
Tabel 3-1: Schematisatie van de bodemopbouw ter plaatse van de Burmanstraat

Stratigrafie

Van [NAP m]

Tot [NAP m]

Geohydrologie

Ophooglaag
(matig fijn zand, licht puin- en grindhoudend)

+0,4

-4,5

Freatisch pakket

Hollandveen

-4,5

-6,0

Holocene wadafzettingen

-6,9

-12,1

Scheidende laag
(slechtdoorlatend)

Basisveen

-12,1

-12,5

1 Zandlaag

-12,5

-14,5

Allerod

-14,5

-15,0

-15,0

> -22

e

e

2 Zandlaag

e

1 watervoerend pakket
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Oppervlaktewaterpeil en grondwaterstanden

De gemiddelde grondwaterstanden in het freatische pakket (de ophooglaag) in de Burmanstraat fluctueren
van NAP - 0,7 m nabij de Amstel tot NAP - 1,1 m richting Wibautstraat. De ontwatering in de binnentuinen
(maaiveldhoogte NAP -0,5 m) is gering. Om deze redenen zijn er in de binnentuinen ontwateringsmiddelen
aangebracht; de polderriolen (zie 3.5).
Opvallend aan dit grondwatersysteem is dat alle grondwaterpeilen zich ver onder het oppervlaktewaterpeil
van de Amstel (NAP - 0,4 m) bevinden. Een eerste conclusie is daarom dat de Amstel infiltreert naar het
freatische grondwater daar waar de kademuur doorlatend is. De lage grondwaterstanden worden
veroorzaakt door de drainerende polderriolen. Bij een gemiddeld maaiveldniveau op NAP + 0,4 m is de
gemiddelde ontwatering onder de Burmanstraat goed (overal meer dan 1 meter), waardoor bomen goed
kunnen uitgroeien. Indien er geen polderriolen of andere drainagemiddelen in het gebied actief waren, zou
de grondwaterstand als gevolg van het neerslagoverschot waarschijnlijk tot boven NAP stijgen. De
gemiddelde freatische grondwaterstanden [12] en de ligging van de polderriolen zijn weergegeven in
Figuur 3-4.

Figuur 3-4: Gemiddelde freatische grondwaterstanden en polderriolen rondom de Burmanstraat [bron 6]

Een tweede conclusie is dat de grondwaterstand dermate laag gehouden wordt, dat de houten
paalfunderingen (vanaf NAP - 0,8 m en dieper) al bij de gemiddelde grondwaterstand een zeer geringe
grondwaterdekking kennen (0,25 m bij Burmanstraat #26-28).

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

12

Definitief
Versie 2
18 juli 2013
Projectnr 55693
Documentnr 181933/vys

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Mogelijkheden voor berging en infiltratie van hemelwater in de Burmanstraat

De stijghoogte van de eerste zandlaag (het eerste watervoerende pakket, op een diepte vanaf
NAP - 12,5 m) is gemiddeld NAP - 2,2 m [6]. Dit betekent dat er in dit gebied inzijging plaatsvindt; het
grondwater zakt vanaf de ophooglaag naar de diepere zandlagen. Bij een hydraulische weerstand van de
scheidende laag van 6.000 dagen [6], bedraagt de inzijging circa 0,2 mm/dag.

3.5

Polderriolen

Polderriolering is in de jaren 1920-1930 ontstaan, nadat de omgeving rond de bebouwing steeds verder
werd opgehoogd en de bestaande poldersloten het hemel- , grond- en soms afvalwater niet meer vrij konden
afvoeren. Destijds is besloten om het afvalwater af te koppelen en het hemel- en grondwater via een
polderriool af te voeren. In de binnentuin van de Burmanstraat en de binnentuin van de Oetgensstraat
bevinden zich dergelijke polderriolen (zie Figuur 3-4). Het polderriool van de Burmanstraat is in 2011
vernieuwd door een filterbuis met zand-omstorting aan te brengen [13].
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4 Afkoppeling van de Burmanstraat: Infiltratie
4.1

Inleiding

Hemelwaterafvoer kan plaatsvinden volgens een drietal hoofdprincipes: (vertraagd) afvoeren, infiltreren en
bergen (zie Bijlage 1). De afkoppeling en verduurzaming van de hemelwaterafvoer in de Burmanstraat dient
een aanvulling te vormen op een nog te realiseren gescheiden rioolstelsel (afvoeren) in de Burmanstraat. De
aanvullende mogelijkheden liggen daarom voor de Burmanstraat in de principes infiltreren (freatisch en diep)
en bergen. Infiltratie is in dit hoofdstuk uitgewerkt.
De belangrijkste voordelen van ondergrondse infiltratie zijn:

infiltratie daar waar de regen valt;

geen ruimtebeslag;

vermindering van belasting van het rioolsysteem en het oppervlaktewater tijdens en na hevige neerslag
(zie Bijlage 1).

4.2

Wetgeving bij infiltratie

In het kader van de gemeentelijke zorg voor de verwerking van hemelwater is Waternet bevoegd gezag bij
infiltratie in de freatische laag. Voor diepinfiltratie is de provincie Noord Holland bevoegd gezag. In de
wetgeving zijn de volgende relevante punten opgenomen met betrekking tot infiltratie van hemelwater.
Grondwaterzorgplicht
Lozing is niet toegestaan als de lozer weet of had moeten weten dat het lozen schadelijk is voor het milieu.
Besluit Lozen Buiten Inrichtingen

Het lozen van hemelwater op of in de bodem, in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor
de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan.

Bij het lozen vanuit een pompkelder van een tunnel of een verdiept weggedeelte is, indien dat
redelijkerwijs mogelijk is, een voorziening aanwezig om het meest vervuilde hemelwater in een
vuilwaterriool te lozen.
Activiteitenbesluit

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat lozen op of in de bodem is toegestaan
indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en
eigenschappen van de lozing daartegen niet verzet.
Hieruit valt het volgende te concluderen: voor het infiltreren van afvloeiend hemelwater gelden op grond van
de wetgeving geen inhoudelijke eisen. De zorgplicht is het enige kader: er mag niet worden geloosd als de
lozer weet of had moeten weten dat het lozen schadelijk is voor het milieu. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde
zijn bij het lozen van hemelwater afkomstig van sterk verontreinigde verharding, zoals intensief gebruikte
wegen of parkeerplaatsen, die niet voldoende onderhouden zijn. De zorgplicht kan worden uitgewerkt bij
maatwerkvoorschrift (Door Waternet of provincie Noord Holland).

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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Aangezien er geen inhoudelijke eisen zijn gesteld aan de lozing van hemelwater in de bodem, is geen enkel
aspect van de lozing uitputtend geregeld en kan het maatwerkvoorschrift dus op alle aspecten van de lozing
betrekking hebben.

4.3

Infiltratie in freatische laag

In hoofdstuk 3 is de projectlocatie beschreven, waaruit blijkt dat het freatische grondwatersysteem sterk
gecompartimenteerd is in de Weesperzijdebuurt. Freatisch grondwater stroomt af naar polderriolen in de
binnentuinen. Aan de onderzijde ligt een sterk waterremmende laag waardoor een zeer geringe hoeveelheid
water wegzijgt naar diepere pakketten. In feite ligt de Burmanstraat dus in een klein freatisch gesloten
grondwatersysteem dat begrensd wordt door de polderriolen in de binnentuinen.
In de Weesperzijdebuurt wordt de grondwaterstand kunstmatig verlaagd door polderriolen. Het kan daarom
tegenstrijdig lijken om in de omgeving een waterbergende infiltratievoorziening onder de Burmanstraat aan
te leggen. De infiltratiesnelheid en stroomsnelheid van het grondwater zijn echter relatief laag, waardoor
piekbuien effectief gebufferd worden door berging in de freatische laag. Tegen de tijd dat het geïnfiltreerde
hemelwater bij de polderriolen is gearriveerd, is de piek niet meer waarneembaar in het drainagedebiet van
de polderriolen. Infiltratie kan bijkomende voordelen hebben voor de omgeving: het kan droogteschade aan
houten funderingen helpen voorkomen. Door opslag van regenwater in de bodem wordt in natte perioden het
riool- en oppervlaktewatersysteem ontlast en kan in droge perioden de grondwaterstand beter op peil
gehouden worden. Een infiltratievoorziening in de Burmanstraat kan daarom een verduurzaming van het
watersysteem betekenen, ook in een omgeving die wordt gedraineerd met polderriolen.
Voor dit specifieke grondwatersysteem geldt echter als eis vanuit het bevoegd gezag dat de freatische
grondwaterstand onder de aangrenzende percelen niet mag stijgen door infiltratie uit de weg [3]. Vanwege
deze eis is infiltratie in de freatische laag niet toegestaan. Vanwege de gesloten aard van het systeem zal
een toename aan infiltratie namelijk altijd leiden tot hogere grondwaterstanden onder de aangrenzende
percelen. De mate van deze toename is wel uitgewerkt om het effect van een infiltrerende voorziening op de
omgeving inzichtelijk te maken. Ook wordt hierbij het temporele aspect van hemelwaterinfiltratie inzichtelijk
gemaakt.
Van belang is verder dat we spreken over een toename aan infiltratie, aangezien momenteel ook al een deel
van de neerslag door de bestrating en op onverharde locaties infiltreert naar het grondwater. Dit is het
neerslagoverschot.

4.3.1








Uitgangspunten voor de freatische infiltratieberekening

Het afvoerend oppervlak (zie Figuur 4-1) is de oppervlakte waarvan de neerslag wordt opgevangen in de
waterberging/-infiltratie. Het afvoerend oppervlak bepaalt dus de hoeveelheid neerslag die in de berging
wordt opgeslagen. Afgesproken is dat de Burmanstraat, het trottoir, de voortuinen en de daken van de
huizen langs de straat, gecombineerd als afvoerend oppervlak mogen worden beschouwd. Dit oppervlak
2
bedraagt in totaal 4.855 m .
Het infiltrerend oppervlak is het gehele oppervlak aan de onderzijde van de waterberging (aanname). Dit
2
oppervlak is weergegeven in Figuur 4-1 en bedraagt 533 m .
De doorlatendheid van het freatisch pakket is 2,5 m/dag. Dit is gebaseerd op de ijking van het
grondwatermodel [6].
De stijghoogte van de eerste zandlaag bedraagt NAP - 2,2 m [6].
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De hydraulische weerstand van de slecht doorlatende laag is 6.000 dagen [6].
De ijking is gebaseerd op een grondwateraanvulling van 0,45 mm/dag en een verhardingspercentage
van 65% [6].

