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Samenvatting
Retentie van regenwater in een stad kan
bijdragen aan de luchtkwaliteit, het
stedelijk klimaat, reductie van het
drinkwatergebruik en de
verwerkingscapaciteit van hemelwater.
Retentie van regenwater is ook een
onderwerp in het kader van de adaptatie
aan de klimaatverandering.
We onderzoeken in dit rapport de
maatschappelijke, economische en
technische haalbaarheid van het gebruik
van stedelijke daken voor de retentie
van regenwater. In aanvulling op de
retentie van regenwater op daken onderzoeken we ook de haalbaarheid het water te
gebruiken voor zinvolle toepassingen. Daarmee kan immers potentieel drinkwater worden
bespaard.
We hebben voor dit project gebruik gemaakt van interviews met externe deskundigen,
deskonderzoek en eigen inzichten van de deelnemers aan dit project, elk deskundig op een
aspect van de onderzoeksvraag. De verslagen van de interviews zijn ter controle aan de
respondenten voorgelegd en op juistheid gecontroleerd.
Het onderzoek toont aan dat waterretentie, waterbesparing en management van extreme
neerslag in de aandacht staan bij stedelijke gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.
Desgevraagd konden de geïnterviewde personen ook concrete toepassingen van opgeslagen
water noemen waarmee drinkwater kan worden bespaard.
Een voorbeeld als het Arnhemse Schuitgraaf toont aan dat de toepassing van
waterretentiedaken niet beperkt hoeft te worden tot de binnenstad. Ook in
nieuwbouwwijken is de verwerking en buffering van hemelwater een belangrijk
aandachtspunt, waarbij de ontkoppeling van het riool inmiddels al vrijwel standaard is.
Een dakwaterretentiesysteem maakt dan een effectiever gebruik van de (dure) bouwgrond
mogelijk.
Concrete mogelijkheden lijken ook te bestaan bij projecten op toplocaties waarbij
hoogwaardige werkgelegenheid en huisvesting wordt gerealiseerd. Een voorbeeld is de
Amsterdamse Zuidas, waarbij de beschikbare grond zeer intensief wordt gebruikt. De
verwerking van hemelwater gebeurt dan bij voorkeur niet op maaiveldniveau.
In bestaande binnensteden kan de adaptatie aan de klimaatverandering een probleem
vormen. Aanpassen van de bestaande infrastructuur is kostbaar of onmogelijk. Het gebruik
van daken is dan een concrete mogelijkheid. De tijdhorizon van dit type projecten is echter
in Nederland nog ver weg.
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Vraagpunten bestaan nog op het vlak van de distributie van het water, het voorkomen van
verwisseling met doelen waarvoor drinkwater noodzakelijk is en het management van de
voorraad, dusdanig dat bij extreme neerslag de retentiecapaciteit ten volle kan worden
benut. Een deel van deze vragen kan vrij gemakkelijk worden beantwoord, andere aspecten,
zoals het berekenen van de effecten van het systeem in specifieke situaties en in samenhang
met bestaande voorzieningen en het koppelen van dit systeem met bijvoorbeeld
maatregelen van waterbeheerders vergen nog ontwikkeling.
Een aandachtpunt is zeker ook de marktbenadering met dit product. Veiligheid op het
gebied van water staat voorop in een nat en waterrijk land als Nederland.
Dakwaterretentiesystemen zijn in dicht bebouwde gebieden waarschijnlijk goedkoper te
realiseren dan veel andere voorzieningen. Zolang de betrouwbaarheid nog niet goed is
aangetoond, geldt het nog niet als een alternatief. Wel wordt het systeem gezien als een
mogelijke aanvulling.
Technisch gezien zijn er weinig knelpunten voor de realisatie. Ook architectonisch en
stedenbouwkundig is het systeem haalbaar. De integratie in een bestaande context kan
vrijwel onzichtbaar, of juist duidelijk zichtbaar, zoals hoofdstuk 8 van dit rapport aantoont.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van het MITprogramma van de overheid, onderdeel Water, duurzame Deltasteden.
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1. Inleiding
Waarom dit project ?
Water bergen in een stad kan
bijdragen aan de luchtkwaliteit, het
stedelijk klimaat, reductie van het
drinkwatergebruik en de
verwerkingscapaciteit van
hemelwater.
Het gebruik van stedelijke daken voor
de waterberging opent een nieuw
potentieel voor waterberging in dicht bebouwde steden, waar weinig ruimte is voor een
alternatief als berging in oppervlaktewater.
Berging van water op daken zorgt voor hydrostatische druk, waardoor het water eenvoudig
is te gebruiken voor toepassingen waar anders drinkwater voor wordt gebruikt, zoals
irrigatie van groenvoorzieningen en parken, reiniging van voertuigen en verdampingskoeling.
In het kader van het onderwerp Deltasteden draagt het project bij aan het behoud van
regenwater voor de aanvulling van de grondwaterspiegel, tegengaan van verzilting van de
bodem en de beschikbaarheid van zoet water. In 2050 zal 70% van de wereldbevolking
wonen en leven in een deltastad (Rijnaarts, 2014).
Het vergroten van de retentiecapaciteit in steden past binnen de noodzaak voor adaptatie
aan de wereldwijde klimaatverandering. Deze zorgt in Nederland voor meer gebeurtenissen
met extreme neerslag. Vergroting van de retentiecapaciteit in een bestaande situatie
vermindert de noodzaak van het vergroten van de afvoercapaciteit van hemelwater via
rioleringen en waterwegen, teneinde overstromingen tegen te gaan.
Wereldwijd kan waterretentie op daken kan ook bijdragen aan het verbeteren van het
binnenstedelijk klimaat, de watervoorziening en het optreden van overstromingen in de
sterk versteende groeisteden in met name Azië.
Totstandkoming van dit rapport
Aan dit rapport is bijgedragen door de volgende personen en organisaties:





B. Dautzenberg, Dautzenberg BV
E. van Beek-Vlaanderen Oldenzeel, ELMA Stedenbouw
G. Box, Kilian Water
H. van Heel, De Bever Architecten
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Inhoud van dit rapport
Dit rapport is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek naar dakwatersystemen in
Nederlandse deltasteden. Het projec is uitgevoerd met ondersteuning vanuit het
programma MIT onderdeel Water van de overheid.1
Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

De stad als levend organisme, maatregelen voor waterretentie
Het onderzoeksmodel
De maatschappelijke haalbaarheid
De economische haalbaarheid
Het aspect voorlichting
De technische haalbaarheid
Het aspect regelgeving / wettelijk kader
De bouwkundige realisatiemogelijkheden
Conclusies

A) Bijlagen, kolofon

1

MITWA13322
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1.1 De stad is een levend organisme
De stad is te beschouwen als een levend organisme op macroniveau. Stromen van voedsel,
(bouw)materialen, communicatie, water en energie voeden het stedelijk organisme en
houden het zo in leven. Daarbij is het ook van belang de ontstane afvalstromen tijdig af te
voeren. In een duurzaam stedelijk systeem is dit metabolisme in balans. Zo kan de stad
voorzien in de behoeften van de mensen en zich ontwikkelen door de tijd heen.

Figuur 1 Afvalstaking in Amsterdam (foto: ELMA Stedenbouw)

Water is een complexe factor voor de mens en ook voor de stad. Zonder voldoende zoet en
schoon water kunnen we niet leven, maar te veel water is levensbedreigend. Dit geldt
precies zo voor de stad. De aanvoer van drinkwater is een eerste levensbehoefte. Daarnaast
vormt oppervlaktewater in de vorm van rivieren en zeeën van oudsher een belangrijke bron
van voedsel en handelsmogelijkheden. Niet voor niets zijn de grootste en meest succesvolle
agglomeraties ontstaan in rivierdelta’s; de aanwezigheid van water is een belangrijke
vestigingsfactor voor mensen. Die profijtelijke ligging brengt echter ook bedreigingen met
zich mee. Een overschot aan water kan een directe bedreiging vormen.
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Figuur 2 Overstromingen in Engeland

In Nederland zijn aan- en afvoer van water strikt gescheiden. Schoon drinkwater komt in
onbeperkte hoeveelheden en bijna gratis uit de kraan. Voor afvoer staat een uitgekiend
stelsel van riolering ter beschikking. Dit stelsel is in de loop van eeuwen gegroeid en voor
aanpassing is niet alleen een technische onderbouwing van nut een noodzaak nodig; het is
ook een cultuuromslag.
De infrastructuur in steden wordt ontworpen op basis van een acceptabel geachte kans op
overstromingen in een periode van 10 jaar of 100 jaar. Het IPCC en het KMNI verwachten
echter een toegenomen kans op extreme neerslag in de periode tot 2050 en waarschijnlijk
ook daarna (KNMI(2014)). Het aantal zomerse regendagen zal (naar verwachting) juist dalen.
Als gevolg zal de verdamping toenemen.
Meteoconsult concludeert in een in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd onderzoek dat
de tot dusver gehanteerde krommen voor de kans op extreme neerslag op basis van recente
gegevens van weerstations al niet meer voldoen en naar boven moeten worden bijgesteld
(Meteoconsult, 2006). Niet alleen de kans op extreme neerslag is (circa 25%) hoger, ook de
maximale hoeveelheid neerslag binnen een bepaalde tijd is naar boven bijgesteld. Een
neerslag van 65 mm in 100 minuten kan nu naar verwachting gemiddeld eens per 50 jaar
optreden.
Als het vervuilde rioolwater de putten uit en de straat op stroomt mengt het zich met
oppervlaktewater. Dieren worden daar ziek van, waardoor de ecologie door een enkele keer
wateroverlast jarenlang verstoord kan raken.
Om de problemen in steden op te lossen zijn dus voorzieningen nodig die zeer snel water
kunnen opnemen. Bij voorkeur op een dusdanige manier dat het water voor toepassingen
binnen de stad of voor infiltratie in de bodem kan worden gebruikt.
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1.2 Huidige maatregelen voor waterretentie
Gemiddeld valt er in Nederland 800 mm regen per jaar. Daarvan verdampt 300 mm, de rest
verdwijnt het riool of de bodem in2. In Nederland zijn we gewend aan het treffen van
maatregelen voor water. We maken van de nood een deugd en creëren identiteit en
ecologische waarden met oppervlaktewater door de watergangen een landschappelijke
vormgeving en divers aangeplante oevers mee te geven. Maar al dat water kost veel ruimte
en zeker in hoogstedelijk gebied is ruimte een schaars goed. Bij voorkeur blijft die ruimte
voorbehouden aan de primaire gebruikers: de mensen in de stad. Dit hoofdstuk biedt inzicht
in de manieren waarop Nederland op dit moment met hemelwater om gaat en toont een
greep uit de vele creatieve, soms draconische, maar altijd dure maatregelen die in ons land
getroffen zijn om hemelwater naar de gewenste plek te dirigeren. Infiltratie in de bodem is
immers vaak niet mogelijk.

Figuur 3 Watercyclus regio Amsterdam (bron: Waternet). Water dat op het dak valt, gaat via het vuilwaterriool
direct naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Als basis voor het ontwerp van de riolering en maatregelen in de openbare ruimte wordt
door veel Nederlandse gemeenten Bui 8 toegepast. Deze, de facto, norm stelt dat het
afvoersysteem voor hemelwater 20 mm neerslag in een uur moet kunnen afvoeren (dit is de
zogenaamde maatgevende afvoer). Is de bui heviger, dan komt op sommige locaties water
op straat te staan. In extreme gevallen kan het ook de woningen in lopen. De openbare

2

Jeroen Kluck, HvA
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ruimte is niet altijd klimaatbewust ingericht, met name als in een geheel versteende straat
het trottoir op dezelfde hoogte ligt als de rijbaan, kan het water niet altijd op tijd weg3.
De gemeente Ede is met een jaargemiddelde van 1000 mm de gemeente in Nederland waar
de meeste regen valt. Daar moet bijvoorbeeld het rioolstelsel na een bui binnen 24 uur
weer helemaal leeg en beschikbaar zijn. De grootste problemen met hemelwater doen zich
voor als het eerst een tijd lang gestaag geregend heeft en er daarna een piekbui valt. Dan is
de buffercapaciteit al vol en niet meer beschikbaar op het moment van de hevige regenval4.
Als er stroomopwaarts stedelijke ontwikkeling plaatsvindt en er worden niet voldoende
maatregelen genomen om het water adequaat af te voeren, ontstaan er stroomafwaarts
problemen. In 2011 ontstond er wateroverlast in Baarlo. Er was een wateraanbod van zeven
maal de maatgevende afvoer, terwijl het watersysteem was ontworpen op twee maal de
maatgevende afvoer. De oorzaak van het grote wateraanbod was de aanleg van een
bedrijventerrein in Helden en Panningen. Daar vond op grote schaal verstening plaats
zonder dat de riolering daarop werd aangepast5.

Figuur 4 Voorbeeld van een Wadi (foto ELMA Stedenbouw)

Wadi’s, zoals hier in Ruwenbosch te Enschede, zijn een vaak geziene oplossing in
woonwijken. De wadi’s versterken het groene karakter van de wijk en verbeteren zo de
woonkwaliteit. Dit is alleen mogelijk als de grondslag infiltratie van het hemelwater in de
bodem mogelijk maakt.

3

Marcel Roordink, gemeente Almelo
Menno Ettema, gemeente Ede
5
Toine Gresel, Waterschap Peel & Maasvallei
4
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Figuur 5 Waterberging op bedrijventerrein in Ede (foto ELMA Stedenbouw)

Op BTA12, een bedrijventerrein in Ede is voor de bergingscapaciteit van hemelwater gezorgd
met waterpartijen. Deze vijvers en watergangen verhogen de ruimtelijke kwaliteit op het
bedrijventerrein. Bij hevige regenval stijgt het peil van het oppervlaktewater.
Het Benthemplein in Rotterdam meestal multifunctioneel in gebruik als stedelijke
verblijfsruimte. Enkele malen per jaar loopt het plein onder water. Samen met de
bergbezinkbassins onder het plein biedt het een grote bergingscapaciteit voor hemelwater.

Figuur 6 Droge waterberging in Schuijtgraaf (foto‘s: ELMA Stedenbouw)

De Arnhemse VINEX-wijk Schuytgraaf zijn de maatregelen voor retentie en afvoer van
overtollig hemelwater prominent aanwezig in het straatbeeld. Kleine grachten en grote
goten vormen samen met groene wadi’s een compleet stelsel boven de grond. Met name de
grachten, die onder normale omstandigheden droog staan, vormen vreemde elementen in
de straat. Ze hebben geen functionele meerwaarde of belevingswaarde en vormen eerder
een aanstootgevend element. Te meer omdat er rondom langs de randen voor de veiligheid
van voetganger en auto kleine hekjes geplaatst zijn. Ook groeit er onkruid en verzamelt zich
afval in de betonnen goten.
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Innovatief watersysteem in een Levende Stad
(Van Beek-Vlaanderen Oldenzeel, 2014)
De stad is een levend organisme. Dat is een uitgangspunt van De
Levende Stad. Zo’n stad is een organisme dat zich ontwikkelt,
communiceert met de omgeving en een eigen stofwisseling heeft.
De wateroverlast die nog vers in ons geheugen ligt, maakt
nogmaals duidelijk dat omgaan met hemelwater bij die
stofwisseling een uitdaging vormt. Wie kent een levend wezen dat
water opneemt en zonder te gebruiken als afval uitscheidt?
Want dat is wat we normaal doen met hemelwater: afvoeren.
Vroeger moest dat zo snel mogelijk en de laatste jaren is het gebruikelijk om het te laten
infiltreren in de bodem of naar het oppervlaktewater te laten vloeien. De benadering is
defensief; we beschouwen het water als een mogelijke bedreiging die zijn plek eist in de
stedelijke ruimte. Met wadi’s, of vijvers waarvan het waterpeil mag stijgen, bieden we de
benodigde retentiecapaciteit in het maaiveld. Of daaronder, in caissons en grindkoffers.
Wat overblijft gaat via het riool naar zuiveringsinstallaties. Daar kost het zuiveren van dit
hemelwater relatief veel energie. Soms is de aanvoer zelfs daarvoor te groot en stroomt de
met afvalwater vermengde regen de straat op of onze huizen in, met alle gevolgen van dien.
Water vasthouden op het dak
Dat water komt in eerste instantie grotendeels op een hoger niveau terecht, op de daken
van gebouwen. Met een eenvoudige ingreep is het daarboven vast te houden en kunnen we
kiezen wanneer we het weg laten lopen. Door daken te betrekken bij de opslag van
hemelwater neemt de opnamecapaciteit van een sterk versteende stad in belangrijke mate
toe. Dat verkleint de kans op overbelasting van het riool bij hevige regenval.
Het geïsoleerd opslaan van hemelwater op daken heeft meer voordelen. In de zomer heeft
de aanwezigheid van water op het dak een gunstige invloed op de temperatuur van het
gebouw. Dat verkleint het gebruik van airconditioning en het effect daarvan zien
vastgoedeigenaars terug op hun energierekening. Op hoger schaalniveau tempert het water
de hittestress in binnensteden.
Water vasthouden op het dak vergroot de levensduur van de dakbedekking, zodat
vervanging tijdens de levensduur van het gebouw niet meer nodig.
Veel toepassingen, minder drinkwatergebruik
Bovendien staat het water op het dak tot onze beschikking voor toepassingen, die anders
drinkwater kosten. Omdat het zich op hoogte bevindt, kunnen we het hemelwater inzetten
wanneer het ons uitkomt, voor het wassen van de auto of de straat, in bedrijfsprocessen of
voor irrigatie. Als de grond na een regenvrije periode uitgedroogd en hard is geworden,
stroomt een hevige regenbui voor het overgrote deel over de grond, direct het riool in. Van
te voren geleidelijk water over de grond laten vloeien, vergroot de opnamecapaciteit van de
bodem. En dat verkleint de kans dat zo’n zware bui tot overlast leidt.
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Met deze innovatieve manier van denken over stedelijk hemelwater omarmt het levende
stedelijk systeem de regen. Het integreren van hemelwater in het wezen van de stad
vergroot de waarde van het water, dat vanzelf naar ons toekomt. Dat maakt steden
robuuster bij veranderingen in ons klimaat en draagt bij aan een betere leefkwaliteit in de
stad.
De bouwkundige realisatiemogelijkheden
De praktische uitvoering wordt beschreven in het hoofstuk „De bouwkundige
realisatiemogelijkheden“ van dit rapport.

Figuur 7 Verstoorde en herstelde waterbalans in een stad (figuur: S.J. Koster)
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2. Het onderzoeksmodel

Figuur 8 Overzicht innovaties rond de realisatie van “De stad als watertoren”

De stad gebruiken als een watertoren is een innovatie op verschillende vlakken. De
haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling hangt af van veel invloeden zoals de grootte
van de gevestigde en nieuwe belangen, de kosten versus de baten, de “probeerbaarheid” en
de regelgeving. Sommigen zullen ook de overheid noemen als drijvende kracht achter
maatschappelijke veranderingen.
Gericht onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatie kan het beste gebeuren aan de
hand van een model. Een model geeft de relaties en invloeden weer die in eerder onderzoek
zijn aangetoond.
In het geval van het project “De stad als watertoren” hebben we te maken met een heel
gamma aan innovaties: productinnovatie, diensteninnovatie, procesinnovatie,
organisatorische innovatie, en wellicht ook sociale innovatie. Er is geen model dat dit brede
terrein geheel omvat. We hebben daarom een model samengesteld. De basis daarvoor
vormt het model van Rogers (Rogers, 1983).
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2.1 Model van Rogers
Rogers (2003) heeft op basis van onderzoek in de Amerikaanse landbouwsector een
aantal kenmerken getypeerd die de kans op adoptie vergroten. Daarbij gaat het om:
 het relatieve voordeel van de innovatie.
 de inpasbaarheid van een innovatie
 het gemak waarmee de innovatie ingevoerd kan worden (de complexiteit)
 de probeerbaarheid
 de observeerbaarheid van de innovatie
Een tweede deel van het model van Roger beschrijft het bekende early adopters – early
majority – laggards beweging. We maken hier echter vooral gebruik van het eerste deel van
het model.

2.2 Bottum -> up model
In aanvulling op het model van Rogers, wat eigenlijk een top->down model is, kijken we ook
naar de bottum -> up kant, dus hoe kan het concept van de stad als watertoren optimaal
worden aangepast aan de mogelijkheden en de voorkeuren van stakeholders en andere
partijen die er toe doen. Daarmee vergroten we immers het relatieve voordeel en de
inpasbaarheid van de innovatie (uit het model van Rogers ).

2.3 Besluitvormersmodellen
Hoewel een rationele besluitvormer in grote lijnen kan worden geacht de lijnen van het
model van Rogers te volgen, is er in de praktijk vaak geen tijd om dat in alle nuances te
overwegen. De centrale vraag is dan hoe een besluitvormer kan worden geholpen tot een
besluit te komen en welke beelden en informatie daarbij moeten worden aangereikt. We
vullen bovendien de aspecten Ruil, Relatie en Reputatie uit de (industriële) marketing toe.
De centrale vraag is hier vooral de onderlinge verhouding tussen aanbieder en afnemer van
een product. Hierin verscholen zit de vraag wie (welke partijen) het concept het beste in de
markt kunnen zetten.

2.4 Uitwerking in de opzet van het haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek is verdeeld in verschillende aspecten:





maatschappelijke haalbaarheid
technische haalbaarheid
regelgeving
realisatiemogelijkheden.
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a) Maatschappelijke haalbaarheid
Dit wordt uitgevoerd als een veldonderzoek aan de hand van een vragenlijst. De relatie met
het onderzoeksmodel is de volgende:
Aspect uit het model van Rogers
het relatieve voordeel van de innovatie.

Vraagstelling
Welke doelen van maatschappelijke partijen
zijn gediend met het concept
Welke kostenbesparingen kunnen worden
bereikt met het systeem t.o.v. de bestaande
oplossingen
Welke aspecten zijn belangrijk, naast de
kosten
Wordt het systeem gezien als een optie voor
toekomstige ontwikkeling ?

de inpasbaarheid van een innovatie

Kan het systeem samenwerken met
bestaande oplossingen voor water?
Zijn probleemeigenaren bereid een deel van
het budget te reserveren voor het concept ?
Komen de voordelen terecht bij de partij die
moet investeren ?
Moeten andere systemen worden aangepast
?
Moet de werkwijze veranderen ?
Zijn nieuwe regels nodig ?
Zijn grote investeringen down the line nodig
?
Zijn er partijen de vinden die met het
systeem willen experimenteren ?
Zijn er voorbeelden ?
Vindt men het een voordeel als de oplossing
zichtbaar is ?
Welke wegen worden daarvoor gebruikt
Hoe denkt men over een waterobject/toren

het gemak waarmee de innovatie ingevoerd
kan worden (de complexiteit)

de probeerbaarheid

de observeerbaarheid van de innovatie

b) Technische haalbaarheid
Dit wordt uitgevoerd aan de hand van deskonderzoek en proefnemingen. De relatie met het
onderzoeksmodel is de volgende:
Aspect uit het model van Rogers
het relatieve voordeel van de innovatie.

Vraagstelling
Kostenraming per m2 dak ex bouwkundige
maatregelen
Raming draagkracht daken
Hoeveel waterretentie is mogelijk
Hoe kan de retentie worden geregeld
(inherent, handmatig, automatisch)
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Wat is de kwaliteit van het water (voor de
gebruiksdoelen)
Tot welke afstand kan het water worden
toegepast (welke druk is nodig)
Kan de voorraad automatisch worden
geloosd bij verwachte regelval
Is altijd voldoende water beschikbaar of zijn
aanvullende voorzieningen nodig
de inpasbaarheid van een innovatie

het gemak waarmee de innovatie ingevoerd
kan worden (de complexiteit)
de probeerbaarheid

de observeerbaarheid van de innovatie

Is het mogelijk het nieuwe systeem te
combineren met bestaande systemen ?
Is het mogelijk in een bestaande situatie
leidingen aan te leggen ?
Moet rekening worden gehouden met vorst
?
Is het mogelijk dat leidingen worden
verwisseld ?
Zijn nieuwe regels nodig ?
Waar lopen we tegen aan bij de realisatie op
een praktisch vlak (gebruik bestaande goten
?)
Weergeven voorraad op afstand ?

c) Het aspect regelgeving
Dit wordt uitgevoerd als deskonderzoek, aangevuld met een aantal gesprekken met
deskundigen. De relatie met het onderzoeksmodel is de volgende:
Aspect uit het model van Rogers
het relatieve voordeel van de innovatie.

de inpasbaarheid van een innovatie
het gemak waarmee de innovatie ingevoerd
kan worden (de complexiteit)
de probeerbaarheid
de observeerbaarheid van de innovatie

Vraagstelling
Welke veranderingen in de regelgeving
maken het systeem aantrekkelijk(er)
Welke veranderingen in heffingen maken
het systeem aantrekkelijker
Europees kader
Welke vergunningen zijn nodig ?
Kan een ontheffing worden verkregen voor
nodige vergunningen ?
Welke vergunningen zijn nodig voor het
plaatsen van een waterobject in de
openbare ruimte
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d) Realisatiemogelijkheden
In dit kader worden voorbeelden uitgewerkt waarmee het systeem wordt gevisualiseerd. De
relatie met het onderzoeksmodel is de volgende:
Aspect uit het model van Rogers
het relatieve voordeel van de innovatie.

de inpasbaarheid van een innovatie

het gemak waarmee de innovatie ingevoerd
kan worden (de complexiteit)
de probeerbaarheid
de observeerbaarheid van de innovatie

Vraagstelling
Visuele voorbeelden zijn een hulpmiddel in
het contact met respondenten. Voordelen
en implicaties worden in onderlinge
samenhang getoond
Weerstanden bij de invoering van innovaties
hebben vaak te maken met gepercipieerde
risico’s en onduidelijkheden. Dit kan voor
een deel worden weggenomen door een
praktische oplossing te tonen

Tonen van voorbeelden kan de opinie van
respondenten gunstig beïnvloeden
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3. De maatschappelijke haalbaarheid
Ir. W.A. van Beek – Vlaanderen Oldenzeel, ELMA Stedenbouw6 en Bert Dautzenberg,
Dautzenberg BV.

3.1 Nut en noodzaak van het dakwatersysteem
Het dakwater-retentiesysteem benut iets wat gratis beschikbaar is7. Het mes snijdt bij
toepassing van het systeem aan verschillende kanten: primair helpt het gedoseerd afvoeren8
wateroverlast voorkomen. Bijkomende voordelen zijn de positieve effecten van de
aanwezigheid van het water op de stedelijke leefkwaliteit en de inzetbaarheid van het water
voor andere toepassingen. Het water is gemakkelijk bruikbaar doordat het op hoogte
opgeslagen is9.
Daarvoor is een verandering in denken over veiligheid nodig. Dat lukt alleen als er voldoende
gevoel voor urgentie is. In een stad als Ede is dat gevoel er nog niet10. Die cultuuromslag
heeft te maken met het concept van meerlaagse waterveiligheid. De belangrijkste pijler van
die gedachte is en blijft de preventie van overstromingen. Op de tweede plaats wordt
nagedacht over maatregelen in de ruimtelijke inrichting om onze samenleving minder
kwetsbaar te maken. Ten slotte is er aandacht voor rampenbestrijding en het vergroten van
de zelfredzaamheid van burgers. Dan werken werken we niet tegen maar leven met het
water. Dit maakt ons allemaal een betrokken partij als het om water gaat.11
Toepassing van het systeem en het communiceren daarover geeft de gebruikers van het
gebouw het gevoel iets goed te doen, duurzaam met water om te gaan, dat ze hun
verantwoordelijkheid nemen voor de wereld en voor de toekomst12. Dit goede gevoel is
vergelijkbaar met het gevoel dat de aanleg van zonnepanelen geeft. Gezien de
klimaatverandering en vanuit ecologisch en milieutechnisch oogpunt verdient het
aanbeveling dit retentiesysteem toe te passen. Het systeem draagt bij aan een betere balans
in de stedelijke leefomgeving en vergroot de betrokkenheid van omwonenden bij de

6

Levende Stad, stad om in te leven (Beek-Vanderen Oldenzeel, 2012)

7

Marleen de Ruiter, RWS en Jeroen Kluck, HvA
Arno Kleine Staarman, Aranto
9
Jeroen Kluck, HvA, Lex van Waarden, LHV en Emil van den Burg, Woonstede
10
Menno Ettema, gemeente Ede
11
Marleen de Ruiter, RWS
12
Emile van den Burg, Woonstede
8
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openbare ruimte en het gevoel dat die ruimte eigendom van alle stadsbewoners is13. In het
samengaan van stenen, groen en blauw is water een aspect dat erbij hoort. Als we het niet
meeontwerpen, neemt het water zelf de benodigde ruimte. Dit hebben we geleerd van
Ruimte voor de Rivier14.
In de onderstaande paragrafen zijn de voordelen en mogelijke toepassingen van het
watersysteem op drie schaalniveaus beschreven.

3.2 Microniveau: gebouw, gebouwencomplex, kavel
Bij alle gebouwen geldt dat koeling15 van het dakoppervlak een belangrijk voordeel is van de
aanwezigheid van water op het dak. Dit leidt tot minder gebruik van airconditioning en
bespaart daarmee energie en kosten. Het water kan ook geschikt zijn om warmte of juist
koelte in op te slaan, om het later te benutten16.
Voor een huisartsenpraktijk is het inbouwpakket primair aandachtspunt. De schil van het
pand is daaraan ondergeschikt. Huisartsen willen een simpel en individueel per ruimte
regelbaar systeem voor beheersing van de temperatuur. De koelende en isolerende werking
van een waterlaag op het dak is daarbij beter voor het binnenklimaat dan airconditioning.
Aansluiting op een watergekoelde luchtklimaatinstallatie is mogelijk, of aansluiting op het
Frenger systeem. Dat voorziet in koeling van het plafond met een waterleiding17.
Het dakwatersysteem kan deel uitmaken van het integraal installatieadvies bij nieuwbouw of
groot onderhoud van een huisartsenpraktijk. Dat advies heeft isolatie, koeling en geluid als
belangrijke aspecten voor het binnenklimaat. Duurzaamheid van het dak is eveneens een
aspect18. Bij dienstgebouwen van onder meer tunnels, sluizen en bruggen is de warmtelast
vaak heel hoog. Hier is van toepassing van het retentiesysteem ook een positief effect te
verwachten op het werkklimaat in die gebouwen19.
Ook bij een appartementencomplex kan het smart watersystem wateroverlast helpen
voorkomen. Vaak zijn huurders van een appartementencomplex goed verenigd; als zij klagen

13

Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
Geke de Wit, RWS
15
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam, Menno Ettema, gemeente Ede en Marcel Roordink,
gemeente Almelo
16
Jeroen Kluck, HvA
17
Lex van Waarden, LHV
18
Lex van Waarden, LHV
19
Marleen de Ruiter, RWS
14
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over wateroverlast, dan komt dat in de publiciteit en tast dat het imago van de
woningcorporatie aan20.
Aanbrengen van het systeem bij bestaande gebouwen kan eenvoudig. De basis is al
aanwezig en met relatief eenvoudige aanpassingen is het systeem operationeel te krijgen.21
Met een kraan aan de buitenzijde van het pand is het water eenvoudig af te tappen om te
gebruiken22. Door middel van een eenvoudige voorziening (zoals een slot of een niet
standaard aansluiting) kan worden voorkomen dat het water wordt gebruikt voor doelen
waarvoor drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is.