Figuur 4-1: Omtrek van het afvoerend oppervlak (rode lijn) en de oppervlakte van het infiltrerend oppervlak (grijs gebied)

Het effect van de infiltratievoorziening op de omgeving is vanuit twee invalshoeken onderzocht:
1. Welk effect heeft de aanvoer van een hevige regenbui, als al dit regenwater binnen 60 minuten wordt
geïnfiltreerd in de bodem? Zo wordt duidelijk wat de invloed is van een piek neerslaggebeurtenis op het
bodemsysteem en hoe lang het duurt om deze piek te verwerken.
2. Welk effect heeft continue infiltratie op de omgeving? In dit scenario wordt de volledige neerslag in een
periode van 2 jaar omgerekend naar een daggemiddelde dat continu geïnfiltreerd wordt.
Beide invalshoeken worden in de volgende paragrafen uitgewerkt.

4.3.2

Infiltratie van een hevige regenbui

Om het effect van hevige neerslag, die volledig wordt geïnfiltreerd in de bodem, op de grondwaterstand te
kunnen bepalen, is Regenbui 8 uit de Leidraad Riolering [5] gehanteerd*. Deze regenbui komt statistisch
gezien eens in de 2 jaar voor, en heeft een neerslagintensiteit van 19,8 mm/uur. Deze bui is maatgevend bij
ontwerp van rioolstelsels.
De infiltratiecapaciteit is sterk afhankelijk van een groot aantal ontwerpfactoren die op dit moment nog niet
uitgewerkt zijn (bijvoorbeeld grootte en locatie van het infiltrerend oppervlak). De hoeveelheid regen die in
een hevige regenbui wordt aangevoerd heeft geen relatie met de maximale infiltratiesnelheid, of met andere
woorden; de snelheid waarmee het regenwater in de bodem infiltreert, is onafhankelijk van de hoeveelheid
regen. Een berekening waarbij de gehele bui direct infiltreert, geeft daarom een overschatting van de
werkelijke effecten op de omgeving en dient als indicatief te worden beschouwd.
Voor de berekeningen is het programma MicroFEM gebruikt. De hoeveelheid water is bepaald door de
2
neerslagintensiteit van 19,8 mm/uur te beschouwen voor het afvoerend oppervlak (4.855 m ). Tijdens de
3
regenbui van een uur stroomt een debiet van 96 m de waterberging in. In de berekening gaan we ervan uit
2
dat dit meteen in de bodem infiltreert, over een oppervlak van 533 m . Er wordt in dat geval per vierkante
meter berging 180 mm/uur water geïnfiltreerd, wat een maximaal (maatgevend) effect voor de omgeving
oplevert. Een dergelijke infiltratiesnelheid zal in de praktijk niet behaald worden.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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Om het effect van de infiltratie zichtbaar te maken, worden de berekende grondwaterstanden op 5 locaties
nabij de waterberging weergegeven. De locaties zijn genummerd weergegeven in Figuur 4-2. Het effect van
deze piekaanvoer van infiltratiewater op deze locaties is weergegeven in Figuur 4-3.

Figuur 4-2: De 5 locaties waarop de grondwaterstanden zijn weergegeven

Uit Figuur 4-3 blijkt dat de grondwaterstand vlak na de piekinfiltratie stijgt met 0,9 m tot NAP - 0,15 m op
locaties 1 en 2. Op locatie 3 stijgt de grondwaterstand tot NAP - 0,6 m en op locaties 4 en 5 stijgt de
grondwaterstand minimaal.
De grondwaterstand daalt echter ook weer snel: in circa 12 uur tijd is de grondwaterstand op locaties 1 en 2
met 0,5 m gedaald tot NAP - 0,65 m. Na circa 1 à 1,5 dag is het geïnfiltreerde water op de locaties 4 en 5
gearriveerd. Daar is de grondwaterstand gedurende langere tijd (meer dan 10 dagen) met circa 0,1 à 0,15 m
verhoogd. Het buffereffect (berging) van het freatische pakket wordt hiermee zichtbaar; de piek in
grondwaterstand als gevolg van de bui neemt sterk af op grotere afstand.
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Figuur 4-3: Grondwaterstanden (m NAP) op 5 locaties gedurende 10 dagen na piekinfiltratie in Burmanstraat

Het effect van piekinfiltratie is dus als volgt:

Binnen 10 m vanaf de infiltratievoorziening:
˗
Verhoging van de grondwaterstand met 0,9 m tot NAP - 0,15 m gedurende een dag.
˗
Na een halve dag verlaging van de grondwaterstand tot NAP - 0,6 m.

Vanaf 20 m van de infiltratievoorziening:
˗
Geen significante verhoging van de grondwaterstand binnen 1 dag.
˗
Lange termijn verhoging van de grondwaterstand (beginnend na 1 dag) met 0,1 m.
De hoge stijging van de grondwaterstand in de Burmanstraat is kortdurend van aard. De aanwezige
boomwortels ondervinden hiervan geen schade. Langdurig onder water (meer dan een week) moet echter
voorkomen worden. Het maaiveldniveau is NAP + 0,4 m. Er ontstaat dus geen water op straat. De
grondwaterstand in de binnentuinen stijgt met 0,1 m.
De natuurlijke fluctuatie van de freatische grondwaterstand is hier relatief gering vanwege de polderriolen.
Indien de piekbui plaatsvindt tijdens een situatie met hoog grondwater (+10 à 20 cm ten opzichte van
gemiddelde grondwaterstand) valt ook de maximale grondwaterstand na infiltratie van een piekbui 10 à
20 cm hoger uit.
In ogenschouw moet worden genomen dat dergelijke piekinfiltratie in werkelijkheid niet voorkomt. De
hoeveelheid geïnfiltreerd water per vierkante meter is in werkelijkheid lager en de infiltratieduur is in
werkelijkheid langer. Het infiltreren van een gemiddelde dagneerslag over een langere periode geeft daarom
de te verwachten omgevingseffecten van een infiltratievoorziening in de Burmanstraat beter weer (zie 4.3.3).

4.3.3

Continue infiltratie met klimaatsverandering

Om te bepalen wat het langdurige effect is van een infiltratievoorziening op de grondwaterstand van de
Burmanstraat, wordt ook een langdurige verhoogde grondwateraanvulling ter plaatse van de waterberging
bestudeerd. In dit scenario wordt de volledige neerslag in een periode van 2 jaar omgerekend naar een
daggemiddelde dat continu geïnfiltreerd wordt.
Als maatgevende neerslag is het langjarige gemiddelde van de jaarlijkse neerslag in Nederland gehanteerd
(843 mm/jaar). Daarbij is 14% neerslagtoename door klimaatverandering opgeteld [14]. Omgerekend (zie
Bijlage 2) leidt dit tot een grondwateraanvulling van 2,24 mm/dag ter plaatse van de waterberging, indien er
geen verdamping plaats vindt (maatgevend scenario met grootste effecten).
In het grondwatermodel is deze verhoogde grondwateraanvulling voor een tijdsduur van 2 jaar
doorgerekend. Het effect van de verhoogde grondwateraanvulling op de 5 locaties in Figuur 4-2 is
weergegeven in Figuur 4-4. In Figuur 4-5 zijn de verwachte grondwaterstanden na aanbrengen van de
infiltratievoorziening en het verschil tussen de grondwaterstanden vóór en na het aanbrengen van de
infiltratievoorziening weergegeven.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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Figuur 4-4: Het effect van een continu verhoogde grondwateraanvulling t.p.v. de infiltratievoorziening op de grondwaterstand op 5
locaties gedurende 2 jaar

Uit Figuur 4-5 blijkt dat de verwachte grondwaterstanden met maximaal 0,1 m stijgen als gevolg van de
infiltratievoorziening. In de laaggelegen binnentuinen met polderriolering is de stijging eveneens maximaal
0,1 m.

Figuur 4-5: A) De verwachtte grondwaterstanden na 2 jaar infiltratie en B) het verschil met de huidige grondwaterstanden

Het effect van continue infiltratie is dus als volgt:

Langdurige verhoging van de grondwaterstand met 0,1 m, zowel dichtbij als verder weg van de
infiltratievoorziening.
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Toename debiet polderriolen

Het effect van de infiltratievoorziening op de omgeving wordt verminderd door de polderriolen in de
binnentuinen. Het debiet van de polderriolen neemt door het aanbrengen van de infiltratievoorziening toe
3
met circa 1 à 2 m /dag per polderriool. De polderriolen zijn ontworpen om ook tijdens hevige regenbuien
naar behoren te functioneren. De geringe toename van het stationaire debiet door de infiltratievoorziening is
voor de polderriolen daarom normaal gesproken geen probleem.

4.3.5

Wateronderlast

Lagere grondwaterstanden moeten voorkomen worden, omdat de houten paalfunderingen van de panden in
de wijk niet mogen droogvallen. Droogval en oxidatie van houten funderingen kan leiden tot houtrot, wat na
verloop van tijd de stabiliteit van de panden in gevaar kan brengen. Aangezien er als gevolg van infiltratie
onder de Burmanstraat verhoging van de grondwaterstand optreedt en geen verlaging, leidt infiltratie niet tot
negatieve effecten voor de houten paalfunderingen.
Op basis van de gegevens kan geconcludeerd worden dat in de huidige situatie de grondwaterstand
dermate laag gehouden wordt met polderriolen, dat de grondwaterdekking boven de houten paalfunderingen
op enkele locaties gering is (gemiddeld 0,25 m bij Burmanstraat #26-28). Tijdens droge perioden neemt de
grondwaterdekking nog verder af. Een lichte verhoging van de grondwaterstand onder deze panden als
gevolg van infiltratie in de freatische laag leidt dus juist tot een verbetering van de grondwaterdekking boven
de houten paalfunderingen.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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Wateroverlast

Hogere grondwaterstanden moeten voorkomen worden, omdat dit kan leiden tot wateroverlast in
kruipruimtes en de binnentuinen in de Weesperzijdebuurt. Wateroverlast in binnentuinen kan leiden tot
sterfte van het groen. De ontwatering in de binnentuinen is gering, momenteel ongeveer 0,2 à 0,6 m bij een
gemiddelde grondwaterstand. In perioden met veel neerslag is de ontwatering zelfs nog kleiner. In een
dergelijke situatie kan iedere stijging van de grondwaterstand ongewenste effecten opleveren, hoe klein
deze stijging ook is. Waternet geeft aan dat bij de Burmanstraat de ontwatering dermate klein is dat
structurele stijging van de grondwaterstand niet is toegestaan [3].