Figuur 9 Urban farming (De Bever Architecten)

Hemelwater is relatief schoon en geschikt voor alle toepassingen behalve directe
consumptie23. Het hemelwater kan worden ingezet voor in bedrijfsprocessen24, bij
terreinonderhoud25 en reiniging van bijvoorbeeld de centrale ruimtes in een
appartementencomplex26, planten water geven27, het geregisseerd vernatten of sproeien

20

Arno Kleine Staarman, Aranto
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
22
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
23
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
24
Marcel Roordink, gemeente Almelo
25
Lex van Waarden, LHV
26
Emile van den Burg, Woonstede
27
Marcel Roordink, gemeente Almelo, Jos Ketelaars, Waternet en Menno Ettema, gemeente
Ede
21
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van de tuin28 en glasbewassing29. Het water kan ingezet worden voor het bevloeien van een
daktuin, urban farming op het dak of aan de gevel30.
Schoonmaken van bijvoorbeeld kooien van huisdieren, stallen e.d. Het wassen van de auto31,
alleen niet voor de deur. Dan vervuilt het grondwater te veel32. Wel kan het systeem een
autowasserette van water voorzien. Dat zal eerder op een bedrijventerrein een gangbare
toepassing zijn.
Drinkwater voor dieren kan alleen een optie zijn in een professionele omgeving, waar
mogelijkheden zijn voor controle van de kwaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval in
dierentuinen, bij asiels en dierenartsen en op boerderijen.
Over de volgorde in gebruik van het dakwater moet goed worden nagedacht. Hiervoor is een
staffel nodig. Voor Woonstede geldt bijvoorbeeld: eerst glazen wassen en schoonmaken,
dan eigen gebruik bewoners, dan door naar de gemeente of een belendend bedrijf33. Dankzij
het smart water systeem neemt verspilling van drinkwater voor dit soort toepassingen af34.

3.3 Mesoniveau: buurt, wijk, stad
Met het smart watersystem bestaat er regie over de balans in het stedelijk watersysteem.
Het water loopt nu te snel weg, het is belangrijk de buffercapaciteit op daken en in parken
op allerlei manieren te vergoten35. Dit watersysteem vergroot die buffercapaciteit36. Ook het
gebruik van regenpijpen voor retentie is het onderzoeken waard, zeker als het om
hoogstedelijke gebieden gaat37. Op hoogstedelijke plekken, zoals aan de Amsterdamse
Zuidas ontbreekt ruimte voor het water. Nabij het WTC gaat de snelweg ondergronds. Daar
is weinig ruimte beschikbaar voor natuurlijke wateropvang en waterberging. Dus daar kan
het systeem echt helpen om een probleem op te lossen38.
Het dakwatersysteem is niet alleen toe te passen op gebouwen, maar ook op
civieltechnische constructies, zoals de afdekking van tunnels. De A4 bij Leiderdorp is
28

Arno Kleine Staarman, Aranto en Marcel Roordink, gemeente Almelo
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam en Emile van den Burg, Woonstede
30
Jeroen Kluck, HvA
31
Marcel Roordink, gemeente Almelo en Jos Ketelaars, Waternet
32
Arno Kleine Staarman, Aranto
33
Emile van den Burg, Woonstede
34
Arno Kleine Staarman, Aranto en Jos Ketelaars, Waternet
35
Jos Ketelaars, Waternet
36
Emile van den Burg, Woonstede
37
Jeroen Kluck, HvA
38
Marleen de Ruiter, RWS
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voorzien van een sedumdak. Gefaseerde opvang van water dat op verhoogde wegen valt is
ook mogelijk.39
In de openbare ruimte zijn minder vierkante meters nodig voor waterberging. Dit kan geld
opleveren door een hogere gronduitgifte te realiseren. Er mag daarbij echter geen scheve
verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte ontstaan40. Een andere mogelijkheid is de
gebruikskwaliteit van het publieke domein verbeteren. De ruimte die niet voor water nodig
is, kan nu ergens anders voor gebruikt worden.
Kanttekening daarbij is, dat het ontwerpen van water in de openbare ruimte bij de
Nederlandse situatie hoort. Waterpartijen zijn synoniem aan kwaliteit in de woonwijk41 en
vormen ook een deel van de identiteit van een plek. Het confronteert ons ook met de
watersituatie in ons polderrijke land. We moeten ermee doorgaan onze kinderen te leren
omgaan met water.42
Vermindering van onnodige verplaatsingen van water, van en naar de Rioolwaterzuivering43.
Door het retentiesysteem te koppelen aan een groene omgeving, bijvoorbeeld met wadi’s44,
ontstaat een verbeterde leefomgeving, die minder versteend is45, een hogere leefkwaliteit
heeft en milieuvriendelijker is46. Daardoor creëren we bij toepassing van het systeem een
win-win situatie voor gebouwen, grond en mensen. Gezamenlijk gebruik van het
hemelwater kan een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de buurt.47
Er ontstaat een grotere opvangcapaciteit van de bodem doordat vaker licht bevloeien
uitdroging voorkomt48. Met gericht bevloeien van groengebieden in de omgeving is
stedelijke verdroging tegen te gaan; het water infiltreert dan op de goede plaats. Het is de
vraag in hoeverre het retentiesysteem daaraan een substantiële bijdrage kan leveren49. En
die mogelijkheid is afhankelijk van de grondslag; bij leem is infiltratie in de bodem
bijvoorbeeld niet mogelijk50.

39
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Jos Ketelaars, Waternet
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Geke de Wit, RWS
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45
Marcel Roordink, gemeente Almelo
46
Marleen de Ruiter, RWS
47
Arno Kleine Staarman, Aranto
48
Arno Kleine Staarman, Aranto
49
Jeroen Kluck, HvA
50
Toine Gresel, Waterschap Peel & Maasvallei
40

27 oktober 2014

24

Haalbaarheidsonderzoek De Stad Als Watertoren
Toepassing van het systeem verkleint de kans op overlast bij piekbuien, zoals onderlopende
tunnels. Het afvoerstelsel moet nog steeds worden ontworpen op de bui die valt in een
worst case scenario, dus als het systeem al vol is. Daarin verandert niets51. Bovendien rekent
men zich vaak rijk bij het ontwerpen van het riool en blijken in de praktijk de piekbuien
heviger te zijn dan waarmee bij het ontwerp rekening werd gehouden52.
Het helpt voorkomen dat er te veel water in het riool terecht komt53 en daarmee het
overstorten van het riool op sloten en, in Rotterdam, de singels. Dat laatste is funest voor
het leven in de singels. De zuurstof verdwijnt door de vervuiling uit het water, en dat tast het
ecosysteem ernstig aan. Als er vijf jaar lang geen overstort op de singels heeft
plaatsgevonden, is het ecosysteem pas weer hersteld.54
Het is de vraag of de riolen kleiner gedimensioneerd kunnen worden. De piekbelasting is
hierbij maatgevend. Wel zal het bestaande riool minder snel overbelast raken.
De waterbuffer kan kunstmatige waterpartijen in tuinen en parken bijvullen als het droog
is55.
Het water kan ingezet worden voor het uitspoelen van fijnstof op wegen. Dan kan het
vanwege vervuiling niet op het oppervlaktewater geloosd worden. Door het water op te
vangen in een helofytenfilter is het ter plaatse te zuiveren.56
Toepassing van het systeem helpt bij demping van het urban heat island effect en draagt zo
met de vermindering van hittestress bij aan een klimaatbestendige stad57 en een beter
stedelijk klimaat58.
Het water kan bijdragen aan de brandveiligheid, door het naar een blusvoorziening langs
weg of spoorlijn te laten vloeien.59 Die zijn er bijvoorbeeld bij civieltechnische constructies
als tunnels, op bedrijventerreinen en bij routes waarlangs gevaarlijke stoffen worden
vervoerd.60 Water van de weg zelf is hiervoor vanwege de vervuiling niet geschikt.
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Toepassing van daktuinen en combinatie van het watersysteem met sedumdaken verbetert
de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk daklandschap en van de luchtkwaliteit61.
Voor geluidschermen bestaat vaak de wens om die te laten begroeien. Daar is water voor
nodig waar het smart watersystem van belendende panden in kan voorzien62.
De gemeentereinigingsdienst kan het water gebruiken voor het schoonspuiten van straten63.
Dan moeten ze wel toegang hebben tot dat water. Dat kan als de waterkranen op een
universele manier zijn beveiligd en de dienst daarvan een sleutel krijgt64. Medewerkers
kunnen dan de veegwagens met het water vullen65. Het schoonmaken van scholen,
winkelcentra en andere publieke ruimtes is eveneens mogelijk, net als het nathouden van
bruggen bij warm weer, zoals gebeurt in de gemeente Amsterdam.
Het hemelwater kan ingezet worden om riolen door te spoelen , die door het gebruik van
bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen minder water te verwerken krijgen, dan waar
ze voor ontworpen zijn66. Het is alleen niet bekend of er ook daadwerkelijk verstopping
plaatsvindt als dat doorspoelen niet gebeurt67.
Het inzetten van het watersysteem kan voor een instituut als Rijkswaterstaat veel betekenen
voor het imago. Het heeft een naam hoog te houden als het gaat om duurzame
watersystemen. Dit systeem kan daaraan op een tastbare manier bijdragen.68
Het water kan gebruikt worden voor het irrigeren van landbouwgebieden, bijvoorbeeld voor
productie van bomen als biomassa voor een energiecentrale69. Ook is het in te zetten voor
het bewateren van hanging baskets en plantenbakken, bomen, plantsoenen en ander
stedelijk groen in de openbare ruimte70. Het watersysteem kan met het bevloeien van
groenvoorzieningen urban agriculture of urban farming faciliteren en mogelijk maken waar
anders niets wil groeien71.
Het water is in te zetten voor industriële toepassingen, zoals koelen, spoelen, bevloeien in
kassen, dus aansluiten op een drainagesysteem, of toepassing in specifieke
bedrijfsprocessen.
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Piekberging voor water in de openbare ruimte kan ook prima samengaan met gebruik door
mensen72. Het wateraspect maakt de inrichting juist vaak interessant, omdat
hoogteverschillen nodig zijn en omdat het vaak ook groen wordt ingevuld. Stromend water
kan bijvoorbeeld in een kunstwerk toegepast worden, dat uitleg geeft over de
waterkringloop, of als speelwater in een fontein73 of in een natuurzwembad74. Tenslotte kan
met het water een weiland worden opgespoten of een openbare ruimte onder water gezet
worden voor een ijsbaan.

3.4 Macroniveau: regio, stroomgebied, land
Het watersysteem maakt op twee manieren het bufferen van water mogelijk: het water
wordt vastgehouden op het dak en elders in het smart watersystem. Daarnaast kan
buffering in de bestaande riolering plaatsvinden75. Het Waterschap Peel & Maasvallei
beschikt over de zuiveringsportefeuille rioolsysteem en het drinkwatersysteem. Het smart
watersystem wordt een derde systeem hiernaast. Dat bestrijdt op een natuurlijke manier de
stedelijke droogte en bevordert een natuurlijke omgeving in de stad waarbij groen en blauw
in balans zijn.
Het watersysteem bevordert de regie op de waterstanden. Soms zijn er watertekorten, soms
is er een overschot. Rijkswaterstaat heeft er bijvoorbeeld baat bij dat de Rijn minder water
afvloeit. Daarnaast wordt het IJsselmeergebied steeds voller, dus spuien op een natuurlijke
manier is haast niet meer mogelijk. De mensen ‘in het oosten’, stroomopwaarts, kunnen
daar iets aan doen.76
Bij grootschalige toepassing minder maatregelen nodig tegen wateroverlast? Om op hoog
schaalniveau significante voordelen op te leveren, moet al het dakoppervlak voorzien zijn
van een dergelijk systeem voor hemelwateropvang.77 Als het hemelwater een paar uur lang
kan stagneren voordat het in het riool belandt, voorkomt dat al veel overlast78.
Er zijn vaak ook watertekorten; een kering laat niet alleen water door, maar houdt ook de
grond- waterstand en rivierwaterstand op peil. Dat is nodig om voldoende diepgang voor de
scheepvaart te garanderen. Gerichte infiltratie kan daar (een beetje) bij helpen79.
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De druk op de waterketen voor productie van drinkwater vermindert, evenals de
hoeveelheid hemelwater dat voor zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomt.
Daarnaast blijft het grondwater beter op peil door meer continu bevloeien80.