4.4

Diepinfiltratie

Diepinfiltratie is een techniek waarbij afvloeiend hemelwater door middel van een geperforeerde buis of
grindkolom rechtstreeks geïnfiltreerd wordt in dieper gelegen watervoerende bodemlagen. De toepassing
van diepinfiltratie vindt plaats op locaties waar alternatieven voor infiltratie of afvoer van hemelwater moeilijk
te realiseren zijn.
Diepinfiltratie naar het eerste watervoerende pakket is in de Burmanstraat haalbaar. Op de projectlocatie is
e
sprake van inzijging, er is dus geen risico op overlopende filterbuizen na plaatsing in het 1 watervoerend
pakket. Door toepassing van grindkolommen of filterbuizen als hydraulische verbinding door de
e
waterremmende deklaag heen, kan water naar het 1 watervoerend pakket infiltreren. Het bergend en
e
afstromend vermogen van het 1 watervoerend pakket is voldoende voor het afvloeiende hemelwater binnen
het invanggebied.
Een groot voordeel van de toepassing van diepinfiltratie in de Burmanstraat is dat het hemelwater niet in het
freatisch grondwater of in het rioolstelsel terecht komt. Het water wordt naar een diepere watervoerende laag
afgevoerd waardoor het geen belasting oplevert voor het rioolstelsel en de freatische grondwaterstand op
het huidige peil kan worden gehandhaafd.
Wel zijn lozingen direct in een diep watervoerend pakket (zonder dat het water eerst door de onverzadigde
bodem sijpelt) minder wenselijk, omdat de risico‟s van verontreiniging van het grondwater groter zijn
vanwege verschillen in chemische samenstelling tussen hemelwater en grondwater (zie 4.4.2). Ook is
periodiek onderhoud noodzakelijk om de werking van de inrichting te waarborgen.

4.4.1

Infiltratiecapaciteit

Bij diepinfiltratie wordt het infiltrerend oppervlak gevormd door de filters van de buizen. De infiltratiesnelheid
wordt dus, behalve door fysische omgevingsfactoren, bepaald door parameters als de filterdiameter,
filterlengte en het aantal gebruikte filters. Om indicatief een ordegrootte voor de infiltratiecapaciteit van een
enkele buis te verkrijgen, is een analytische berekening uitgevoerd onder de volgende uitgangspunten en
aannames:
e

De doorlatendheid van het 1 watervoerend pakket is 20 m/dag. Dit is een aanname op basis van
e
ervaring, de doorlatendheid van het 1 watervoerend pakket is niet bekend op de projectlocatie.
e

De verzadigde dikte van het 1 watervoerend pakket is 8 m. Dit is een aanname op basis van ervaring,
e
de dikte van het 1 watervoerend pakket is niet bekend op de projectlocatie
e

De stijghoogte in het 1 watervoerend pakket bedraagt NAP - 2,2 m.

Als filterdiameter is gekozen voor Ø150 mm en Ø300 mm.

De filters zijn geplaatst in een boring van Ø300 mm en Ø600 mm respectievelijk.
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Het filter is open over een lengte van 5 m.
Uitgangspunt is verder dat de buis dusdanig snel volloopt dat het waterpeil in de infiltrerende buis nooit
verder uitzakt dan 1 m onder bovenkant filterbuis.

Voor de analytische berekening is gebruik gemaakt van de boorgatmethode (Hooghoudt-proef) in combinatie
met de formule van Thiem, waarbij de doorlatendheid op 20 m/dag is gesteld zodat de benodigde tijd voor
1 m verlaging in de buis als gevolg van infiltratie kan worden berekend. Door vervolgens de inhoud van 1 m
filterlengte te bepalen, kan een infiltrerend volume water per tijdseenheid worden afgeleid.
3

Op basis van deze uitgangspunten en aannames is een maximaal infiltrerend debiet van 12 à 18 m /uur per
3
filterbuis berekend (Bijlage 3). Een piekbui van één uur met een waterbezwaar van 96 m /uur kan dus
volgens deze indicatieve berekening binnen 1 etmaal geïnfiltreerd worden via een enkele buis. Aangeraden
wordt echter om meerdere filterbuizen te plaatsen om het infiltratiesysteem robuuster te maken, om de
infiltratie te spreiden over een groter oppervlak (kleinere effecten per infiltratiepunt) en om een piekbui
sneller te kunnen verwerken.
Bij bovenstaande berekening worden de volgende kanttekeningen geplaatst:
e

Op de projectlocatie zijn over het 1 watervoerend pakket geen gegevens beschikbaar. De gebruikte
parameters vormen een aanname op basis van praktijkervaring en kunnen afwijken van de werkelijke
situatie.

Weerstand van het filter is niet meegenomen in de berekening. Direct na plaatsing wordt de weerstand
bepaald door de afstand tussen filteropeningen en breedte van deze openingen. De weerstand kan
echter in de tijd toenemen door bacteriele en geochemische processen (verstopping van filters),
waardoor de infiltratiecapaciteit afneemt. Deze processen zijn weer afhankelijk van de samenstelling van
e
het hemelwater en het grondwater in het 1 watervoerend pakket evenals het onderhoud aan de
installatie.

De berekening gaat uit van een continue aanvoer van infiltratiewater en een volledig gevulde filterbuis.

De berekening gaat uit van een freatisch pakket terwijl in werkelijkheid in een pakket met spanningswater
wordt geïnfiltreerd.
Vanwege bovenstaande kanttekeningen is deze berekening puur indicatief. Indien besloten wordt om de
infiltratiecapaciteit nader te bepalen, moeten minimaal twee proefboringen uitgevoerd worden. In de
proefboringen moeten (omgekeerde) boorgatproeven (Hooghoudt-methode) worden uitgevoerd. Zo kunnen
de bodemparameters en de infiltratiecapaciteit worden vastgesteld, waarmee te bepalen is wat de capaciteit
van het ontwerp zal zijn.
Een systeem met diepinfiltratie dient over een vorm van waterberging (zie hoofdstuk 5) te beschikken om het
water tijdelijk op te slaan tijdens (piek)neerslag. Een dergelijk systeem met diepinfiltratie dient eveneens over
een terugvalmechanisme te beschikken voor het geval dat de gewenste infiltratiecapaciteit niet behaald
wordt.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
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Waterkwaliteit

Fysisch-chemische aspecten
Licht zuur zuurstofrijk hemelwater dat geïnfiltreerd wordt in een diepere laag, komt in een anaeroob
(zuurstofloos) milieu terecht. Bij contact tussen het zuurstofrijke hemelwater en het anaerobe grondwater
ontstaan oxidatiereacties, waarbij de metalen (ijzer, mangaan, arseen), die met name in het ontvangende
anaerobe grondwater zijn opgelost, neerslaan. Dit kan onder andere leiden tot verstopping rond de
e
infiltrerende filters en in het 1 watervoerend pakket. Door dit proces treedt eveneens verzuring op. Deze
verzuring wordt gebufferd door oplossing van kalk, waardoor de CO2- en calciumconcentratie in het
grondwater toenemen. Welke reacties zich voordoen en in welke mate, hangt sterk af van de
bodemsamenstelling, welke van plek tot plek varieert. De processen zijn deels fysisch‐chemisch en deels
microbiologisch [15].
Ten gevolge van deze neerslag is het mogelijk dat het watervoerende pakket op den duur verstopt raakt (in
een straal vanaf de put van <10 m), waardoor toestroming naar de put afneemt. Dit hangt dus met name af
e
van de bodemsamenstelling en samenstelling (opgeloste metalen) van het water in het 1 watervoerend
pakket. Het is aannemelijk dat het lang duurt (enkele tientallen jaren) voordat de gevolgen van de
bodemverstopping problematisch worden.
Verontreinigingen in afstromend hemelwater kunnen afkomstig zijn van luchtverontreiniging die het
regenwater heeft verontreinigd of van de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt. Uit onderzoek
[16] blijkt dat afstromend hemelwater vaak verontreinigd is, met onder andere koper, lood, zink en
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). De concentraties kunnen afhankelijk van de locatie sterk
variëren. De Burmanstraat is een straat met lage verkeerintensiteit. Het afstromend hemelwater ter plaatse
van de Burmanstraat kent naar verwachting slechts een geringe verontreinigingsgraad. Het afstromend
oppervlak is relatief klein met korte stroombanen waardoor de verblijftijd van het afstromend hemelwater
laag is en het water niet lang is blootgesteld aan verontreinigingen of uitlogende materialen.
Microbiële aspecten
Het biologische systeem in de anaerobe aquifer kan door het inbrengen van zuurstofrijk water worden
beïnvloed. Bij langdurig zuurstofrijke condities ontwikkelt zich een zuurstofminnende bacteriële
leefgemeenschap rondom een infiltratieput, wat kan leiden tot verstopping. Bij diepinfiltratie van hemelwater
is sprake van wisselende zuurstofconcentraties omdat de piekafvoer van hemelwater periodiek plaatsvindt.
In de tussenliggende perioden is weer sprake van een periode van zuurstofloosheid. Een belangrijk deel van
de zuurstofminnende micro‐organismen zal dan niet kunnen overleven en afsterven [15]. Deze fluctuatie en
de vaak geringe beschikbaarheid van organisch materiaal en voedingsstoffen maakt dat een significante
wijziging in het biologisch systeem als gevolg van incidentele diepinfiltratie van hemelwater niet erg
aannemelijk is [15].
Een ander aspect is dat afvloeiend hemelwater pathogene micro‐organismen kan bevatten, die na
infiltratie via het diepe grondwater kunnen worden verspreid. Uit onderzoek [17] blijkt dat bij
diepinfiltratie in zandige bodems een belangrijk deel van de micro‐organismen in de eerste 8‐14 meter vanaf
het infiltratiepunt was afgevangen. Het risico van verspreiding via het grondwater van pathogene micro‐
organismen bij diepinfiltratie lijkt daarom gering.
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Zoet/zout
Zoet water heeft een lagere dichtheid/soortelijk gewicht dan brak of zout water. Zoet water drijft daardoor op
zouter water. Op de projectlocatie is het eerste watervoerende pakket brak. Daarom zal het geïnfiltreerde
hemelwater tegen de bovenkant van de aquifer opdrijven. Er ontstaat een kleine zoetwaterbel. Dit heeft geen
nadelige effecten.