3.4.1 Toepassingen die geen deel uitmaken van het onderzoek

Tijdens de interviews kwam een aantal toepassingen voor het watersysteem en het gebruik
van het hemelwater naar voren, die buiten de scope van dit onderzoek vallen. Zij zijn in een
later stadium de moeite van het onderzoeken waard:
Opwekken van waterkrachtstroom, na het aanbrengen van een schoepenrad en dynamo in
de regenpijp81. Deze toepassing maakt geen deel uit van dit onderzoek.
De toepassingsmogelijkheden van het hemelwater binnenshuis kwam veelvuldig aan de
orde. De meningen verschillen hierin. In een professioneel beheerd pand, zoals een
huisartsenpraktijk is het doorspoelen van het toilet goed mogelijk82. In particulier
onderhouden panden, woningen, kan zelf klussen in dit verband tot problemen leiden,
bijvoorbeeld door verwarring van het drinkwaterstelsel met het hemelwatersysteem83.
Binnen kunnen, mits dit met een goed gecontroleerd tweede watersysteem gebeurt, toilet
doorspoelen84, gebruik in de wasmachine85, afhankelijk van de persoonlijke behoefte86.
Woonstede wil deze mogelijkheid onderzoeken, maar er mag geen verwarring van de twee
waterleidingstelsels voorkomen. Ook mogen de gezondheidsrisico’s niet toenemen87. De
ervaringen met een tweede waterleidingnet zijn ook niet onverdeeld positief. Bij het
doorspoelen van het toilet is bijvoorbeeld niet goed zichtbaar of alle afval wel uit het toilet is
weggespoeld88.
Bij tunnels is er vaak een wateropslagtank nodig onder de tunnel, voor wegwater. Een
andere oplossing betekent een grote besparing89.
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3.4.2 Aandachtspunten bij toepassing van het dakwatersysteem

Om toepassing op grote schaal mogelijk te maken is brede acceptatie van het innovatieve
systeem nodig. De onderstaande aspecten zijn tijdens de interviews genoemd als
aandachtspunten om de acceptatie mogelijk te maken.
Gebruikers en andere partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat het systeem niet leidt
tot gevaren, die er anders niet zouden zijn. De veiligheid van het systeem moet
vanzelfsprekend, dus bewezen en getest zijn90. Gevoelsmatig lijkt voor gebruikers van een
pand het afvoeren van hemelwater een veiliger oplossing. Het gaat dan om het idee dat er
iets op je dak ligt en de druk die dat water daar uitoefent op de constructie91. Water dat
langer stilstaat kan leiden tot groei van groen- en blauwalgen, de ziekte van Weill92, stank93
en muggen94. Misschien houdt het vuil vast95. Het wegnemen van deze onzekerheden is een
aandachtspunt. Als er een ongeluk gebeurt, bijvoorbeeld met een kind, dan is dat funest
voor het vertrouwen in het hele systeem 96.
Voor een doorslaggevende verbetering in de wateroverlast is alleen toepassen bij
nieuwbouw niet voldoende. Het systeem moet daarom veelal in, aan en op bestaande
gebouwen geplaatst worden97. Het systeem mag niet gaan lekken98, zodat water binnen
terecht kan komen. Dat betekent dat bij de uitvoering meer zorg nodig is, dan we nu van de
bouw gewend zijn. Bouwfouten zijn hierbij een belangrijk mogelijk probleem99, dus
bijvoorbeeld de dakdekker die de constructie aanbrengt, moet continu topkwaliteit
leveren100. Het water buiten de woning om leiden leidt gevoelsmatig minder snel tot
problemen en stuit dus op minder weerstand bij gebruikers, dan het hemelwater voor
toepassingen naar binnen halen101.
Voor grootschalige toepassing van het watersysteem is uiteindelijk het opnieuw inrichten
van boven- en ondergrondse infrastructuur nodig. Dat stuit op praktische en financiële
consequenties102. Het risico zit erin dat er een ‘half’ systeem aangelegd wordt en dat er
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kansen gemist worden. Soms staan er gebouwen waar de watervraag niet groot is. Het
water moet dus een afstand kunnen overbruggen. Daarvoor is het aanleggen van
voorzieningen in de openbare ruimte nodig. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de
vastgoedeigenaar, maar van de gemeente. Het is de vraag of daar voldoende draagvlak is103.
Het retentiesysteem betekent weer een extra toevoeging die onderhoud vergt, met
onderdelen die kapot kunnen gaan104. Daarnaast kan er vuil in het systeem en de pijpen
komen. Zelfs met bladscheiders met een maaswijdte tot 200 mu is dat niet te voorkomen105.
Dat maakt dat voor een individuele woning of particuliere eigenaar de voordelen te
minimaal zijn, door het gedoe dat het systeem met zich meebrengt. Voor een (kantoor)pand
of appartementencomplex is het al wel aantrekkelijk door het grotere rendement106.
Het onderhoud is een belangrijk aandachtspunt voor het slagen van de implementatie op
grotere schaal en langere termijn107. Rijkswaterstaat beschouwt intensief onderhoud ook als
risico, en een extra risico betekent dat er een kleine kans is op het omarmen van het
systeem. Positieve ervaringen van toepassingen elders kunnen dat risico verkleinen.
Daarnaast betekent het, dat de constructie van het dak en het pand zeker in staat moet zijn
de belasting aan te kunnen. Dit is anders dan sneeuwlast een continue extra belasting108,
samen met het gewicht van antennes, schotels, zonnepanelen en dergelijke. Het systeem
kan gaan concurreren met dit soort andere installaties109. Bovendien kan het zijn dat deze
nieuwe belasting bij bestaande panden, bijvoorbeeld goedkoop uitgevoerde bedrijfshallen,
toch tot grote schade leidt110.
Het dakwatersysteem moet ongevoelig zijn voor storingen111 en het gebruik moet
overzichtelijk112 zijn. De drukklep in de hemelwaterafvoer moet bijvoorbeeld vanzelf open
gaan113. Hij mag niet blokkeren als er bijvoorbeeld een takje in een terugslagklep komt114. Er
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moeten voor de gebruiker geen extra handelingen of onderhoud bij komen en het
uitbesteden daarvan moet kostenneutraal zijn115.
De esthetiek van het systeem is een aandachtspunt116. Het systeem mag geen verrommeling
in de architectuur met zich meebrengen. Als bij een renovatie het systeem wordt
aangebracht aan en op een bestaand pand, moet dit worden geïntegreerd in de
architectuur. Bij nieuwbouw moet het deel uitmaken van het gebouwconcept.117
Het inzetten van het beschikbare water kan op weerstand stuiten bij gebruikers. Dat is niet
alleen door het idee dat er permanent water op het dak ligt118, maar ook door de kwaliteit
van dat water: ziet het water er net zo uit als leidingwater en laat het geen geur achter119?
Daarnaast is het eventueel uitlogen van materialen een aandachtspunt120, evenals de
aanwezigheid van uitwerpselen of dode bladeren121, want dat kan de waterkwaliteit
verslechteren. Het bieden van zekerheid over de waterkwaliteit is een harde voorwaarde in
verband met de volksgezondheid122.
Voor de aanleg van voorzieningen om het water af te tappen is zorgvuldige voorbereiding
nodig. Hoeveel tappunten zijn er nodig? Hebben mensen de mogelijkheid vervuild water
terug te pompen? Een eventuele aansluiting op het rioolstelsel moet met beveiligd worden
tegen terugstromen, bijvoorbeeld door terugslagkleppen123. Water dat van balkons,
galerijen en dergelijke stroomt, mag niet op het oppervlakte water worden geloosd, omdat
dit schoonmaakmiddelen kan bevatten124.
Voorkomen moet worden dat grootschalige toepassing van het watersysteem negatieve
gevolgen voor de ecologie met zich meebrengt. Met name als dit leidt tot minder stedelijk
oppervlaktewater, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit in de stad. Dit
kan leiden tot aantasting van de balans tussen groen en water enerzijds en verstening van
de openbare ruimte anderzijds. Daardoor kunnen informele ecologische verbindingszones in
de stad in gevaar komen en dat leidt tot de verkleining van de habitat van stedelijke flora en
fauna125. De aanleg van daktuinen en groene daken kan hierbij als mitigerende maatregel
werken.
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Figuur 10 Heliofytenfilter (foto: ELMA Stedenbouw)

Het zelf zuiveren van het hemelwater is technisch mogelijk, via een helofytenfilter en
bezinkbak. Dat gebeurt bijvoorbeeld op kleine schaal op bedrijventerrein De Ceuvel in
Amsterdam Noord. In Nederland mag dat niet zomaar, omdat de veiligheid van het
drinkwater controleerbaar moet zijn126.
Het treffen van voorzieningen voor aanleg van het watersysteem op en aan een gebouw is
geen probleem, mits deze maatregelen binnen de perken blijven. Die maatregelen zijn ook
niet heel ingrijpend, maar acceptatie bij de betrokken partijen is wel noodzakelijk. Bij
bedrijven gaat dit wellicht makkelijker dan bij woningen. Zeker bij renovatie van een
grootschalig complex kan het grote aantal stakeholders een struikelblok zijn. Een corporatie
kan dit bij groot onderhoud van een appartementencomplex meteen toepassen, maar als
een flat pas gerenoveerd is, dan duurt het lang, de exploitatietermijn voor groot onderhoud
is 25 à 30 jaar,voordat realisatie plaatsvindt127. Misschien is een kleinschalige, ecologische
woonomgeving een geschikt woonmilieu om te starten met toepassing128.
Het slagen van het systeem is mede afhankelijk van de buffercapaciteit tijdens hevige
regenval. Het is de vraag in hoeverre de extra buffercapaciteit een stad in de praktijk
beschermt tegen wateroverlast129. In elk geval moet de bufferruimte op het dak en in de
regenpijpen leeggelopen zijn, voordat regen wordt verwacht. Dit moet goed aangestuurd
worden. Een weeralarm is daarvoor onvoldoende betrouwbaar, want dat gaat te vaak voor
niets af130.
Er ontstaat afhankelijkheid van (weer) een nieuwe partij. Want wie heeft er regie over het
in- en uitlaten van het water131? Wie is er verantwoordelijk132? Als er veel regen in aantocht
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is, zet Waternet van te voren sluizen open en start het bedrijf met voormalen en het
leegpompen van bergbezinkbassins. Misschien is dit systeem daaraan te koppelen133.
Een extern beheerregime kan weerstand oproepen bij de eigenaar van een pand.134. Een
huiseigenaar kan het systeem vol water laten staan op de verkeerde momenten, zodat de
capaciteit niet beschikbaar is als het nodig is135. Het is niet de bedoeling in die zin afhankelijk
te worden van individuele personen. Zeker als er bij grootschalige toepassing van het
systeem minder retentiecapaciteit in de openbare ruimte wordt aangelegd, leidt dit tot
risico’s voor de stad136. Een vereniging van eigenaren kan dit voor een
appartementencomplex regelen, dan heeft een bewoner er geen gedoe van137. Waar
Rijkswaterstaat die verantwoordelijkheid draagt, gaat ze die niet aan een ander afstaan.
Centraal regelen heeft als voordeel dat er een centrale visie is. Droge voeten moet je op
nationaal niveau goed regelen.
In de basis vormt het nieuwe systeem een verstoring van de werking van het huidige stelsel.
Daarvoor is het nodig aanpassingen aan dat stelsel te doen en met meer aspecten rekening
te houden. Dat levert in beginsel meer werk op en wordt vervelend gevonden. De eigen
technische mensen moeten wel te overtuigen zijn. Zij moeten het onderhouden en zijn
alleen te overtuigen op feiten. Die nemen de angst voor het onbekende weg. Huismeesters
voor appartementengebouwen zijn op te leiden om het systeem te bedienen138. Voor
vastgoedontwikkelaars en –eigenaren is het duurder en meer gedoe om in de gaten te
houden. Voor het gebruiken van hemelwater is het doorbreken van het gedragspatroon
nodig139.
Voor acceptatie van het idee dat we met het water in plaats van ertegen leven is een
cultuuromslag nodig en dat vraagt om draagvlak bij alle betrokken partijen140. Dat is een
kwestie van goed communiceren, inbedden en actieve betrokkenheid bij bewoners en
gebruikers creëren141. Daarin kan Ruimte voor de Rivier als voorbeeld dienen142. Dit is deels
een politieke keuze. Rijkswaterstaat en Waternet kunnen bijdragen aan de acceptatie van
het dakwatersysteem via invloed op gebiedsontwikkeling en de planologische onderbouwing
daarvan. Daarnaast kunnen Rijkswaterstaat en Waternet via samenwerkingsverbanden met
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verschillende overheden, ook op lager schaalniveau de toepassing van het systeem
bevorderen143.
Daarvoor moet een zorgvuldig proces worden doorlopen, waarin mensen mogen
meedenken144. Zo kunnen zij wennen aan deze innovatie145, zodat gebruikers van gebouwen
het systeem als vanzelfsprekend onderdeel van hun woning of kantoor gaan zien. Ook bij
ambtenaren, die de benodigde vergunningen moeten verstrekken is zo’n gewenningsproces
nodig. Zij moeten zich hierin laten bijscholen.146 Dit geldt ook voor
onderhoudsmedewerkers, waar weerstand kan ontstaan tegen weer een innovatie die
aanpassing van hun manier van werken vraagt147.
Het vinden, verbinden en voorlichten van de gebruikers148 en andere belanghebbende
partijen kan een van grote waarde zijn om die cultuuromslag te bewerkstelligen. In de regio
Amsterdam vinden project- en gebiedgeoriënteerde overleggen en innovaties plaats149. En
er zijn zeer veel belanghebbende partijen. Dit zijn in de eerste plaats burgers150, maar
bijvoorbeeld ook: gemeenten en andere lokale overheden, provincies, energiebedrijven
(want water zuiveren kost energie), Rijkswaterstaat, waterzuiveringsbedrijven,
waterleidingbedrijven, waterschappen, eigenaren van onroerend goed, boeren,
binnenschippers, verzekeraars en architecten. Voor hen ontstaan er nieuwe mogelijkheden
om anders te gaan ontwerpen. Ook bouwondernemingen hebben er baat bij, dus Bouwend
Nederland kan een interessante partner zijn151. Dat geldt ook voor tuinders die een heel
nieuw irrigatiesysteem tot hun beschikking krijgen. Loodgieters hebben tot slot een grote
kans op een heel nieuw werkveld.152 Om dit voor elkaar te krijgen zijn persoonlijke contacten
en netwerken op uitvoerend, beleidsmakend en bestuurlijk niveau onmisbaar.
Een slimme en grootschalige implementatie van het smart watersysteem verlevendigt de
stad en brengt de levende stad dichterbij153.
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4. Economische haalbaarheid
4.1 De waarde van water (in de stad)
Ook de conventionele productie en distributie van drinkwater, en de buffering en
verwerking van regenwater geven aanleiding tot kosten. Dit is de referentie voor het
bepalen van de financiële haalbaarheid van het dakwatersysteem. In de conventionele
situatie betreft het de volgende kosten:
-

Kosten van drinkwater en vastrecht.
Voor een gemiddeld gezin (97,3 m3/jaar) bedragen deze kosten ca. € 1,09 /m3 (tarief
2012, volume water en vastrecht, Drinkwaterbedrijf Groningen).
Het tarief voor bedrijven hangt af van het volume. De variabele kosten voor de
drinkwatervoorziening zijn echter minimaal €0,72 (2012).

-

De kosten van voorzieningen voor de buffering en afvoer van regenwater in een
stedelijke omgeving (riolering of apart stelsel voor de afvoer van regenwater,
regenwater bassins, overstortvoorzieningen) en de daardoor eventueel geheel of
deels verloren gaande bouwgrond. Dit heeft het karakter van een investering, die
over een langere periode kan worden afgeschreven. Gebruikelijk is een
afschrijvingstermijn van 20 jaar (VNG). De kosten daarvan worden opgenomen in de
rioleringsheffing. De kosten van het afkoppelen van regenwater zijn ca € 30..35 /m2
(in de rurale gemeente Brummen), exclusief de verloren bouwgrond.

-

In verband met de adaptatie aan klimaatverandering is in bestaande steden veelal
een uitbreiding nodig van de verwerkingscapaciteit van hemelwater. Het uitbreiden
van de capaciteit van de riolering is echter niet altijd mogelijk of is zeer kostbaar. Het
afkoppelen van hemelwater is een manier om de capaciteit te vergroten, zie voor de
kosten het vorige punt.

-

In bredere zin kan in deltasteden het stedelijk waterverbruik en de versnelde afvoer
van hemelwater ook gevolgen hebben voor de grondwaterspiegel, en daarmee ook
op de natuur, de geschiktheid van de bodem voor agrarische productie, en op de
verzilting van de bodem. De kosten daarvan kunnen zeer hoog zijn.