4.4.3

Zuivering en onderhoud

Van enige lokale nadelige beïnvloeding van het grondwatersysteem zal altijd sprake zijn bij
diepinfiltratie. Bij de aanleg van systemen in de diepe ondergrond moet grote zorgvuldigheid worden
betracht, zodat de kans op aantasting van het grondwatersysteem geminimaliseerd wordt. Daarom wordt
aangeraden om voorafgaand aan diepinfiltratie het afvloeiend hemelwater te zuiveren.
De eisen die aan de voorzuivering gesteld moeten worden zijn afhankelijk van de te verwerken
hoeveelheden hemelwater, met name bij zware regenbuien, en de verontreinigingsgraad van het te
infiltreren water. Er zijn verschillende gangbare systemen en technieken voor voorzuivering beschikbaar,
zoals bezinkbakken, olieafscheiders, lamellenfilters, filtratie door lavakorrels/zand/grind/zuiveringsgranulaat
en geotextiel. Combinaties van verschillende zuiveringssystemen zijn ook mogelijk. De toe te passen
zuiveringsmethodiek kan afhangen van de voorkeur van de beheerder.
Het afstromend hemelwater ter plaatse van de Burmanstraat kent naar verwachting slechts een geringe
verontreinigingsgraad. Het afstromend oppervlak is relatief klein waardoor de verblijftijd van het afstromend
hemelwater laag is en het niet lang is blootgesteld aan verontreinigingen. Bovendien is de Burmanstraat een
straat met een lage verkeersintensiteit waardoor verontreinigingsconcentraties op het wegdek naar
verwachting relatief laag zijn.
Naar verwachting kan het te infiltreren water bij de Burmanstraat met eenvoudige technieken voldoende
gezuiverd worden om zonder problemen geïnfiltreerd te worden. Hierbij moet gedacht worden aan bezinking
van zwevende deeltjes en afvangen van drijflagen. We raden aan om een representatief monster van het te
infiltreren water te nemen en dit te laten analyseren om hier de zuiveringsmethodiek op af te stemmen.
In een testopstelling van een gecombineerd zuiveringssysteem voor hemelwater [18] bleken de
concentraties in vervuild afstromend wegwater aanzienlijk gereduceerd: lood met 82%, zink met 86% en
3
minerale olie achtige bestanddelen met 90%. Het systeem kreeg op jaarbasis 2.240 m afvloeiend
2
regenwater te verwerken afkomstig van 2.300 m wegdek. Hiervan kon slechts 2% niet door het systeem
worden verwerkt ten gevolge van te grote input (zware regenval).
Er wordt niet verwacht dat er veel onderhoud aan de infiltratiefilters nodig is. De kans op microbiologische
afzettingen wordt als klein beschouwd (zie 4.4.2). Verstopping door fysisch-chemische processen treed naar
verwachting pas op de lange termijn op in significante mate.
Onderhoud van filters kan plaatsvinden door deze door te spuiten. Hiertoe dienen doorspuitputten (toegang
tot het systeem ten behoeve van onderhoud) in het ontwerp te worden verwerkt. Indien verstopping in het 1e
watervoerend pakket (in de poriën tussen de zandkorrels) plaatsvindt, kan infiltratie een periode worden
stopgezet. De verstopping (door neerslag van metalen) is namelijk reversibel. Na verloop van tijd herstelt het
anaerobe milieu zich in de verstopte zone en komen de neergeslagen metalen (ijzer, mangaan) weer in
oplossing. Men dient daarom een klep op het infiltratiefilter aan te brengen waarmee de buis (manueel) kan
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worden afgesloten. Uiteraard dient een overstortmechanisme naar infiltratiebuizen in de omgeving of naar
het rioolstelsel aanwezig te zijn om wateroverlast te voorkomen.

4.4.4

Enkele praktijkvoorbeelden van diepinfiltratie

De toepassing van diepinfiltratie van hemelwater is relatief nieuw en wordt nog weinig toegepast. In landelijk
gebied (glastuinbouw) zijn de meeste systemen actief, die veelal dienen als tijdelijke opslag van hemelwater
voor hergebruik als irrigatiewater wanneer dat nodig is (Figuur 4-6). In 2009 waren in Zuid-Holland circa 15
e
van dit soort systemen actief, allen met filters in het 1 watervoerend pakket [15].

Figuur 4-6: Principe van diepinfiltratie zoals toegepast in de glastuinbouw.

In stedelijk gebied waren in Nederland in 2009 slechts 5 diepinfiltratiesystemen voor afvloeiend hemelwater
actief [15]. Ter informatie zijn een aantal reeds in gebruik genomen systemen hier beschreven. Indien
besloten wordt een systeem met diepinfiltratie bij de Burmanstraat te realiseren, valt het sterk aan te bevelen
contact te zoeken met de instanties die reeds ervaring hebben met aanleg en onderhoud van vergelijkbare
systemen.
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Gemeente Rheden, De Steeg [15] (in gebruik genomen in 2007)
Het hemelwater afkomstig van een afgekoppeld en hellend gebied van 3,4 ha (daken en
wegverhardingen) wordt in een hemelwaterriool verzameld en afgevoerd naar een
infiltratieriool. Dit riool heeft een lengte van 180 meter en ligt in een laaggelegen straat. Daarin
kunnen de eerste 4 mm van iedere regenbui worden geborgen. Dit hemelwater, de zogenaamde
ʹfirst‐flushʹ, infiltreert via het infiltratieriool in de bodem.
Het infiltratieriool is verbonden met drie verzamelputten. In iedere verzamelput bevindt zich een
overstortmuur. Bij een bui van meer dan 4 mm zal het regenwater over deze overstortmuur stromen in de
diepinfiltratieputten die tot ongeveer 100 meter diep de grond in gaan. Dit overstortende water heet de
ʹsecond‐flushʹ en is schoner dan water uit de ʹfirst flushʹ.
Het totale piekdebiet dat door de drie diepinfiltratieputten moet worden kunnen verwerkt, bedraagt
3
3
1.800 m /u. Dit komt neer op een piekdebiet van 600 m per uur per infiltratieput. Dit piekdebiet zal
statistisch gezien 1 keer in de 5 jaar voorkomen.
Gemeente Utrecht, Stanleylaan-noord [19] (in gebruik genomen in 2008)
Door de toepassing van waterpasserende verhardingen in parkeervakken langs de Stanleylaan krijgt de
ondergrond meer water te verwerken dan het geval was. Om grondwateroverlast in de toekomst te
voorkomen zijn verticale drainagebuizen (infiltratiebuizen) toegepast. De functie van de verticale
drainagebuizen is het ontwateren van het cunet onder de waterpasserende verharding naar het eerste
watervoerend pakket. Dit is van belang vanwege de aanwezigheid van een afsluitende kleilaag van circa
1,5 m onder maaiveld die infiltratie belemmert.
De verticale drainagebuizen, in totaal 6, zijn gesitueerd op locaties met de grootste oppervlakten
met waterpasserende verharding. Het aantal buizen is tot nu toe afdoende gebleken en zijn er geen
meldingen van grondwateroverlast bij de gemeente bekend sinds de aanleg.
Het onderhoud van de waterpasserende verharding vindt plaats met een standaard straatveegmachine.
Hiermee blijkt de doorlatendheid tussen de voegen voldoende te blijven om aan de ontwerpeisen te
voldoen.
Gemeente Sittard-Geleen, Glanerbrook [20] (in gebruik genomen in 2011)
Hier is een kelder gerealiseerd met bergingscassettes, waarop verticale infiltratie is aangesloten doormiddel
van filterbuizen naar een dieper watervoerend pakket. De verticale infiltratie is gebaseerd op een boring
Ø350 met daarin een filterbuis (Ø160 mm) die aangesloten is op een drain. De filterbuis is vanaf het
maaiveld toegankelijk voor onderhoud. Op deze wijze kan het filter makkelijk worden doorgespoten. De
filterbuis is omgeven door een kleiafdichting ter plaatse van de scheidende laag en grind op de diepte waar
geïnfiltreerd wordt.
3

Uiteindelijk zijn er 4 filterbuizen geplaatst. Gemeten debieten per put variëren tussen 4,5 en 15 m /uur. Er
zijn voorzuiveringstechnieken toegepast omdat de kwaliteit van het afvloeiende hemelwater op de locatie
niet voldoende is om direct in diepere lagen te infiltreren.
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Afkoppeling van de Burmanstraat: Berging

Het voordeel van water bergen treedt met name op tijdens piekneerslag. Tijdens piekneerslag kan de
wateraanvoer groter zijn dan de hoeveelheid water die het afvoersysteem of de bodem kan verwerken. Door
tijdens piekneerslag een deel van de neerslag tijdelijk te bergen, worden bodem- en rioolsysteem ontlast; de
waterberging vormt dan een buffer voor het afvoerstelsel of infiltratiesysteem.
Tijdelijke berging kan zowel boven- als ondergronds plaatsvinden in de Burmanstraat. Wel is het zo dat in de
Burmanstraat een afvoer- of infiltratiesysteem aanwezig moet zijn om het hemelwater af te voeren.
Waterberging heeft dus alleen toegevoegde waarde als tijdelijke opvang van neerslagoverschot en vormt
daarom een aanvulling op een hemelwaterafvoersysteem of infiltratiesysteem, niet een alternatief.
Uitgangspunt voor de berekeningen is in dit geval een extreme bui van 60 mm/uur [3]. Dit is een bui waarvan
de herhalingstijd 1 keer in >100 jaar bedraagt. In dit geval is het toetsingscriterium dat geen schade ontstaat
aan panden en infrastructuur als gevolg van water op straat. Indien aan dit toetsingscriterium wordt voldaan,
kan volgens Waternet het ontwerp worden aangeduid als klimaatbestendig [3].

5.1

Bovengrondse berging

Bovengronds kan hemelwater, bij onvoldoende capaciteit van het hemelwaterafvoersysteem, tijdelijk op de
weg blijven staan. Hoe dieper het wegdek ligt ten opzichte van het maatgevende overstromingspunt
(bijvoorbeeld het trottoir), hoe meer water tijdelijk op straat geborgen kan worden. Indien geen of gering
afschot gerealiseerd wordt in het wegdek, is de straat wellicht tijdelijk niet of beperkt bruikbaar voor verkeer.
Door afschot te realiseren in het wegdek, bijvoorbeeld door de weg „op een oor‟ te leggen, kan hemelwater
tijdelijk worden geborgen in het „lage‟ deel van het straatprofiel terwijl de weg nog deels bruikbaar blijft voor
verkeer (het „hoge‟ deel van het straatprofiel). Dergelijke varianten worden momenteel door Dienst
Ruimtelijke Ordening (DRO) ontwikkeld in de “Blauwe Puccini”.
2

De Burmanstraat heeft een oppervlak van circa 750 m . Tijdens een piekbui van 1 uur (bui 8) op het
3
invanggebied komt circa 96 m hemelwater in het straatprofiel te staan (zie 4.3.2). Een snelle berekening
leert ons dus dat gemiddeld 0,13 m3 per vierkante meter straat geborgen moet worden, oftewel een laag
water van 130 mm. Door gebruik te maken van een concaaf straatprofiel kan overlast voor geparkeerde
auto‟s en fietsen tot een minimum beperkt worden. Indien de straat op een oor gelegd wordt, kan aan de
lage zijde van het straatprofiel een hoge trottoirband worden toegepast (minimaal 30 cm) zodat op de hoge
helft van de weg tijdens een piekbui geen water blijft staan en deze helft bruikbaar blijft voor verkeer.
Waternet geeft aan dat het ontwerp als klimaatbestendig wordt beschouwd indien een bui van 60 mm/uur
verwerkt kan worden. In dit geval is het toetsingscriterium dat geen schade ontstaat aan panden en
infrastructuur als gevolg van water op straat. Een klimaatbestendige berging volgens dit principe in de
3
Burmanstraat moet dus circa 300 m hemelwater kunnen verwerken. Indien ook het profiel van de
Burmandwarsstraat waterbergend kan worden ingericht, is een groter oppervlak beschikbaar voor berging
en neemt het volume water dat per vierkante meter geborgen moet worden af.
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Ondergrondse berging

Ondergrondse berging kan plaatsvinden onder het wegdek binnen het oppervlak dat is aangegeven in
Figuur 4-1. Een deel van het oppervlak onder de Burmanstraat is hierbij niet beschikbaar, vanwege de
noodzaak van onderhoudstoegang naar het riool, die zich onder de straat bevindt. Indien besloten wordt tot
aanleg van een nieuw rioolsysteem naast de weg, bestaat de noodzaak van deze toegang niet meer en kan
het gehele oppervlak onder de Burmanstraat worden gebruikt als waterberging.
De diepte van een berging onder de Burmanstraat wordt begrensd door het peil bij het uitstroompunt van de
berging (communicerende vaten); het peil van de Amstel (NAP - 0,4 m). Ook bij een keuze voor een
gemengd systeem, waarbij water geïnfiltreerd wordt, is een uitstroompunt noodzakelijk als
veiligheidsmechanisme, voor het geval dat de infiltratiesnelheid niet voldoende is om het binnenkomende
hemelwater te verwerken. Uitgangspunt is dat het water uit de berging onder vrij verval kan afstromen. Er
zijn twee locaties beschikbaar om water naartoe af te voeren:

Het nieuwe rioolstelsel onder de Burmanstraat.

De Amstel.
Ondergrondse berging dient als berging voor een infiltratiesysteem of als buffer tijdens piekneerslag ten
behoeve van het HWA-systeem. Hiermee wordt het te realiseren HWA-systeem in de Weesperzijdebuurt
dus robuuster, of kan deze minder groot worden uitgevoerd (kostenbesparend).
Uitgaande van berging onder de Burmanstraat met vertraagde afvoer van hemelwater naar de Amstel, kan
de maximale bergingscapaciteit eenvoudig bepaald worden. De uitgangspunten zijn als volgt:

De Amstel heeft een gemiddeld peil van NAP - 0,4 m.

De maatgevende minimale maaiveldhoogte op de Burmanstraat is + 0,4 m [9].
2

Het beschikbare oppervlak voor ondergrondse berging bij de huidige ligging van het riool is circa 530 m .
Indien het nieuwe riool naast de weg gerealiseerd wordt, neemt het beschikbare oppervlak voor
2
ondergrondse berging toe tot circa 750 m (zie 4.3.2).
Uitgaande van een beschikbare diepte van 0,8 m bedraagt de maximale beschikbare berging onder de
3
Burmanstraat 425 m wanneer het riool op de huidige plek blijft liggen. Bij verplaatsing van het riool en
3
toename van het beschikbare oppervlak bedraagt de maximale berging circa 600 m .
De werkelijke bergingscapaciteit ligt lager, met name omdat een deel van de beschikbare bergingsruimte
wordt ingenomen door de materialen waaruit de weg is opgebouwd. Ook het materiaal waaruit de bergende
laag is opgemaakt (korrels, cassettes, kratjes, grind, et cetara) neemt ruimte in. De efficiëntie is in dit geval
sterk afhankelijk van de materiaalkeuze.
Bij een conservatieve aanname dat slechts 25% van het beschikbare bergingsvolume effectief kan worden
3
benut voor waterberging, kan een watervolume van 105 à 150 m worden geborgen. Dit is nog altijd
3
voldoende om een maatgevende T=2 piekbui (waarbij 96 m hemelwater moet worden verwerkt) volledig te
bergen.
Een zestal fietsparkeerplaatsen in de Burmanstraat bieden eveneens mogelijkheden voor aanvullende
waterberging. Bij realisatie van bergingsbakken onder de fietsparkeerplaatsen kan hemelwater ondergronds
geborgen worden [21], wat vervolgens vertraagd wordt afgevoerd of geïnfiltreerd. Het beschikbare
bergingsvolume hangt sterk af van de dimensionering van de bergingsbakken.
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Materialen voor ondergrondse berging

Tegenwoordig zijn er verschillende materialen beschikbaar om ondergrondse waterberging te realiseren met
volledig behoud van functionaliteit van een weg. Deze materialen functioneren eveneens als wegfundering.
Ter illustratie is een korte beschouwing van de meest toegepaste materialen gegeven:

Grof zand/grind/steenslag: dit zijn de traditionele materialen voor wegfundering. De bergingscapaciteit zit
in de lege ruimte (poriën) tussen de korrels. Deze effectieve porositeit bedraagt 25 à 40%, afhankelijk
van het gekozen materiaal. In een onverzadigd funderingspakket van 1m dikte kan dus circa 0,25 à
3
3
0,4 m water geborgen worden, oftewel maximaal 0,4 m waterberging per m bergingsmateriaal.

Bergingscassettes of „krukjes‟: Dit zijn koepelvormige cassettes op (PVC-)kolommen („de poten‟ van het
krukje) van de gewenste lengte die aan elkaar gekoppeld worden. Door beton (eventueel met wapening)
op de cassettes en in de kolommen aan te brengen, ontstaat een holle cassette plaatvloer die wordt
gedragen door de betonnen kolommen (Figuur 5-1). Op de plaatvloer kan het wegdek worden
aangelegd, de holle ruimte dient als waterberging. Deze techniek wordt inmiddels veelvuldig toegepast
onder wegen en pleinen. Voordeel van deze techniek is dat de ruimte toegankelijk is voor onderhoud en
3
2
dat circa 0,50 m waterberging per m oppervlak haalbaar is (sterk afhankelijk van gekozen ontwerp).
Voorzuiveringstechnieken kunnen in het ontwerp worden ingepast. De eindconstructie is door toepassing
van beton stabiel, heeft een lange levensduur en kan tot hoge verkeersklassen belast worden (600 kN).
Kabels en leidingen kunnen door het systeem heen gelegd worden [22].

Bergingskratten: Dit zijn PVC-kratten met holle ruimte die aan elkaar gekoppeld worden (Figuur 5-1). In
tegenstelling tot de bergingscassettes kunnen de bergingskratten zelf belast worden tot verkeersklasse
SLW 60 [23]. Wel neemt de draagkracht af in de tijd waardoor de stabiliteit kan verminderen. De kratten
zijn eveneens toegankelijk voor onderhoud en voorzuivering kan in het ontwerp worden geïntegreerd.
Kabels en leidingen kunnen eveneens door het systeem gelegd worden. Tot maximaal 90% van het
3
3
volume van de kratten is beschikbaar voor berging [23], oftewel 0,90 m waterberging per m
bergingsmateriaal.

Figuur 5-1: A) Aanbrengen van beton op bergingscassettes en B) Aanbrengen van geotextiel om bergingskratten

Bij alle beschreven materialen kan de berging waterdicht worden afgescheiden van het freatische pakket
door toepassing van waterdichte folie aan zij- en onderkant. Een groot nadeel van de afdichting met folie is
dat nauwelijks kan worden vastgesteld of de constructie waterdicht is en blijft waardoor er een niet in te
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schatten risico op infiltratie naar het freatisch pakket bestaat [26], met mogelijk nadelige gevolgen voor de
omgeving (wateroverlast).