-

Water heeft voordelen voor het binnenstedelijk klimaat en het energiegebruik voor
koeling. De waarde daarvan hangt af van de situatie en de noodzaak om te koelen.
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Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de waarde van een systeem voor
wateropvang op daken kan worden geschat op tenminste €30..35/m2 plus waarde van de
drinkwaterbesparing en de opbrengst voor koeling, het binnenstedelijk klimaat en de
grondwaterspiegel.
De gemeente Amsterdam / het Waterschap heeft inderdaad dit bedrag per m2 bijgedragen
aan dakwatersystemen binnen de gemeente die 50 mm water gedurende 24 uur kunnen
vasthouden (congres Stowa, 2014, een samemvatting is opgenomen in de bijlage).
Voor implementatie van het systeem is de economische haalbaarheid een belangrijke
voorwaarde. Omdat er sprake is van een gemeenschappelijk belang, moet er ook een
gezamenlijke businesscase komen. Aandachtspunt daarbij is, dat de partijen die de
investering in het aanbrengen van het systeem moeten doen niet degenen zijn die baat
hebben bij grootschalige toepassing. Het systeem is pas haalbaar als er een businesscase is
voor alle partijen die betrokken zijn en erin investeren.154 Wel verkleint het systeem de kans
op overlast en dat mag een zekere prijs hebben.155

4.2 Microniveau: vooral kosten
Het zijn de gebouweigenaren en investeerders in vastgoed die de kosten moeten dragen van
het aanbrengen van de nieuwe dakconstructie en regenpijpen. Een individuele bewoner
neemt de eigen kosten daarin mee. Anderen mogen er wel van profiteren als dat maar geen
extra geld kost156. Het systeem hoeft ook geen geld op te leveren. Daarin zit een stuk
‘noaberplicht’: omzien naar en zorgen voor de buren157.
Woningbouwverenigingen en ontwikkelaars stellen hun kosten-batenanalyse op
gebouwniveau op. Daarbij nemen zij mee hoeveel het systeem uitspaart aan:
1. energiekosten voor gebruik van de airconditioning 158, omdat het water op het dak
de onderliggende ruimten koeler houdt;
2. onderhoudskosten en duurzaamheid van het dak 159;
3. beperking of voorkomen van schade door wateroverlast160;
Aan de kostenkant komen de volgende aspecten aan de orde:
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1. regulier en incidenteel onderhoud161 van het watersysteem, in vergelijking tot het
onderhouden en vervangen van een dak zonder dit systeem. De hemelwaterafvoer
wordt minder vaak vervangen. Als dat tegelijk moet gebeuren, is dat een extra
kostenpost162.
2. risico’s als het systeem faalt en de schade die dat met zich meebrengt, inclusief
imagoschade163.
Het systeem kan zichzelf terugverdienen, want de extra investering is relatief laag en spaart
kosten164. Woonstede staat open voor toepassing van het systeem, maar heeft als corporatie
niet genoeg investeringsruimte om zelf dit soort innovaties te bekostigen. Voor die
investering is een derde partij van harte welkom165. Een partij als het Waterschap heeft baat
bij de toepassing van het retentiesysteem. Die kan de heffingskosten omlaag brengen om
ontwikkelaars tot deze investering te bewegen en zo de drempel daarvoor verlagen. Een
vastgoedeigenaar van een groot appartementencomplex kan de kosten voor de bewoners
omlaag brengen, zodat iedereen deelt in de winst166. Die kostenverlaging voor bewoners is
voor Woonstede een centraal doel bij duurzame ingrepen167. Bij integrale herontwikkeling
van leegstaande kantoren kan het systeem worden meegenomen in de verbouwing en dan
via de verkoop- of verhuurprijs terugverdiend worden168.
Aanpassing van het belastingsysteem in dit opzicht kan helpen; in Duitsland betaal je voor
drinkwater én voor afvalwater. Door dat laatste kan je met de invoering van een smart
watersystem tot ongeveer € 0,70/m2/jaar besparen. Als in Nederland de gemeentelijke
rioollasten mee omlaag gaan, heeft de gebruiker er eerder baat bij als er minder water
wordt afgevoerd. Die gebruiker wordt dan geprikkeld om hemelwater vast te houden169.
De gemeente Almelo denkt graag mee over zulke systemen. Zij is eventueel bereid om bij te
dragen aan de kosten indien het systeem besparingen oplevert voor de op openbaar terrein
te treffen maatregelen. Deze maatregelen kunnen prima meeliften met een aanvraag voor
de regeling stimulering Groene daken170. Als je in de gemeente Venray het hemelwater van
een kavel volledig afkoppelt van het riool, krijg je korting op het rioolrecht171. De gemeente
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Ede verstrekt geen subsidie aan bedrijven die hemelwater hergebruiken. Zij vraagt zelfs om
extra buffercapaciteit als een bedrijf water hergebruikt, omdat de opslag voor het
bedrijfsproces ten koste gaat van de retentiecapaciteit172.
Voor een corporatie als Woonstede is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de
hele woningportefeuille wenselijk. Zo is precies te berekenen voor welke gebouwen
toepassing van het systeem zinvol en rendabel is. De kans dat dit bij nieuwbouw het geval is,
is groot omdat er dan relatief minder extra kosten gemaakt hoeven worden173.
Het water naar de openbare ruimte laten vloeien en samenwerken met andere partijen is
goed denkbaar174. Dit moet dan niet tot extra kosten leiden en op vrijwillige basis gebeuren.
Toepassing van het watersysteem bij constructies van Rijkswaterstaat mag leiden tot
voordeel bij andere partijen, mits daar een tegenprestatie tegenover staat175. Dit is
vergelijkbaar met het terugwinnen van energie uit een brugdek, zoals bij de Ramspolbrug
het geval is. Energie die teruggeleverd wordt aan het net, wordt ook vergoed.
Met de beschikbaarheid van het hemelwater voor andere toepassingen wordt drinkwater
uitgespaard. Dat leidt tot een lagere drinkwaterrekening voor particulieren. Deze baten zijn
echter te klein om doorslaggevend te kunnen zijn. In Nederland is het zuiveren van zeewater
tot drinkwater goedkoop: € 1 per kuub. Water zuiveren is op dit moment gemakkelijk,
waardoor de kosten van een nieuw systeem veelal hoger zullen zijn. Drinkwater is in
Nederland voor eindgebruikers zeer goedkoop en algemeen, makkelijk en schier oneindig
beschikbaar176. Er is ook geen schaarste aan drinkwater, dus het smart water system heeft
daar een zware concurrent aan. Noodzaak voor (her)gebruik van hemelwater ontbreekt
daardoor, ook al omdat het zuiveren van hemelwater al even weinig kost. Daar staat
tegenover dat als dat hergebruik wel plaatsvindt, ook anderen mogen profiteren van het
beschikbare hemelwater177.

4.3 Mesoniveau: kosten en baten
Op mesoniveau zijn er kosten en baten. Zolang het systeem nog in een pioniersfase zit, kan
de overheid subsidie verstrekken en via de voorwaarden daarvoor regie voeren op de
toepassing van het systeem. Het inzetten van die subsidie is maatwerk, dus die afweging
moet zorgvuldig plaatsvinden. Argumenten daarbij zijn bijvoorbeeld: de kans op
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wateroverlast op een plek, de schaal waarop het dakwatersysteem op die plek kan worden
toegepast en de kosten178.
Als hemelwaterberging geen (of veel minder) ruimte vraagt in het openbaar domein, leidt
dat tot een efficiënter gebruik van de schaarse stedelijke ruimte en dan dus tot
kostenbesparingen179. Een projectontwikkelaar wil die ruimte wellicht volbouwen, maar dan
komt het risico bij de burger terecht. Die lijdt schade als er op enig moment wateroverlast
ontstaat. De stad wordt dan in toenemende mate afhankelijk van de bereidheid van burgers
om hun dak in te zetten. Eenmaal volgebouwde ruimte krijg je niet meer terug voor het
water. Daarom moet die ruimte niet zonder meer worden uitgegeven180. Hij kan wel een
andere functie krijgen181. Een huisartsenpraktijk is een belangrijk gebouw in de wijk.
Toepassing van het systeem moet hier wel tot een win win situatie leiden, maar dan kan het
gebouw als voorbeeld dienen182.
Als het systeem op grote schaal wordt toegepast en er gaat vrijwel geen hemelwater door
de riolen, dan scheelt dat tot 29/30e van de hoeveelheid water183. Er zijn dan dus kosten te
besparen door de riolering en met name de collecteurriolen kleiner te dimensioneren184.
Daarvan moet een kosten-batenanalyse gemaakt worden. Nu kan er een persoon lopen door
die riolen, waardoor onderhoud eenvoudig is uit te voeren. Dat kan niet meer als ze kleiner
worden uitgevoerd. Dit is een verhaal van lange adem; een riool gaat 70 jaar mee en moet
na 40 jaar gerelined worden. Pas bij de vervanging loont het om een kleinere diameter te
overwegen185. Of dat kan hangt van de precieze berekening op dat moment af. Een 10%
kleiner riool zet geen zoden aan de dijk. Het is het onderzoeken waard, waar dat omslagpunt
ligt. Het riool helemaal weglaten, zal niet snel gebeuren. Het is eerder zo dat het nieuwe
watersysteem er extra bij komt, zodat de stad robuuster wordt als het om wateroverlast
gaat186.
Als het verkleinen van de riolen een doel is, dan is dat ook al mogelijk zonder het smart
watersystem. Het Pluvia-systeem werkt met kleinere pijpen, met een diameter van 63 mm.
Zij zuigen met behulp van onderdruk water in een hoog tempo en met behulp van
wervelingen af187.

178

Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
Marcel Roordink, gemeente Almelo
180
Marcel Roordeink, gemeente Almelo
181
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
182
Lex van Waarden, LHV
183
Menno Ettema, gemeente Ede
184
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
185
Nils Berndsen, raadslid Rotterdam
186
Marcel Roordink, gemeente Almelo
187
Menno Ettema, gemeente Ede
179

27 oktober 2014

39

Haalbaarheidsonderzoek De Stad Als Watertoren
In de gemeente Ede zijn de riolen voor 70 jaar aangelegd en de belasting waarmee zij
worden terugverdiend is daarop afgestemd. Als grootschalige invoering van het
watersysteem leidt tot verminderd gebruik van het riool, dan is dat kapitaalvernietiging. De
burger dus voor een systeem dat minder dan voorzien gebruikt wordt. Een
systeemverandering kan dus pas na die 70 jaar economische afschrijvingstermijn worden
doorgevoerd in Ede. Die economische afschrijvingstermijn wisselt, in tegenstelling tot de
technische afschrijvingstermijn, per gemeente. In Almere zijn de riolen al na 20 jaar
economisch afgeschreven188.
Rijkswaterstaat moet lozen op het gemeentelijk riool en betaalt daar ook voor. Een sluitend
eigen systeem kan dan veel kosten besparen189.

4.4 Macroniveau: hoge baten
Op hoog schaalniveau ligt de verhouding tussen kosten en baten omgekeerd. Hier worden
hoge kosten gemaakt, om het land te beschermen tegen wateroverlast. Piekbelasting van
hemelwater hoort daarbij. Met grootschalige toepassing van dit watersysteem kunnen
wellicht veel kosten op dit schaalniveau bespaard worden. Daarbij is het van belang bij een
afweging niet alleen financieel te kijken maar milieuaspecten mee te wegen. Korte en lange
termijn moeten beide gediend zijn bij een oplossing190.
Grootschalige toepassing van het systeem zou daarme in het belang van Waternet kunnen
zijn, want dat scheelt veel kosten. Het belang van een ontwikkelende partij is niet direct
hetzelfde als van Waternet. Op een hoog abstractieniveau is dat beter bij elkaar te krijgen.
Zo wil de Amsterdamse Haven een goed vestigingsklimaat bieden en duurzaamheid maakt
daar zeker deel van uit. Bedrijven die zich willen vestigen worden hierin ook uitgedaagd.
Daar tegenover staat dat het gebied in economisch opzicht van nationaal belang is, met een
elektriciteitscentrale en de grootste benzineopslag van Europa. De chemische processen
moeten bij (dreigende) overstroming bijtijds stilgelegd worden, om uitspoeling naar het
oppervlaktewater te voorkomen. Dat zijn kostbare processen, dus er is veel aandacht voor
preventie. Alleen is het lastig terugverdienmodellen op te stellen voor dit soort preventieve
maatregelen191.
Op dit moment is wateroverlast nog verzekerbaar, maar niemand weet hoe lang dat zo blijft.
Na wateroverlast zijn de schadebedragen terug te rekenen. Preventieve maatregelen zijn te
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financieren of te subsidiëren door uit te rekenen welke schade zij voorkomen192. Daar klinkt
ook de aansprakelijkheidsvraag in door. Als bekend is dat het vaker gaat gebeuren, wat ga je
er dan als Waternet aan doen? Die noodzaak voor die maatregelen komt voort uit een
combinatie van de mate van verstening en de economische waarden. De Zuidas, de
Amterdamse haven en het ArenA gebied zijn hotspots qua economische waarden.
Amsterdam Rainproof brengt de kwetsbare plekken in de stad in kaart en onderzoekt welke
oplossingen mogelijk zijn193.
Waternet heeft als strategie op basis van cyclisch systeemdenken te rekenen met eigen
investeringen die niet gedaan hoeven worden als een andere partij investeert. Het bedrijf
heeft bijvoorbeeld drie ton in een aanpassing van een gemeentelijk rioolstelsel mee
geïnvesteerd, waardoor een eigen investering van anderhalf miljoen euro kon uitblijven194.
In de Rijksbegroting is een besparing van 850 miljoen euro opgenomen die wordt
opgebracht door meer samenwerking in de waterketen.
In de regio Amsterdam bestaat ongeveer een derde van het te zuiveren water uit
hemelwater. Als dat water op een andere manier verwerkt wordt, dan gaan de kosten in
belangrijke mate omlaag195. Dit betekent dat de samenleving bij grootschalige toepassing
van een dakwaterretentiesysteem minder kosten maakt voor waterzuivering196. Dat kan
misschien al bij toepassing op 10% van het dakoppervlak verschil maken197. Alleen worden
waterzuiveringsbedrijven per hoeveelheid te zuiveren water betaald, dus het verdienmodel
moet daar ingrijpend veranderen. Hiervoor is een grote ontwikkeling nodig.
Rioolwaterzuiveringsinstallaties of waterschappen krijgen minder hemelwater te verwerken.
Daar zit een grote winstmogelijkheid, mits het verdienmodel daarop is afgestemd. Een
duurzaam verdienmodel is gebaseerd op het maatschappelijk belang om water te
besparen198.
Het is dus de uitdaging ketens tot stand te brengen waarin de belangen op hoog
schaalniveau uitmonden in voordelen voor de uitvoerende partijen op laag schaalniveau. Dat
gebeurt bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, waar in dit soort gevallen convenanten worden
afgesloten met lagere overheden, zoals gemeenten en provincies199. Die moeten dan wel
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achter de ontwikkeling staan. Eventuele baten mag Rijkswaterstaat sinds 1 januari in eigen
zak houden. Dat verandert de economische overweging voor toepassing van het systeem200.
Voorts kan via financiële prikkels het voordeel op hoog schaalniveau naar de investeerders
op laag schaalniveau vloeien, want de economische haalbaarheid staat of valt met een
rendabel systeem op laag schaalniveau201. Subsidies of belastingvoordelen zijn daarvan
voorbeelden. Een subsidie is in te stellen via het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Dat
moet via de minister en gebeurt op advies van ambtenaren gespecialiseerd in
watermanagement. Daarnaast kunnen partijen op hoog schaalniveau via voorlichting
bijdragen aan een financiële onderbouwing van toepassing op gebouwniveau202.
Het Waterschapsbedrijf Limburg is een uitvoeringsorganisatie, die twee dingen doet,
zuiveren en transport. Bij het Waterschapsbedrijf gaan de tarieven voor het zuiveren van
het vuilwater al omlaag, maar dat kan met toepassing van dit watersysteem nog meer. Het
Waterschap Peel & Maasvallei verzorgt de vuilwater afvoer en dat is in de basis geen
hemelwaterafvoer. Alleen voor het verbeteren van de overstort naar kwetsbare wateren
boven de wettelijke normen, kan een vergoeding beschikbaar komen. Het is goed mogelijk
dat het smart watersysteem hieraan bij gaat dragen203.
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5. Voorlichting: het verhaal van het systeem
Het vertellen van het verhaal over het watersysteem en, de waterkringloop in het algemeen,
helpt om mensen hiervan bewust te maken. Dat is nodig totdat toepassing van het systeem
vanzelfsprekend is geworden en het verankerd is in de regelgeving. Een moreel appel doen
op mensen werkt beter met positieve financiële prikkels, dan met repressieve regelgeving204.
Voor het creëren van draagvlak bij alle partijen is goede, neutrale informatie van groot
belang. Dit draagt bij aan de acceptatie205 en hoeft niet met grote conceptuele gebaren. Een
klein percentage van de betrokken partijen heeft baat bij het expliciet zichtbaar maken van
het dakwatersysteem206. Het toevoegen van watertorens aan de openbare ruimte heeft een
averechts effect. Zij ogen duur in aanschaf en onderhoud207. In de gemeente Ede is een
dergelijk ‘verhaal’ in de openbare ruimte al eens geprobeerd, maar daar functioneerde het
niet. Het is vaak vandalismegevoelig en de mensen begrijpen het niet. Een beter alternatief
is een element dat een toegevoegde functie heeft en zo meerwaarde biedt, zoals een
waterpartij om te vissen of te varen208.
Gedetailleerde real time gegevens over wat het watersysteem doet, kan bijdragen aan de
bekendheid met het watersysteem. Eigenaars van een pand en geïnteresseerden kunnen
van een informatiepaneel eenvoudig aflezen hoeveel energie voor koeling en drinkwater er
dit jaar al bespaard is, hoeveel kosten dat bespaart209 en bijvoorbeeld wat het verschil is
tussen de binnentemperatuur met en zonder dakwatersysteem. Zo wordt het systeem
inzichtelijk voor mensen en dat draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak. Een openbaar
toegankelijke plek, zoals de entreehal van een gebouw of de wachtruimte van de huisarts is
daarvoor de aangewezen locatie. Dit kan bijdragen aan de voorbeeldfunctie van de huisarts
in de samenleving210.
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Figuur 11 Informatiebord over de energie die zonnepanelen leveren (foto: ELMA Stedenbouw)