5.2.2

Enkele praktijkvoorbeelden van ondergrondse berging

Ondergrondse berging wordt inmiddels al veel toegepast in Nederland. Hieronder zijn 3 voorbeelden
gegeven van ondergrondse waterbergingssystemen voor piekneerslag die reeds in gebruik zijn.
Gemeente Delft, Schieweg [24] (in gebruik genomen in 2006)
Vanwege de beperkte ruimte is voor een deel van de wijk Schieweg te Delft waterberging onder
waterpasserende verharding toegepast. Deze oplossing is in overleg met het Hoogheemraadschap
gekozen.
Als voorwaarde voor toepassing van de oplossing werd gesteld dat het functioneren gemonitord moest
worden. De grondwaterstand in het gebied is relatief hoog. De bodem is slecht doorlatend. Daarnaast is in
de omgeving een grondwaterverontreiniging aanwezig die niet beïnvloed mag worden. Om deze reden is de
ondergrondse waterberging afgesloten van het freatische pakket doormiddel van een waterdichte folie.
De waterberging heeft één uitstroompunt naar een regenwaterriool. De afvoer wordt geknepen om de
waterberging zo goed mogelijk te benutten. De maximaal toelaatbare afvoer is gesteld op 10 m3/h. Uit de
monitoring van juli 2009 tot en met november 2010 blijkt dat een groot deel van de tijd de afvoer onder de
norm van 10 m3/h ligt. Uitzonderingen zijn zeer hevige buien, waarbij het systeem zodanig is ontworpen dat
tijdelijk water op straat kan staan zonder tot overlast te leiden.
Gemeente Uden, H. Petruskerk [22] (in gebruik, jaar ingebruikname onbekend)
In Uden is een infiltratieveld aangelegd naast de Heilige Petruskerk in Uden. Het betreft een veld met
bergingscassettes met verkeersklasse 300 en een inhoud van 44 m³. Het regenwater dat valt op het
dakoppervlak van de kerk wordt afgevoerd naar de berging, waaruit het vervolgens infiltreert naar het
grondwater.
Alvorens het regenwater wordt geïnfiltreerd, passeert het een lavabed waarin eventuele verontreinigingen
worden geabsorbeerd. Deze reinigingsstap in het infiltratieproces was vereist omdat het dakoppervlak van
deze kerk een hoeveelheid uitloogbare materialen bevat.
Gemeente Noordenveld, Lindelaan en Cederlaan [www.gemeentenoordenveld.nl] (in gebruik
genomen in 2011)
Bij het vervangen van riolering in een deel van de Bomenbuurt in Roden heeft de gemeente beslist het
afvoersysteem te vergroten door ondergrondse berging toe te passen. In de Lindelaan en in de Cederlaan
wordt regenwater ondergronds opgevangen door in de groenstroken infiltratiekratten te plaatsen. Het
geheel wordt daarna weer met zwarte grond afgedekt en ingezaaid met graszaad, zodat de groenstroken
hun oorspronkelijke functie behouden.
Na hevige regenval wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in deze kratten en gedoseerd afgevoerd naar
het oppervlaktewater. Op deze manier kan er meer regenwater opgevangen worden dan in een
rioleringsbuis en vermindert de wateroverlast in de buurt.
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Optimale variant

Uitgaande van voorgaande beschouwing wordt een combinatie van waterberging met diepinfiltratie als
meest kansrijk beschouwd voor de Burmanstraat. Hierbij zijn de volgende opmerkingen te plaatsen:

Waterberging van een piekbui kan zowel bovengronds als ondergronds plaatsvinden. Bovengronds kan
water tijdelijk geborgen worden in het straatprofiel. Geadviseerd wordt om de ontwerpen en ervaringen
van de Blauwe Puccini te volgen bij het ontwerp. Bij het herprofileren kan de straat zo worden ingericht
dat water op straat geen overlast veroorzaakt. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om
parkeervakken iets lager aan te leggen, zodat hier tijdelijk waterberging op maaiveld mogelijk is. Ook
bestaat de optie om het wegdek onder afschot aan te leggen. Zo kan het hoge deel van de straat in
gebruik blijven voor verkeer tijdens en na een piekbui, terwijl het lage deel gebruikt wordt voor
waterberging.

In combinatie met diepinfiltratie wordt aangeraden ondergrondse berging te realiseren zodat bij kleine
buien geen water op straat blijft staan waar bewoners last van kunnen ondervinden. Waterberging kan
ondergronds plaatsvinden door de fundering van de weg te gebruiken als berging, of door
bergingsbakken te realiseren onder de fietsparkeerplaatsen. Voor ondergrondse berging kan doorlatend
materiaal onder het wegdek gebruikt worden zoals grof zand of lavakorrels, maar er zijn ook
bergingssystemen op de markt zoals bergingskratten en bergingscassettes die specifiek voor dit
doeleinde zijn ontworpen. De berging moet zodanig ontworpen worden dat het hemelwater niet het
freatische pakket instroomt, bijvoorbeeld door toepassing van waterdicht materiaal aan de onder- en
zijkant van de ondergrondse berging.

Infiltratie naar het freatische pakket is niet toegestaan in verband met mogelijke wateroverlast voor de
omgeving en valt af als optie.
e

De berging kan worden aangesloten op enkele filterbuizen met filteropeningen in het dieper gelegen 1
watervoerend pakket. Voordeel is dat bij een goede uitvoering deze methode geen wateroverlast oplevert
voor de omgeving. Wel dient voorzuivering plaats te vinden voordat het hemelwater geïnfiltreerd wordt,
enerzijds om verontreiniging in het diepe grondwater te beperken en anderzijds om de filters niet te snel
te laten verstoppen. Hierbij moet gedacht worden aan bezinking van zwevende deeltjes en afvangen van
drijflagen.
e

Het ontwerp van diepinfiltratie en voorzuivering hangt sterk af van de fysische eigenschappen van het 1
watervoerend pakket en de watersamenstelling van dit pakket op de projectlocatie. Omdat geen
e
gegevens bekend zijn over het 1 watervoerend pakket op de projectlocatie wordt sterk aangeraden
vooraf enkele proefboringen te plaatsen.

Als terugvalmechanisme (veiligheidsmechanisme) kan ervoor worden gekozen de waterberging aan te
sluiten op het toekomstige gescheiden rioolstelsel onder de Burmanstraat door middel van een overstort
of door toepassing van kolken in de weg. Op deze manier wordt voorkomen dat bij verminderde infiltratie,
of onvoldoende capaciteit van de waterberging, wateroverlast ontstaat in de Burmanstraat.

De huidige bestrating (Oude Walen) kan worden hergebruikt. In het geval van een berging onder het
wegdek kan de bestrating waterpasserend gemaakt worden via kolken of door waterdoorlatende
voegvulling toe te passen [25]. Dit soort voegvulling kan prima met een conventionele straatveegmachine
worden onderhouden [26]. De huisaansluitingen voor de bestaande hemelwaterafvoer kunnen worden
aangesloten op de waterberging onder de weg. Er is geen noodzaak voor nieuwe infiltrerende bestrating.
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7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Conclusies



















De Burmanstraat is een weg met lage verkeersbelasting in een woonwijk met woningen gebouwd op
houten paalfunderingen omstreeks jaartal 1880. Het freatische (ondiepe) grondwatersysteem is sterk
gecompartimenteerd. Grondwater stroomt af naar polderriolen (drainage) in de binnentuinen. Aan de
onderzijde ligt een sterk waterremmende laag. Op de locatie heerst een inzijgingssituatie (infiltratie naar
diepere watervoerende lagen).
Het gemengd rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioleringssysteem met aparte
hemelwaterafvoer. Aanvullend worden de mogelijkheden en het rendement van een waterbergende weg
onderzocht.
Een combinatie van waterberging met diepinfiltratie wordt als meest kansrijk beschouwd voor de
Burmanstraat. Waterberging van piekneerslag kan zowel boven- als ondergronds plaatsvinden.
Bovengrondse berging levert al een verduurzaming op van de hemelwaterafvoer in de buurt door het
rioolstelsel te ontlasten tijdens piekneerslag. Bovengrondse berging kan relatief eenvoudig gerealiseerd
worden door de straat te herprofileren.
Voor het bergen van neerslag in combinatie met een infiltratiesysteem wordt ondergrondse berging
aangeraden. De (ondergrondse) berging kan in dit geval worden aangesloten op een infiltratiesysteem
voor verdere afkoppeling en verduurzaming van de Burmanstraat.
Infiltratie van hemelwater naar het freatische pakket is niet toegestaan in verband met het risico op
wateroverlast voor de omgeving en valt af als optie.
e
Diepinfiltratie naar het 1 watervoerende pakket is wel haalbaar. Voordeel is dat bij een goede uitvoering
deze methode geen wateroverlast oplevert voor de omgeving en dat de Burmanstraat het (nieuwe)
rioolstelsel niet belast. Wel dient voorzuivering plaats te vinden voordat het hemelwater geïnfiltreerd
wordt. Provincie Noord-Holland is bevoegd gezag. Bij diepinfiltratie moet het ontwerp van de infiltratie en
de voorzuivering worden afgestemd met de provincie volgens het maatwerkvoorschrift binnen de
grondwaterzorgplicht.
De infiltratiebuizen moeten met een klep aan de bovenzijde afsluitbaar worden gemaakt. Zo kunnen bij
calamiteiten ongewenste effecten voorkomen worden en kan eventueel de buis tijdelijk buiten gebruik
e
worden genomen om het doorlaatvermogen van het 1 watervoerende pakket rond de buis te herstellen.
Als terugvalmechanisme (veiligheidsmechanisme) kan ervoor worden gekozen de waterberging en weg
te voorzien van kolken. Het ontwerp van de berging met overstort en eventueel voorzuivering moet
worden afgestemd met Waternet.
De huidige bestrating (Oude Walen) kan zonder problemen worden hergebruikt. In het geval van een
berging onder het wegdek kan de huidige bestrating waterpasserend gemaakt worden door
waterdoorlatende voegvulling toe te passen. Dit soort voegvulling kan met een conventionele
straatveegmachine worden onderhouden. Er is geen noodzaak voor nieuwe waterdoorlatende bestrating.
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Aanbevelingen

Goede monitoring is essentieel bij toepassing van infiltratie in de Weesperzijdebuurt. Voor, tijdens en na
realisatie van de infiltratie moet de freatische grondwaterstand en de stijghoogte van het eerste
watervoerend pakket in de omgeving van de Burmanstraat gemonitord worden. De lozing van
hemelwater via diepinfiltratie is geen continue stroom, maar periodiek en gekoppeld aan perioden van
regenval. Om te garanderen dat de kwaliteit van het te infiltreren water voldoet aan de gestelde eisen, is
het van belang dat de monitoring aansluit op de perioden wanneer daadwerkelijk diepinfiltratie
plaatsvindt. De monitoring dient ruim voor aanvang van de werkzaamheden van start te gaan om een
bruikbare meetreeks op te bouwen. De metingen dienen tijdens uitvoering en gedurende een periode na
uitvoering binnen korte tijd geëvalueerd te worden om bij eventuele ongewenste effecten snel te kunnen
ingrijpen. De waterkwaliteit van het ontvangende grondwater moet gemonitord worden. Tot slot moeten
het infiltratiedebiet en de infiltratiesnelheid worden vastgesteld. Dit kan bereikt worden door een
datalogger in de berging te installeren en de peilverschillen te monitoren. Omdat de dimensies van de
berging bekend zijn, kan door het meten van de peildaling in de tijd op deze wijze eenvoudig het debiet
worden vastgesteld. Gebruik van een datalogger valt aan te bevelen omdat zo een continue meetreeks
kan worden vergaard, ook tijdens korte hevige neerslag.
Om uitspraken te kunnen doen over het optimale ontwerp bij (diep)infiltratie, moet eerst worden
e
nagegaan wat de samenstelling is van het ontvangende grondwater in het 1 watervoerend pakket en
hoe het bodem‐ en grondwatersysteem reageert op het geïnfiltreerde water. Het valt sterk aan te bevelen
om minimaal twee proefboringen uit te voeren (inclusief aanbrengen peilbuis). Zo kunnen met zekerheid
de bodemparameters en infiltratiecapaciteit worden vastgesteld, waarmee veel nauwkeuriger te bepalen
is wat de capaciteit van het ontwerp zal zijn. De peilbuizen kunnen tevens gebruikt worden voor
monitoring van de stijghoogte en waterkwaliteit in het eerste watervoerend pakket.
Het is van belang dat heldere afspraken worden gemaakt tussen het stadsdeel en Waternet over de
verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer, de monitoring en het onderhoud van het systeem,
het eventueel aanpassen van het systeem en het ingrijpen bij calamiteiten.
Realisatie van de waterbergende weg dient plaats te vinden door een ervaren aannemer, waarbij goed
toezicht tijdens uitvoering essentieel is. Dit om het risico op overlast voor de omgeving tot een minimum
te beperken (zie 7.3).
Het terugvalmechanisme (kolken/ overstort) dient robuust gedimensioneerd te worden om het risico op
verstoppingen te reduceren.

7.3

Risico’s en aandachtspunten

Algemeen

Momenteel infiltreert al een deel van de neerslag door de bestrating en op onverharde locaties naar het
grondwater. Dit is de effectieve grondwateraanvulling. Naar schatting infiltreert tot 30% van het
neerslagoverschot naar het grondwater. Deze grondwateraanvulling reguleert in combinatie met aanvoer
uit de Amstel de freatische grondwaterstand. Door een nieuw wegdek aan te leggen dat is afgesloten van
het freatische pakket door een berging of andere waterdichte voorziening, kan de grondwateraanvulling
afnemen waardoor de grondwaterstand daalt. Dit kan leiden tot verder droogvallen van houten
funderingen.

Overeenstemming en heldere afspraken over de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer, de
monitoring en het onderhoud van het systeem, het eventueel aanpassen van het systeem en het
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ingrijpen bij calamiteiten tussen Waternet en het stadsdeel zijn een belangrijk aandachtspunt. De
systemen moeten goed onderhouden worden om optimaal te functioneren.
Bij ondiepe infiltratie

Ongewenste effecten op de omgeving door grondwateronderlast (droogvallende houten paalfunderingen)
of –overlast (vochtige kruipruimtes, vernatting tuinen, verminderde groei bomen) vormen een groot risico
voor de Burmanstraat. Ondiepe infiltratie is daarom niet toegestaan.
Bij diepinfiltratie

Calamiteiten: Het systeem dient zo te zijn ingericht dat bij eventuele calamiteiten of afwijkende
omstandigheden (denk aan een grote zoutvracht bij pekelen of ongelukken met lekkage van stoffen)
tijdige afsluiting van instroom van water naar de filterbuis mogelijk is. Indien mogelijk moeten
gemeentelijke onderhoudsdiensten en hulpdiensten erop gewezen worden dat bij dergelijke calamiteiten
de diepinfiltratie moet worden afgesloten.

Onzorgvuldig handelen tijdens uitvoering. Met name kortsluitstroming tussen watervoerende pakketten
vormt een risico: Het is van essentieel belang dat tijdens plaatsing van de filterbuizen de ruimte tussen
de filterbuis en de scheidende laag waterdicht wordt afgesloten om kortsluitstroming tussen het
freatische pakket en het 1e watervoerende pakket te voorkomen. Omdat er sprake is van sterke inzijging
e
op de projectlocatie bestaat het risico dat het freatische water langs de buis naar het 1 watervoerende
pakket stroomt, waardoor de freatische grondwaterstand sterk kan dalen en houten paalfunderingen
kunnen droogvallen.

Verontreinigingen: Aanleg van diepinfiltratiesystemen in de ondergrond brengt risico‟s op verstoring of
verontreiniging met zich mee. Ook kunnen bestaande verontreinigingen in het grondwater door
diepinfiltratie verplaatsen. Het is daarom noodzakelijk om de waterkwaliteit van het ontvangende
grondwater te monitoren. Zo kan worden ingegrepen indien de situatie blijkt af te wijken van de
verwachting.
Bij berging

Bij het aanbrengen van de berging in de Burmanstraat dient zorgvuldig gecontroleerd te worden of deze
volledig waterdicht is. Een lekkende berging kan leiden tot fluctuaties in de grondwaterstand die voor
overlast kunnen zorgen in de omgeving. Ook na realisatie van de berging blijft dit een aandachtspunt.
Tijdens werkzaamheden in de straat, bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden ten aanzien van kabels en
leidingen, dient zorgvuldig gehandeld te worden om de berging niet te beschadigen. Een robuuste vorm
van berging (PVC of beton) wordt daarom aangeraden; toepassing van uitsluitend waterdichte folie als
afscheiding naar de freatische laag vormt vanuit dit oogpunt een niet in te schatten risico, zeker op de
langere termijn.
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Bijlage 1 - Principe van afkoppeling in de openbare ruimte
Op de markt zijn verschillende systemen voor waterberging, -infiltratie en -afvoer onder wegen en in de
openbare ruimte beschikbaar. De weergegeven opties zijn allen beproefde concepten.
Afvoeren
Het meest gangbare principe om hemelwateroverlast te voorkomen is het water (vertraagd) afvoeren. Dit
kan op vele manieren bewerkstelligd worden, zowel onder- als bovengronds, via leidingen, goten of riolen.
Bij het afvoeren van hemelwater kan als ambitie gestreefd worden om het hemelwater zo lang mogelijk vast
te houden op de plek waar het valt. Hierbij kunnen bergingstechnieken (zie 3.3) geïntegreerd worden in de
hemelwaterafvoer.
Het bovengronds afvoeren van hemelwater en herinrichting van het straatprofiel kunnen ook bijdragen aan
de leefbaarheid van de straat en de acceptatie van de bewoners. Bovengronds afvoeren van hemelwater
kan echter dusdanig veel ruimte innemen dat het ten koste gaat van andere functies, zoals parkeren.
Voordelen
Ondergronds afvoeren is de traditionele manier van hemelwaterverwerking in een stedelijke omgeving; een
beproefd en in de loop der tijd geoptimaliseerd concept. Het afvoeren in een gescheiden stelsel, waarbij
hemelwater gescheiden van het afvalwater uit de huizen wordt afgevoerd, ontlast de rioolwaterzuivering en
voorkomt de verontreiniging van relatief schoon regenwater. Bij aanleg van duurzame gescheiden
afvoersystemen dient zoveel mogelijk onder vrij verval te worden afgevoerd en het gebruik van
pompinstallaties vermeden te worden.
Beperkingen
De capaciteit van het afvoersysteem vormt de grootste beperking. Het hemelwater moet direct afgevoerd
worden, wat bij piekneerslag tot capaciteitsproblemen en water op straat kan leiden.
Hemelwaterafvoersystemen (HWA-systemen) in Amsterdam zijn gedimensioneerd op de piekneerslag uit bui
8 met een herhalingstijd van eens in de twee jaar (T=2) volgens de Leidraad Riolering [5].
Voorbeelden
Ondergronds: Hemelwaterriool (Figuur 7-1), verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Bovengronds: Afvoergoten, regenpijpen, inrichting straatprofiel.
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Figuur 7-1: Principe van afvoeren met gescheiden rioolstelsel (waterenlandonline.nl)

Infiltreren
Bij infiltratie dringt (hemel)water in de bodem en vult het de onverzadigde zone (de zone tussen
grondwaterspiegel en maaiveld). Het water zakt in de loop der tijd uit naar het grondwater of wordt
opgenomen door wortels van planten en bomen. Infiltratievoorzieningen kunnen lokaal de grondwaterstand
verhogen.
Er zijn twee vormen van ondergrondse infiltratie:

Ondiepe infiltratie: Hierbij wordt water in de bovenste bodemlaag geïnfiltreerd. Bijvoorbeeld met waterpasserende verharding, infiltratiecassettes of een infiltratie-transportriool (IT-riool). Deze techniek wordt
met name toegepast onder parkeerplaatsen, pleinen en sportvelden, maar kan ook worden toegepast
onder zwaarder belaste oppervlakken zoals straten en wegen. De omgeving kan beperkingen aan
ondiepe infiltratie opleggen, bijvoorbeeld vanwege bodemopbouw, het freatische grondwatersysteem en
kwetsbare objecten zoals houten funderingen, kruipruimtes en bomen. Zo moet bijvoorbeeld de bodem
voldoende doorlatend te zijn en moet er voldoende ontwatering (afstand maaiveld tot grondwaterspiegel)
aanwezig zijn.