Dit hoeft niet aan de buitenzijde van het pand zichtbaar te zijn211, maar met een
architectonisch element is wel een herkenbaar gebaar te maken212. Als je dat wel doet is het
een serieuze ontwerpopgave213. Het systeem moet dan deel uitmaken van een totaalvisie,
waarin onder meer gebouw, materialen en total cost of ownership een rol spelen214. Zo
maakt de eigenaar ook meteen reclame voor zijn pand215.
In een beschermd stadsgezicht is dit zeker onwenselijk, maar soms kan een enkel
architectonisch gebaar juist wel gewenst zijn. Dit is afhankelijk van de situatie. In Rotterdam
Ommoord kan zo’n gebaar aan een gebouw of in de openbare ruimte juist een extra
kwaliteit betekenen216. Zo kan bij renovatie van gebouwen toepassing van het
dakwatersysteem een betere marktwaarde voor het pand opbrengen. Dan is het wel
belangrijk daarover te communiceren, hetzij door het systeem zichtbaar aan te brengen,
hetzij door dat bij de verkoop duidelijk te maken. Tenslotte kan het systeem aanleiding
vormen om gebouwen met weinig architectonische kwaliteit een betere uitstraling te geven.
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Figuur 12 Parkeergarage Westraven; hoe kan dit gebouw een meer representatieve uitstraling krijgen met
toepassing van het watersysteem? (foto: ELMA Stedenbouw)

Bij Rijkswaterstaat is water core business; veel medewerkers hebben affiniteit met het
onderwerp. Daarom is te verwachten dat zij het retentiesysteem in een of andere vorm
herkenbaar terug willen zien. Het liefst in een industriële toepassing, of geïntegreerd in een
gebouw of toepassing. van een groene gevel wordt iedereen enthousiast. De achtergrond
kennen van een kunstwerk vergroot de waarde217. Om de bekendheid van het systeem bij
omgevingsmanagers te vergroten, moet het systeem worden opgenomen in de informatie
waarvan zij gebruik maken.218
Woonstede is ‘klimaatcorporatie’, dus duurzaamheid staat hoog in het vaandel en imago is
belangrijk. Toepassing van dit watersysteem en het uitdragen daarvan, past daar goed in219.
Dat hoeft niet fysiek zichtbaar te zijn en kan bijvoorbeeld via de website.
Een gemeente kan aanjager van toepassing van het systeem zijn door partijen bij een
bouwaanvraag op de mogelijkheid te attenderen. Brede en algemene verspreiding,
bijvoorbeeld via de website is er nog niet. Dit is wel een kans; een gemeente kan zich
hiermee actief profileren op het gebied van het bevorderen van klimaatbestendigheid220.
Voor een burger kan het goede gevoel, net als bij zonnepanelen, een belangrijke stimulans
zijn om het systeem toe te passen. Het verhaal vertellen is dus erg belangrijk, te meer daar
omdat het een logisch en aantrekkelijk verhaal is, dat mensen kunnen en zullen
doorvertellen. Dat verhaal maakt het systeem bij individuen verkoopbaar221.
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Een marketingcampagne kan helpen om de acceptatiegraad van het dakwatersysteem te
vergroten. Een andere mogelijkheid om meer bekendheid te geven aan het systeem is het
invoeren van een vergelijkingsstelsel voor lokale overheden, analoog aan die van groenste
gemeente, of een wedstrijdelement voor in dit opzicht vooruitstrevende projecten222. Bij
particulieren kan dat de ecologische footprint zijn. Daar is een breed publiek te bereiken met
bijvoorbeeld het Jeugdjournaal223, internet of tv spotjes224.

222

Jos Ketelaars, Waternet
Geke de Wit, RWS
224
Marcel Roordink, gemeente Almelo
223
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Aanvullende bronnen:
-

-

De Volkskrant 29 en 30 juli 2014
Verwerking van extreme neerslag in stedelijk gebied (Vergroesen, 2013)
Tegenlicht, maart 2014, “De kracht van water”
Water Bentheimplein geopend (waterplein-benthemplein-geopend.htm, 2014)
Richtlijnen voor vegetatiedaken op bestaande bouw O.a, discussie over de
draagkracht (SBR/CUR, 2010).
OECD Studies on Water:”Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future”
Begroeide daken na 2010 (te downloaden, maar de auteur Ravesloot geeft zelf aan
dat het is verouderd, er komt een nieuw boek)
http://ipo.nl/publicaties/deltaprogramma-2015-nederland-veilig-en-leefbaar-de21e-eeuw
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/
http://amsterdamrooftopsolutions.com/
www.amsterdamrainproof.com

Interviews in de volgorde waarin ze zijn afgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lex van Waarden, adviseur duurzaam bouwen - Landelijke Huisartsen Vereniging
Geke de Wit, omgevingsmanager - Rijkswaterstaat
Jeroen Kluck, lector Stedelijk Water - Hogeschool van Amsterdam
Menno Ettema, senior adviseur water – Gemeente Ede
Nils Berndsen, raadslid D’66 - gemeente Rotterdam
Arno Kleine Staarman, adviseur gebiedsontwikkeling en bestemmingsplannen Aranto
Marleen de Ruiter, adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving – Rijkswaterstaat
Leo Boogerd, landschapsarchitect en Marcel Roordink, beleidsmedewerker riolering
en water – gemeente Almelo
Jos Ketelaars, coördinator crisis- en beveiligingsbeleid - Waternet
Toine Gresel, dijkgraaf - Waterschap Peel en Maas
Liesbeth Brouwer, bestuurssecretaris en Emile van den Burg, portfoliomanager Woonstede
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6. Technische aspecten
ir J.C.G. Box, Kilian Water en B.Dautzenberg, Dautzenberg BV

6.1. Het watervolume bij opvang op het dak
Het is de moeite waard om te onderzoeken wat de waarde is van de toepassing van het
regenwater ter vervanging van het gebruik van drinkwater voor toepassingen als de irrigatie
van groenvoorzieningen of reiniging van straten / machines. Dit is een aanvullende
opbrengst ten opzichte van de waarde voor de retentie van regenwater (afkoppeling), mits
de voorziening tijdig kan worden geleegd om bij (zware) regenval de volledige capaciteit te
benutten.
Een besparing van drinkwater treedt op wanneer op een bepaald moment een concrete
vraag naar water kan worden ingevuld met water uit de regenwateropslag. Voor de irrigatie
van groenvoorzieningen bestaat deze vraag niet tijdens en korte tijd na een regenbui. De
toepassing voor reiniging kan wel samenvallen met een regenbui.

Figuur 13 normale neerslag per maand (bron: KNMI)

De normale hoeveelheid neerslag in Nederland verschilt iets per maand. Maar schommelt
rond de 70mm /m. Dit komt overeen met 70 liter per m2. Voor een heel jaar is de opbrengst
ca. 0,84 m3/m2.
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Bij maximale waterhoogte van 6o mm, komt het eens per twee jaar voor dat de neerlag niet
op het dak kan worden geborgen (KNMI(2014)). Het bouwbesluit eist een draagvermogen
van 70 kg/m2 voor het dragen van de sneeuwlast. Dat komt overeen met 70 mm water.

Figuur 14 Nieuwe frequentietabel van extreme buien (bron:KNMI)

Het dakwatersysteem draagt ook bij extreme neeslag nog steeds bij aan de retentie. Ook bij
extreme buien zal het dakwatersysteem immers een deel van het water kunnen opvangen.
De opbrengst van gebruikswater van een dakwatersysteem moet nog worden gecorrigeerd
voor verdamping. Het water heeft draag dan nog wel bij aan de luchtbevochtiging en koeling
van het binnenstedelijk klimaat. Het kan in de zomer dus voorkomen dat geen water meer
beschikbaar is voor gebruikstoepassingen. In Nederland komen dergelijke warme perioden
echter niet vaak voor. Bovendien is dan de kans op aanvulling van de voorraad door een
onweersbui juist groter.
Omdat we nog geen keuze maken uit het gebruiksdoel, gaan we uit van een opbrengst van
gemiddeld 0,84 m3/m2.

6.2 Technische haalbaarheid
Voor „De Stad als Watertoren“ worden de uiteenlopende toepassingsmogelijkheden
bepaald door technische. In dit hoofdstuk komen deze puntsgewijs aan de orde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waterdruk als functie van de hoogte van het gebouw
verdamping van water / koeling van het gebouw
Gewicht op het dak
Voorkomen van waterslag
Regeling van de Stad als Watertoren
Materiaal van de standleiding
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6.1. PVC
6.2. PE
6.3. RVS
7. 7 De hoogte van geschikte gebouwen
8. 8 Waterkwaliteit
8.1. Luchtkwaliteit en verontreinigde neerslag
8.2. Materiaalkeuze van het dak
8.2.1.Bitumen
8.2.2.EPDM
8.2.3.PVC
8.2.4.Witte daken
8.2.5.Vegetatiedaken
9. Veiligheid / gezondheidsrisico’s

We gaan uit van een systeem voor wateropvang waarbij druk beschikbaar is voor de
toepassing en distributie van het water. Om deze reden gaan we niet in op
opvangmogelijkheden op de grond of vlak boven de grond (bv regentonnen).

6.2.1 Waterdruk als functie van de hoogte van het gebouw
Om de werking van De Stad als Watertoren te begrijpen is een zeker inzicht in hydraulica en
hydrostatica wenselijk. Zonder diep op de materie in the gaan komt het er op neer dat de
waterdruk op het een met water gevulde buis evenredig is met de hoogte van het water in
de buis volgens:
De druk p op een bepaalde diepte h is te berekenen met de volgende formule:

Hierin is:

p0 de luchtdruk aan het vloeistofoppervlak (in veel gevallen is dat de atmosferische druk)
ρ de dichtheid van de vloeistof (kg/m3) en
g is de sterkte van het zwaartekrachtsveld, oftewel de valversnelling, op het
aardoppervlak is dit ongeveer 9.81 m/s² = 9.81 N/kg

h de diepte onder het vloeistofoppervlak (of, anders geformuleerd, de hoogte van de
vloeistofkolom boven het punt van de te berekenen druk)
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Voor de vloeistof water komt dit er op neer dat de hydrostatische druk met elke 10 meter
diepte toeneemt met ongeveer 1 atm. of - wat ongeveer hetzelfde is - met 1 bar en
ongeveer 100 000 Pascal.
Daarmee weten we de druk die te verwachten is op straatniveau naast een gebouw. Deze
druk in bar is globaal 0,1 x de hoogte van het gebouw in meters.

6.2.2 Verdamping van water / koeling van het gebouw
Omdat het systeem ook invloed heeft op de koeling van het gebouw is het interessant te
weten hoe verdamping van water op het dak bij draagt aan de koeling van het
desbetreffende gebouw.

6.2.2.1 Verdamping van water (thermodynamica):
Bij 1 bar (1000 millibar) kookt water bij 99,6 ºC. Om het water op te warmen van 0 --> 99,6
ºC heb je 417 kJ per kg water nodig. Om het te verdampen heb je 2258 kJ per kg water
nodig. De totale warmte is dan van 0 --> stoom van 100 ºC : 2674 kJ/kg water.
Het kost ruim 5 x zoveel energie om water te verdampen dan het kost om water in
temperatuur te doen stijgen van 0 naar 100 graden. Water verwarmen kost per gram
ngeveer 4,2 joule per graad temperatuurstijging en verdamping kost ongeveer 2500 joule
per gram.
1 m2 water van 1 mm diep = 1000 cm3 water heeft nodig om te verdampen: 2500 KJ ofwel
2,5 MJ. Omdat we niet precies weten wat de temperatuur bij aanvang / in de uitgangspositie
is, gaan we uit van 2,5 MJ/ liter te verdampen water.
6.2.2.2 Verdamping in de tijd = koelend vermogen
Bij verdamping van 1 mm in 1 uur is er een koelend vermogen van 25 MJ in 3600 seconden =
694 watt per m2
Verdamping kan in de zomer oplopen tot 2 a 5 mm per dag, in hete droge gebieden tot zelfs
tot 10 a 12 mm per dag
Rekenvoorbeeld gebouw 1000 m2:
2 mm verdamping in 12 uur vanaf een gebouw van 1000 m2 komt overeen met 2000 liter = 5
GJ (1389 kWh) in 12 uur = 115,7 KW continu. (1 kWh is 3,6 MJ)

Financieel rekenvoorbeeld gebouw 1000 m2, 200 mm verdamping/jaar:
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Uitgaande van een energieprijs van € 0,10 per kWh (Nederlandse energieprijs bedrijven
2010) kan bij een realistische verdamping van 200 mm op jaarbasis bij een gebouw van 1000
m2 een bedrag bespaard worden van 13.900 euro per jaar aan elektriciteit voor koeling.

6.2.3 Gewicht op het dak
Om, uitgaande van platte daken, het beschikbare volume aan water te berekenen moet
gekeken worden naar het gewicht dat het dak moet dragen. De oppervlakte maal de
maximale laagdikte van het water op het dak is het maximale volume. Hiervoor wordt
gekeken naar de sneeuwbelasting die afhankelijk is van de lokale regelgeving. Voor de
Nederlandse situatie geldt een sneeuwbelasting van 0,7 kN/m2 wat overeen komt met 70
kg/m2 ofwel 70 mm water. Dit betekent dat we er vanuit mogen gaan dat de meeste
bestaande daken maximaal 70 mm water kunnen dragen. Veiligheidshalve gaan we daarom
uit van 60 mm berging ofwel 60 liter per vierkante meter dakoppervlak. Het spreekt voor
zich dat dit los staat van de belasting door eventuele andere constructies op het dak zoals
antennes of zonnepanelen.

6.2.4 Voorkomen van waterslag
Waterslag treedt op wanneer de stroming van een vloeistof in een gesloten leiding
plotseling tot stilstand wordt gebracht. De energie van het stromende water wordt dan
omgezet in een drukgolf die door de leiding gaat lopen volgens de formule van Zjoekovski:

ΔP het drukverschil [Pa]
de dichtheid van water [kg/m3]
∆v de watersnelheid tot het water tot stilstand werd gebracht binnen de sluittijd tsluit
[m/s];
a de golfsnelheid in de leiding dit is een constante afhankelijk van het fluïdum en de
leiding [m/s].

Een drukgolf kan het systeem beschadigen en het optreden er van is daarom onwenselijk.
Waterslag kan voorkomen worden door het toepassen van een waterslagdemper, dit is een
appendage waarin het water tegen een membraan aan stroomt waarachter zich een veer of
samengedrukte lucht bevindt. Door het indrukken van de membraan wordt de drukgolf
opgevangen. Waterslagdempers zijn beschikbaar voor diverse leidingdiameters.
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Figuur 15 Waterslagdemper (Technische Unie)

Een andere veel gebruikte methode om waterslag te voorkomen, vooral bij grotere
leidingen, is gebruik maken van een afsluiter die niet abrupt maar langzaam sluit waardoor
de snelheid van het stromende water geleidelijk aan verminderd wordt. Voor De Stad als
Watertoren is deze manier van het voorkomen van waterslag relevant.
Een langzaam sluitende kogelafsluiter voldoet.

Figuur 16 Afname van de doorlaat bij het sluiten van een kogelafsluiter

Door het toepassen van een langzaam sluitende elektrisch bediende kogelafsluiter kan
waterslag in De Stad als Watertoren voorkomen worden.

6.2.5 Regeling van De Stad als Watertoren
Het regelen van de watervoorraad op het dak vindt plaats door het openen en sluiten van
een elektrisch bediende afsluiter onder aan de verzamelleiding.
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Figuur 17 Elektrisch bediende afsluiter (Kilian Water)

Maximaal niveau:
Alleen bij hevige buien kan het zijn dat de watervoorraad het maximale niveau van 60 mm
bereikt en dan gaan de overige/gebruikelijke HWA leidingen dienst doen als noodoverloop
daar deze zich op 60 mm boven het dakoppervlak bevinden. Hiervoor is geen sturing
noodzakelijk, de HWA leidingen worden eenvoudig tot 60 mm boven de inlaat van de
inlaatopening voor de Stad als Watertoren aangebracht. Overtollig hemelwater stroomt dan
weg vanaf het gebouw via de gebruikelijke, en doorgaans al bestaande infrastructuur.
Sturing van de afsluiter:
De afsluiter is op vele manieren te sturen. Men kan sturen op het debiet/ de hoeveelheid
water die per tijdseenheid de afsluiter passeert, op het waterniveau op het dak wanneer
men water wil lozen voorafgaand aan een periode met veel neerslag, op de waterbehoefte
van vegetatie waarheen het water geleid wordt, etc. In vrijwel alle gevallen is het van belang
te weten hoeveel water er (nog) op het dak aanwezig is. Dit kan door toepassing van een
nauwkeurige niveausensor op het dak omdat, vanwege het grote oppervlak, een klein
niveauverschil een groot volume vertegenwoordigt.

Figuur 18 Niveausensor (Kilian Water)
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Softwarematig zijn er vele beslisbomen denkbaar waarbij enkele prioriteiten altijd van
belang zullen zijn. De belangrijkste hiervan is het vasthouden van het water op het dak
tijdens perioden waarin neerslag valt. Hiervoor is toepassen van een regensensor
noodzakelijk.

Figuur 19 Regensensor (Kilian Water)

Het is heel goed mogelijk dat, zodra het dak “vol” staat en het blijft regenen de afsluiter
open gaat of dicht blijft. Dit hangt af van de wenselijkheid om het overtollige water te lozen
via de afsluiter of via de noodoverlopen. Dit kan per situatie verschillen.
Het is mogelijk om de sturing van de afsluiter afhankelijk te maken van het vochtgehalte in
de bodem. In dat geval kan/kunnen een of meerdere vochtsensor(en) toegepast worden.

Figuur 20 Vochtsensor (Kilian Water)

Zodra het vochtgehalte in de bodem van het gebied waarop De Stad als Watertoren
aangesloten is een zeker wenselijk maximum bereikt heeft kan de afsluiter dicht gaan. Dit
kan zowel afhankelijk als onafhankelijk zijn van het vallen van neerslag op dat moment.
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De keuze voor stuurvariabelen, de sensoren, en de software voor sturing van de afsluiter is
afhankelijk van de prioriteit welke gegeven wordt aan de verschillende mogelijkheden die de
stad als watertoren biedt. Dit zal per gebouw verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld
klimaatfactoren ter plaatse, de aanwezigheid van openbaar groen in de omgeving, de mate
van wateroverlast waarmee de betreffende stad te maken heeft, etc. De meest voor de hand
liggende, goedkope en eenvoudige oplossing voor het aansturen van de afsluiter op basis
van diverse stuurvariabelen is het toepassen van een PLC (Programmable Logic Controller).

Figuur 21 PLC voor de regeling van het waterniveau in De Stad als watertoren (Siemens)

6.2.6 Materiaalkeuze van de standleiding
Voor de standleiding komen diverse materialen in aanmerking, allen met hun eigen voor en
nadelen. Gangbare HWA (kemelwaterafvoer) leidingen uit niet-drukbestendig PVC of zink
zijn niet geschikt omdat ze onvoldoende drukbestendig zijn.
Een opsomming van mogelijke materialen:

6.6.6.1 Drukbestendig PVC

Het meest gebruikte materiaal voor HWA leidingen is PVC (polyvinylchloride) . Dit materiaal
is in drukbestendige (=niet standaard) uitvoering verkrijgbaar in verschillende klassen tot:7,5
bar, 10 bar, 12,5 bar en 16 bar.
Drukbestendig PVC kan eenvoudig verlijmd worden.
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6.6.6.2 PE

Het materiaal PE (polyethyleen) is in uiteenlopende kleuren en sterkten verkrijgbaar. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen ZPE, LDPE en HDPE. Drukklassen 6 bar, 10 bar en 16 bar.
PE kan niet verlijmd worden maar wordt gelast of verbonden middels knelkoppelingen.

6.6.6.3 RVS

Roestvrij staal (RVS) is veel kostbaarder dan de eerder genoemde kunststoffen echter de
maximaal toelaatbare druk op RVS leidingen kan oplopen tot 40 of zelfs 120 bar. Bij zeer
hoge gebouwen kan het vanwege de druk noodzakelijk zijn om RVS voor de standleiding toe
te passen. Voor de meeste gebouwen is het kiezen voor RVS voor het onderste deel van de
standleiding mogelijk vanwege de aanblik, vandalismegevaar, veiligheid bij calamiteiten, etc.
RVS kan gelast of geschroefd worden.
Door middel van schroefverbindingen kunnen desgewenst verschillende materialen op
elkaar aangesloten worden.

6.3 De hoogte van geschikte gebouwen
Maximale hoogte
Uit de materiaalkeuze volgt dat de voorkeur uit gaat naar gebouwen van maximaal 100 tot
160 meter hoog wat overeen komt met 30 tot 50 verdiepingen (3,5 m per verdieping). Veel
appendages hebben beperkingen qua druk tot bijvoorbeeld 6 bar. Bij hogere druk / een
hoger gebouw dan 60 meter, moet een druk reduceerventiel worden toegepast:
Om de druk op een leiding niet hoger te laten worden dan een bepaalde, in te stellen, druk
kan men gebruik maken van een drukreduceerventiel (zie afbeelding)
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Figuur 22 Reduceerventiel (Technische Unie)

Op de afbeelding is te zien dat de druk op de uitgaande leiding met de rode draaiknop
instelbaar is tussen de 1 en 6 bar. Drukreduceerventielen zijn beschikbaar is diverse
capaciteiten
Bij gebouwen hoger dan 160 meter moet Roestvrij staal worden toegepast voor ten minste
dat deel van het systeem wat zich op meer dan 160 meter onder de hoogte van het dak
bevind. Vanwege de kosten van dergelijk hoge gebouwen levert het toepassen van RVS niet
meer dan een marginale kostenstijging op. Vanwege het relatief geringe aantal zijn
gebouwen van meer dan 160 meter hoog irrelevant voor het marktpotentieel van de Stad
als Wateroren.

Minimale hoogte
Een minimale hoogt is er strikt genomen niet maar diverse appendages zijn ontworpen op
een minimale druk van 2,5 bar wat overeenkomt met een waterkolom/gebouwhoogte van
respectievelijk 25 meter/ 7 verdiepingen. Bij lagere gebouwen kan de vrijheid voor het
kiezen van appendages daarom beperkt zijn. Appendages die voor hen werking afhankelijk
zijn van een zeker drukverschil, zoals magneetventielen, zijn hier een voorbeeld van.

6.4 Waterkwaliteit
De waterkwaliteit is afhankelijk van uiteenlopende factoren. Zo heeft luchtvervuiling invloed
op de kwaliteit van het water nog voordat het de grond raakt. Daarnaast spelen. natuurlijk
de keuze van het dakmateriaal en de mate waarin het dak verontreinigd raakt door
bijvoorbeeld vallende bloesem en bladeren een rol.
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6.4.1 Luchtkwaliteit en verontreinigde neerslag

Zeker na lange droogte en weinig wind in verstedelijkt gebied (smogvorming) kan tijdens het
begin van een bui de neerslag veel verontreinigingen bevatten.
Zo wordt zure regen veroorzaakt door zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak
(NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Als het wat langer regent is de lucht schoner.
Afhankelijk van de functie van De Stad als Watertoren kan het van belang zijn om de mate
van verontreiniging door vervuilde neerslag te beperken. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de
hoofdfunctie van De Stad als Watertoren gericht is op irrigatie van vegetatie waarvoor het
onwenselijk is dat verontreinigd water toegepast wordt. In dat geval kan ervoor gekozen
worden een zekere hoeveelheid neerslag af te laten stromen alvorens de afsluiter gesloten
wordt en het dak zich met water vult. Een zekere mate van vervuiling door verontreiningde
neerslag is niet te voorkomen

Figuur 23 Het ontstaan van zure regen (Kilian Water)

6.4.2 Materiaalkeuze van het dak

De keuze van het dakmateriaal
Voor het maken van platte daken zijn uiteenlopende materialen geschikt: bitumen, EPDM,
PVC, en er zijn vegetatiedaken.

6.4.2.1. Bitumen

Met bitumen is in het verleden ervaring opgedaan met het opslaan van water op daken
echter de meest gebruikte butimeuze dakbedekking is minder geschikt indien het dak vrijwel
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permanent onder water komt te staan. Daarbij komt dat uit bitumen onder invloed wan
zonlicht vluchtige organische bestanddelen (o.a. fenolen) vrij komen die het water een
donkere kleur geven.

Figuur 24 Bitumen dak (foto: Kilian Water)

6.4.2.2 EPDM

EPDM is de afkorting van Ethyleen – Propyleen – Dieen Monomeer en is bekend als zwart
rubber dakmateriaal wat elastisch en verlijmbaar is. EPDM is als materiaal geschikt voor
toepassing in de stad als watertoren. Uit PDM gaan geen stoffen in oplossing.

6.4.2.3 PVC

PVC is de afkorting van Polyvinylchloride en wordt veel gebruikt voor het maken van platte
daken. Het kan verlijmd worden en is leverbaar in verschillende kleuren waaronder wit. PCV
daken zijn geschikt voor De Stad als watertoren.
6.4.2.4 Vegetatiedaken
Vegetatiedaken zijn moeilijker te combineren met De Stad als Watertoren omdat het
wenselijk kan zijn zoveel mogelijk water van het dak af te laten stromen terwijl een
vegetatiedak water altijd zal vasthouden. Ook de maximale diepte van water op het dak kan
voor diverse soorten vegetatie op daken problematisch zijn. De vegetatie kan eenvoudig
verdrinken.
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Figuur 25 Vegetatiedak (foto: Dautzenberg BV)

6.4.3 Witte daken
Vaak wordt gesproken over wit bitumen. Soms worden zwarte bitumen daken eenvoudig wit
geverfd maar bestaan ook witte daken uit bijvoorbeeld polyurethane elastomeren of uit
PVC. Een gebouw onder een wit dak blijft koeler dan een gebouw onder een zwart dak en
daarom zal er minder verdamping optreden als het onder water komt te staan. Vanwege de
grote verscheidenheid aan materialen voor witte daken en de snelle ontwikkelingen op dit
gebied is het verkrijgen van gegevens over materiaaleigenschappen momenteel
onvoldoende mogelijk. Dit onderwerp verdient mogelijk nader onderzoek. Wanneer het dak
wordt voorzien van het Skinroofing systeem bereikt geen direct zonlicht het eigenlijke dak
en is de kleur van het dakmateriaal niet van belang.

6.4.4 Vervuiling door detritus
Detritus is de verzamelnaam voor dood organisch materiaal zoals rottende bloesem en ,
dennenaalden, eikels en bladeren dat de waterkwaliteit van het water op het dak kan
beïnvloeden.
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1 Rottende bladeren

Vanwege het in oplossing gaan van dode organische stof in contact met water bestaat de
mogelijkheid dat het water op het dak van de Stad als Watertoren groen kleurt door
algengroei. Water, opgeloste organische stof en licht is precies wat algen nodig hebben om
te groeien. De meest voor de hand liggende oplossing is het water met enige regelmaat van
het dak te laten lopen waardoor het droog wordt en de algen dood gaan.

6.5 Veiligheid/ gezondheidsrisico’s
In verschillende landen (waaronder Nederland) is leidingwater drinkbaar. Waar in deze
landen niet drinkbaar water getapt kan worden gelden stringente regels betreffende het
voorkomen van het verontreinigen van drinkbaar water. Het gebruik van diverse klassen
terugstroombeveiliging toestellen en appendages ter voorkomen van het verontreinigen van
drinkwater door diverse vloeistoffen staan beschreven in de NEN 1717. In het geval waar mij
mee te maken hebben is het water potentieel bacteriologogisch verontreinigd (vogelpoep, /
ziekteverwekkers uit ontlasting van warmbloedige dieren) waardoor uitgegaan moet
worden van het grootste besmettingsrisico. Ook het eventueel aanvullen van water op het
dak dient hiermee te gebeuren middels een klasse A terugstroombeveiliging / onderbreking.
Overigens vormt de verontreiniging met dierlijke ontlasting geen probleem voor het gebruik
als irrigatiewater voor planten en bomen.