Diepe infiltratie. Hierbij wordt water geïnfiltreerd naar diepe bodemlagen door gebruik te maken van
infiltrerende filterbuizen of grindkolommen. Deze techniek wordt over het algemeen toegepast wanneer
ondiepe infiltratie geen optie vormt. Beperkende factoren in dit systeem zijn in dit geval de diepere
bodemopbouw en het diepere grondwatersysteem. Bij introductie van hemelwater in diepere
watervoerende pakketten speelt de watersamenstelling een grotere rol dan bij ondiepe infiltratie,
bijvoorbeeld vanwege verstopping van filters of introductie van verontreinigingen in de diepere
bodemlagen.
Voordelen
Infiltreren benadert de natuurlijke situatie het meeste, omdat het water op de plek waar het valt de bodem
intrekt. Er is geen ruimtebeslag, het ontlast het rioolsysteem en het oppervlaktewater tijdens en na hevige
neerslag en het kan verdroging in droge perioden helpen voorkomen.
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Beperkingen
Het hemelwater kan verontreinigingen van de straat in de bodem brengen, waardoor deze (licht) kan
verontreinigen. Met name bij diepte-infiltratie naar een dieper gelegen watervoerend pakket is dit onwenselijk
vanwege de zuurstofloze omgeving in diepere bodemlagen. Het kan daarom noodzakelijk zijn het water voor
infiltratie te zuiveren. Verder kan bij infiltratie de grondwaterstand in de omgeving worden beïnvloed, wat tot
ongewenste effecten kan leiden.
Voorbeelden
Bovengronds: Halfverharding, water-passerende verharding, waterdoorlatende verharding.
Ondergronds: Infiltratiecassettes of -kratten (Figuur 7-2), infiltratie-transport riool (IT-riool), grindkoffer,
diepte-infiltratie.

Figuur 7-2: Infiltreren (www.regenwater.com)

Bergen
Water bergen is het tijdelijk vasthouden van hemelwater, vaak op de locatie waar het gevallen is, waarna het
(vertraagd) wordt afgevoerd of geïnfiltreerd (zie 4.1 en 4.2). Ook kan het water worden gebruikt voor andere
doeleinden, om bijvoorbeeld de wc door te spoelen of voor irrigatie. Deze systemen zijn dus altijd
aangesloten op een afvoersysteem of infiltratiesysteem en vormen als zodanig een aanvulling op deze
systemen.
Het is wenselijk het water uit de berging zoveel mogelijk onder vrij verval af te voeren of te infiltreren. Het
benutten van het opgevangen water is eveneens een duurzaam principe, omdat het water dan op locatie
wordt hergebruikt wat leidt tot een reductie van drinkwatergebruik.
Waterbergen kan een positieve bijdrage leven aan de leefbaarheid bij toepassing in de openbare ruimte,
afhankelijk van de manier waarop dit wordt gedaan. Dit zijn vaak wel oplossingen die veel ruimte vragen.
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Voordelen
Het voordeel van water bergen treedt met name op tijdens piekneerslag. Tijdens piekneerslag kan de
wateraanvoer groter zijn dan de hoeveelheid water die het afvoersysteem of de bodem kan verwerken. Door
tijdens piekneerslag een deel van de neerslag tijdelijk te bergen, worden bodem- en rioolsysteem ontlast; de
waterberging vormt dan een buffer voor het afvoerstelsel. Met andere woorden, bergen vergroot de
capaciteit van een afvoerstelsel zoals een rioleringsstelsel. Ook wordt minder vaak water uit een
hemelwaterriool overgestort op het oppervlaktewater en dat bevordert de waterkwaliteit.
Hetzelfde geldt voor infiltratiesystemen. Piekafvoeren zijn vaak groter dan de infiltratiecapaciteit van een
infiltratievoorziening. Indien bergen gecombineerd wordt met infiltratie kan dus in de berging tijdelijk water
worden opgeslagen dat vervolgens vertraagd geïnfiltreerd kan worden. Bijkomend voordeel van dit principe
is dat de bodemopbouw of de grondwaterstand nauwelijks beperkingen opleggen aan de realiseerbaarheid.
Beperkingen
Deze systemen vormen vrijwel nooit een op zichzelf staand systeem. Zodra de berging vol is, moet het water
worden afgevoerd of geïnfiltreerd om de berging weer leeg te maken voor een volgende bui.
Voorbeelden
Bovengronds: Waterplein, bergen op straat (Figuur 7-3), regenton.
Ondergronds: Bergingskratten*, bergingscassettes*, bergbezinkbassin, bergingskelder (Figuur 7-3).
* In feite is er geen verschil tussen infiltratiekratten/cassettes en bergingskratten/cassettes. De laatste worden in een waterdichte
omhulling aangebracht waardoor deze niet in contact staan met het grondwater.

Figuur 7-3: A) Bergen in openbare ruimte (www.tiel.nl) en B) Waterberging in kelder onder straat (www.cob.nl)

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

42

Definitief
Versie 2
18 juli 2013
Projectnr 55693
Documentnr 181933/vys

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Mogelijkheden voor berging en infiltratie van hemelwater in de Burmanstraat

Combineren van principes
In de ontwerpfase kunnen de principes van infiltreren, bergen en afvoeren gecombineerd worden in de
openbare ruimte. Er zijn vele verschillende technische uitwerkingen denkbaar. Zo kunnen gecombineerde
systemen bijvoorbeeld zo ontworpen worden dat kleine neerslaghoeveelheden direct in de bodem infiltreren
terwijl bij piekneerslag het overschot tijdelijk wordt geborgen en later vertraagd infiltreert of wordt afgevoerd
naar een afvoerstelsel. Ook kan de keus worden gemaakt voor afvoer van een deel van de neerslag via het
maaiveld om zo een positieve beleving te creëren. Water in de openbare ruimte kan tenslotte ook erg mooi
zijn. Ook waterkwaliteitsaspecten kunnen een rol spelen bij het ontwerp. Het eerste aandeel hemelwater
(first flush) dat verontreinigingen van het oppervlak bevat, kan bijvoorbeeld gescheiden worden van het
schonere tweede aandeel en naar een zuivering geleid worden of direct geïnfiltreerd terwijl het schonere
tweede aandeel direct naar het oppervlaktewater wordt geleid.
Een combinatie van de verschillende principes en het verminderen van verhard oppervlak gecombineerd
met groen komen vaak ook de leefbaarheid van de omgeving en de beleving ten goede. Door het vaak
intensieve ruimtegebruik in stedelijk gebied moet wel goed worden bepaald hoe dit ingepast en
gecombineerd kan worden met andere functies.
Voorbeelden
Berging-infiltratiesystemen, berging-afvoersystemen, natuurvriendelijke oevers, wadi‟s (Figuur 7-4).

Figuur 7-4: Combinatie van principes (www.waterindestad.nl)
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Bijlage 2 - Grondwateraanvulling door infiltrerende weg

GRONDWATERAANVULLING
Project:
Projectnummer:
Documentnummer:
Opdrachtgever:
Opsteller:
Datum:
Bestandslocatie:
Formule:

Burmanstraat
55693
SD Oost
I.C. Calvelage
24-4-2013
K:\BESTAND\55693\Waterteam\[Grondwateraanvulling.xls]Grondwateraanvulling
Grondwateraanvulling =
(1-cver)x(%ver/100)x((Nx(1+(ktoe/100)))-(Vxqver))+
(1-conv)x(%onv/100)x((Nx(1+(ktoe/100)))-(Vxqonv))
per project invullen
standaard waarde
berekening

Gemiddelde situatie
Percentage verhard (%ver)
Percentage onverhard (%onv)
Gewasfactor onverhard (qonv)
Gewasfactor verhard (qver)
Afvoercoefficient verhard (cver)
Afvoercoefficient onverhard (conv)
Neerslag (N)
Referentie-gewasverdamping (V)
Klimaatverandering (ktoek)

0
100
1
0,1
0,9
0,15

%
%
(gras, cultuurtechnisch vademecum 1988)
(aanname IBA)
(Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers, American
Society of Civil Engineers
mm/d (= langjarig gemiddelde meteostations rond
2,31 mm/dag =
2,31
Amsterdaml)
543 mm/jaar =
0,00 mm/d (= langjarig gemiddelde de Bilt)
% (14% = toename gemiddelde winterneerslag 2100,
14 klimaatscenario Warm, KNMI-scenario 2006)

Verdamping verhard
Netto neerslag verhard
Grondwateraanvulling bij
verharding

0,00 mm/d
2,63 mm/d

Gemiddelde grondwateraanvulling
Infiltratiepercentage t.o.v.
neerslag

2,24 mm/d

0,26 mm/d

Verdamping onverhard
0,00 mm/d
Netto neerslag onverhard 2,63 mm/d
Grondwateraanvulling bij
onverharding
2,24 mm/d

85 %
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Bijlage 3 - Boorgatmethode voor indicatieve berekening
infiltratiecapaciteit in 1e watervoerend pakket
Administatieve gegevens
project
<=
Burmanstraat
ordernr
<=
55693
peilbuis
<=
meetdatum
<=
Input basisparameters
D (m)
<=
L (m)
<=
rw (m)
<=
rc (m)
<=
H (m)
<=
P0 (m)
<=

toelichting
dikte verzadigde zone (t=0)
doorstroomde filterlengte
straal filteromstorting
straal filter
afstand grondwaterst./onderkt filter in rust
grondwaterstand t.o.v. BKP in rust

20.00
5.00
0.15
0.075
19.00
2.00

Input meetgegevens
t (s)
P (t)
<=
<=
0
4.00
1
3.50
3
3.33
5
3.00
8
2.67
11
2.33
14
2.00

toelichting
y (t)
=>
2.00 instantane verlaging op t=0
1.50
010
1.33
Reeks1
1.00
Lineair (Reeks1)
0.67
0.33
001 y = -0.1311x + 1.7623
0.00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

000

000

000

000

Beoordeling meetgegevens
Tref (s)
<=
Yref (m)
<=
Y0 (m)
<=
Parameters A en B
L/rw (-)
A
B
C
Berekening termen
ln[(D-H)/rw]
ln(H/rw)
ln(Re/rw)

toelichting
5.00 referentie tijdstip
1.00 verlaging y (t) op tijdstip Tref
2.00 instantane verlaging op t = 0

=>
<=
<=
<=

33.33
2.573
0.415
2.183

=>
=>
=>

1.90
4.84
3.05

Berekening doorlaatfactor
K (m/s)
=>
K (m/d)
=>

2.38E-04
20.54

Toelichting: indien D>>H dienen A en B te worden bepaald. Indien D=H dient C te
worden bepaald)
parameter standaardcurve
Verhouding D/H =
1.1
parameter standaardcurve
parameter standaardcurve
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