Om schade aan het systeem te voorkomen moet dit bij dreigende strenge vorst watervrij
worden gemaakt. Dat kan eenvoudig worden uitgevoerd ,door de afsluiter open zetten en
wachten tot het water weggelopen is.
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7. De regelgeving
B. Dautzenberg, Dautzenberg BV en Ir. W.A. van Beek – Vlaanderen Oldenzeel, ELMA
Stedenbouw

Om toepassing van het watersysteem op een vanzelfsprekende manier op te nemen in de
processen voor ruimtelijke planning en bouw is aanpassing van beleid en regelgeving
noodzakelijk. De regelgeving mag geen belemmering vormen voor creatieve oplossingen,
zolang die geen gevaar opleveren225. Uit de interviews kwamen in dit opzicht de
onderstaande beleidslagen met de bijbehorende plannen, wet- en regelgeving naar voren.
Er bestaat een Europees decreet dat wateroverschot niet mag worden afgewenteld op de
omgeving. Daaruit volgt dat er een watertoets op gebouwniveau moet plaatsvinden. Dat
Europees decreet is nog niet wettelijk geïmplementeerd in Nederland226.
Op het niveau van Rijksbeleid, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet het
watersysteem al in het beleid terechtkomen. We moeten al nadenken over het integrale
watersysteem bij vroege en abstracte planvormen zoals Tracébesluiten,
Milieuffectrapportages, planstudies of Planologische Kernbeslissingen. Als je hierover van te
voren nadenkt bij gebiedsontwikkeling, kan je de watersituatie meewegen om een
ontwikkeling op de handigste plek te leggen227. Via het Deltaprogramma zijn hierover
afspraken te maken228. Ook is via beleidsmatige invloed in een vroeg stadium stedelijke
visieontwikkeling in dit opzicht te bevorderen229.
Daarnaast is verankering nodig in provinciale structuurvisies en bestemmingsplannen op
provinciaal en gemeentelijk niveau230. Vanuit het waterschap zijn er Watergebiedplannen,
waarin onder andere staat hoeveel bergingscapaciteit er moet zijn. En er is de keur van het
waterschap231.
Als je de watertoets zou aanscherpen, kan een waterschap de gemeenten aanspreken op de
inhoud daarvan232. In bestemmingsplannen is bij nieuwe ontwikkelingen de watertoets een
standaard onderdeel. De richtlijnen voor deze kwantitatieve toets zijn nu gericht op het
vasthouden, bergen en infiltreren, of bij teveel aanbod afvoeren van hemelwater. Deze
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richtlijnen houden te weinig rekening met gebruiksmogelijkheden van het hemelwater. Hier
is een cultuuromslag nodig; het idee is dat we het hier altijd mee gered hebben, dus dit is
een gerechtvaardigde methodiek.233 Via het bestemmingsplan is het watersysteem evenmin
als een wadi af te dwingen. Wel kunnen partijen op het systeem geattendeerd worden. Dan
is het een tip om aan de benodigde bergingscapaciteit te voldoen234. De kunst van het
verleiden kan hier een manier zijn voor verandering. Het aanpassen van de handleidingen
voor het opstellen van de watertoets is noodzakelijk om het alternatief van het
watersysteem daarin op te nemen. Daarnaast is het flexibiliseren van de
bestemmingsplannen zelf van belang, zodat daar geen belemmeringen voor toepassing van
het systeem uit voortkomen.235
NEN normen voor het ontwerp van riool, de belasting van daken en constructies moeten
worden aangepast, evenals de Leidraad Riolering. Ook de vuistregel voor het opnemen van
10% waterberging in de openbare ruimte verandert236.
Daarnaast moeten regels met betrekking tot waterzuivering en toepassing van drinkwater
versoepeld worden. We zijn in Nederland doorgeslagen in onze angst voor bacteriën en de
eisen aan schoon drinkwater 237. Zo is voor directe toegang tot het hemelwater vanaf de
openbare ruimte aanpassing van de regels nodig. NEN 1717 regelt dat een kraan die
openbaar toegankelijk is, drinkwater moet bevatten.
In de Drinkwaterwet238 is vastgelegd wie drinkwater mag maken en aan welke eisen
drinkwater moet voldoen. Het hemelwater mag niet als drinkwater worden ingezet, omdat
de kwaliteit van drinkwater aan de strenge wettelijke normen moet voldoen en
controleerbaar moet blijven239.
Water is op gebouwniveau nu niet goed geregeld. Een bouwvergunning wordt hier niet op
getoetst. Het meten en aantonen dat toepassen van het watersysteem voordelen heeft
maken deel uit van een goed plan. Regelgeving kan daaraan slechts een beperkte bijdrage
leveren. Het gaat meer om een mentaliteitverandering bij de ontwikkelaars, plantoetsers en
de burgers zelf. Het bestemmingsplan zou hiervoor ruimte moeten bieden240.
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Het moet een ambitie van de gemeente zelf worden; de waterhuishouding in de stad zo op
orde hebben dat wateroverlast wordt voorkomen, hittestress afneemt en er een ruimtelijke
groen-blauw balans bestaat241. De VNG zou hierin het voortouw moeten nemen.
Het beleid van de gemeente Almelo is, dat elk nieuw plan in 40 mm bergingscapaciteit van
het totaal afvoerend verharde oppervlak moet voorzien, dus inclusief particulier terrein. Het
doel daarvan is, dat het bouwplan in de eigen retentie voorziet. Dit watersysteem draagt
daaraan bij en past goed in het beleid242. Bij de gemeente Ede geldt die 40 mm
bergingscapaciteit voor dakwater ook. Als een bedrijf dat water wil gaan gebruiken, eist de
gemeente een bergingscapaciteit van 120 mm. Dan is er naast het water voor het
bedrijfsproces nog ruimte voor het bergen van twee piekbuien achter elkaar. Die strengere
eis geldt met name als het systeem is gekoppeld aan een infiltratiezone in plaats van aan het
riool, omdat het water dan minder snel afvloeit243.
Volgens regelgeving, beleid van het waterschap en van de gemeente moet in Ede de
capaciteit van het riool na 24 uur weer volledig beschikbaar zijn. Hieruit volgt dat het
watersysteem alleen toelaatbaar is als het aanvullend is ten opzichte van die huidige
capaciteit. Om die situatie te implementeren moet de regelgeving worden aangepast244.
De Omgevingswet, het Bouwbesluit245 en bouwrichtlijnen moeten op dit punt aangepast
worden.
Als het systeem op iemands dak centraal, dus bijvoorbeeld door het waterschap wordt
aangestuurd, dan is daar een gebruiksrecht voor nodig. Eigenaren van een pand hoeven
toepassing van het systeem door een derde nu niet toe te staan op hun erf. Om dat mogelijk
te maken is een wetswijziging nodig. Een andere mogelijkheid is het stellen van een
doelverplichting246. De verantwoordelijkheid voor de afwatering komt dan geheel bij de
eigenaar te liggen. Dat is al in de Waterwet geregeld, maar die is op dit moment nog niet op
die manier geïmplementeerd247.
Aanpassing van welstandscriteria die het aanbrengen van het gootsysteem en buizen aan de
buitenzijde van het gebouw belemmeren is nodig248. Dit zal met name op plaatsen met een
hoog welstandsniveau of in beschermd stad- of dorpsgezicht het geval zijn.
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Opdrachtgevers kunnen toepassing van het smart watersystem afdwingen via instrumenten
als de CO2-prestatieladder of de aanbestedingscriteria249.
Toepassing van het watersysteem Toepassing van het watersysteem bij gebouwen van
Rijkswaterstaat betekent een verandering in het beleid; hiervoor is akkoord nodig van de
staf, bestaande uit Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst en Directieteam250.

7.1 De huidige Wet- en regelgeving en het Europese kader
7.1.1 De Europese kaderrichtlijn water
Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. De richtlijn vormt
het raamwerk voor integraal waterbeleid van de Unie en van de lidstaten. De lidstaten
moeten de regelgeving naar eigen wetgeving omzetten.
De Europese Kaderrichtlijn Water gaat vooral in op de ecologische kwaliteit van
oppervlaktewateren. Ook het behoud van de voorraad en kwaliteit van zoetwater is een
belangrijk onderwerp.
Het waterkwaliteitsbeleid wordt daarbij niet gezien als op zich zelf staand, maar als een
terrein dat verweven is met andere communautaire beleidsterreinen zoals energie, vervoer,
landbouw, visserij, en toerisme.
Belangrijke, in de richtlijn genoemde, onderdelen van het waterkwaliteitsbeleid zijn:








Het verminderen van emissies van gevaarlijke stoffen naar oppervlaktewater
De zorg voor aquatische ecosystemen
Bescherming van grondwater
Bescherming van de mariene waterkwaliteit
Een economische bestaansbasis waarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt
gehanteerd. Daarnaast ook het instellen van voldoende prikkels om te bevorderen
dat water efficiënt wordt benut.
Duurzaam gebruik van water, waarbij minder gebruik wordt gemaakt van de
voorraden zoet water

In Nederland gebeurt de omzetting door middel van de formulering van landelijke
beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De invulling heeft een pragmatisch
karakter, waarbij zeker ook de economische basis wordt meegewogen. Anders dan in
bijvoorbeeld België wordt geen vertaling gedaan naar afzonderlijke projecten. Wel toetsen
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gemeenten en provincies ruimtelijke plannen op de doelstellingen die genoemd worden in
de KWR aan de hand van de ‘Watertoets’.
De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de
KRW. Zij is dit mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies,
waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het
waterbeheer en -beleid tussen deze partijen vastgelegd.

7.1.2 De Europese Grondwaterrichtlijn

De Europese Grondwaterrichtlijn is in Nederland uitgewerkt in de Kaderrichtlijn Water. In de
KWR worden eisen gesteld aan de goede kwantitatieve toestand en de goede chemische
toestand van grondwater. Alle lidstaten van de EU moeten door middel van chemische
monitoring van grondwater alle significante en aanhoudende stijgende trends in
verontreiniging van grondwater vaststellen en het beginpunt bepalen voor omkeringen van
deze trends. De implementatie van de Europese KRW en de Grondwaterrichtlijn in de
Nederlandse wetgeving geschiedt door regelingen voor monitoring en rapportage aan de
Europese Unie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leggen. Het RIVM
heeft een handreiking opgesteld voor het bepalen van trends.

7.1.3 Het Nationaal Bestuursakkoord Water

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van
waterbedrijven in Nederland (Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend.
Doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven zorgen voor:




veiligheid tegen overstromingen
een goede kwaliteit water
voldoende zoet water.

Doelstelling is dat de noodzakelijke investeringen niet tot sterke stijging van de lokale lasten
voor burgers en bedrijven leiden. De vijf partners willen dit bereiken door ‘doelmatiger te
werken, dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte’.
Een doelstelling is bij de productie van drinkwater, de riolering en de afvalwaterzuivering in
2020 een bedrag van 450 miljoen euro te besparen op de jaarlijkse kosten. Waterschappen
en gemeenten zorgen voor 380 miljoen van die besparingen; drinkwaterbedrijven voor 70
miljoen. De overige 300 miljoen euro van de totale besparing van 750 miljoen euro wordt
gevonden in het beheer van het dijken, oppervlaktewater en de zoetwatervoorziening door
Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.
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Om de uitvoering efficiënter te maken wordt het Informatiehuis Water opgericht, een
samenwerkingsverband van het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat en het IPO.

7.1.4 Werkprogramma Stroomgebiedbeheerplannen 2015

Het Werkprogramma Stroomgebiedbeheerplannen 2015 beschrijft het proces en de
randvoorwaarden voor de actualisatie van de stroomgebiedbeheerplannen in 2015. Het
bevat een tijdschema en gaat in op de vorm en inhoud van de producten van rijk en regio.
De stroomgebiedbeheersplannen geven een invulling aan het beleid gericht op: veiligheid
tegen overstromingen, een goede kwaliteit water en voldoende zoet water.

7.1.5 Nationaal waterplan 2009-2015
Het Nationaal Waterplan 2009-2015 is een structuurvisie op basis van de Waterwet en de
Wet Ruimtelijke Ordening. Het formuleert antwoorden op ontwikkelingen op het gebied van
klimaat, demografie en economie en investeren in een duurzaam waterbeheer. Het
Handboek Water is ontstaan op basis van dit Plan. Dit handboek geeft een toelichting op het
beleid en de rolverdeling van partijen.

Figuur 26 Verdringingsreeks bij watertekorten (Handboek Water)

Relevant voor het huidige project is de verdringingsreeks voor watergebruik bij tekorten aan
zoet water. De verdringingsreeks geeft aan welke gebruikers als eerste worden
uitgeschakeld bij tekorten aan zoet water. Partijen die als eerste worden afgeschakeld zijn
wellicht bereid bij te dragen aan het realiseren van een alternatieve watervoorziening. De
prioriteiten in de verdringingsreeks kunnen door de provincie of het waterschap anders
worden ingevuld.
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7.1.6 De watertoets

De Nederlandse watertoets is een instrument om beleidsplannen van lagere overheden te
toetsen op de doelstellingen van het bestuursaccoord. Het geeft geen vertaling naar
afzonderlijke projecten.
De gevolgen (veiligheid en wateroverlast, waterkwaliteit, verdroging, e.d.) moeten expliciet
in beeld worden gebracht. De waterbeheerder beoordeelt het plan of het besluit,
uitmondend in een advies over de waterhuishoudkundige aspecten. De initiatiefnemer
betrekt dit advies in de belangenafweging. Voor bestemmingsplannen en alle andere
ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten, moeten de resultaten van de watertoets
verwerkt worden in een waterparagraaf.
De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht voor structuurvisies,
bestemmingsplannen, van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) regelt een verplichte waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde
ruimtelijke plannen en het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro met het waterschap.
Site: http://www.dewatertoets.nl/

7.1.7 Nota Ruimte (VROM, 2005)

Sinds de vaststelling van de Vierde Nota Waterhuishouding vindt er een kentering plaats van
de rol van het waterbeheer in de ruimtelijke ordening. De gevolgen van de
klimaatverandering nemen een steeds prominentere rol in bij het concretiseren van de
uitgangspunten. In 1999 werd in de beleidsstukken aandacht gevraagd voor het "ordenend
karakter" van water bij de ruimtelijke inrichting; in het beleidsprogramma van het kabinet
Balkenende IV staat dat het klimaatbestendig maken van Nederland één van de grootste
ruimtelijke opgaven en de grootste opgave voor het waterbeheer voor de komende eeuw is.

7.1.8 De zorgplicht van waterschappen en gemeenten

Waterschappen hebben op grond van de Waterschapswet, in samenhang met de Waterwet,
een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater. Gemeenten hebben op grond van
de Wet milieubeheer (Wm) een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op
grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Stedelijk afvalwater
is huishoudelijk afvalwater en qua biologische afbreekbaarheid overeenkomstig afvalwater,
al dan niet gemengd met andere afvalwaterstromen.
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Gemeenten maken dus kosten voor de realisatie en het onderhoud van de stedelijke
infrastructuur voor de inzameling van afvalwater en hemelwater. In enkele gevallen
(Amsterdam, Rotterdam) zijn deze kosten in mindering gebracht op de leges of de
grondkosten bij het realiseren van projecten waarbij waterretentie wordt gerealiseerd
(congres STOWA). In Nederland is dat niet wettelijk geregeld.

7.1.9. De Belgische Watertoets

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/dewatertoets-uitvoeren/webtoepassing-watertoets
In België wordt de watertoets uitgevoerd bij iedere nieuwe bouwaanvraag. Initiatiefnemers
in gebieden met overstromingsgevaar of grondwaterstromingsgevoelige gebieden zijn
verplicht maatregelen aan te geven en te realiseren om effecten van het project op het
overstromingsgevaar te verminderen of weg te nemen. Aandachtspunten bij de toets zijn de
infiltratiecapaciteit van de ondergrond, hoogteverschillen en het gebruik van bestaande
waterafvoervoorzieningen. De Belgische Watertoets gaat niet in op de productie en
verwerking van afvalwater.
Voordeel van deze watertoets is de transparantie van de besluitvorming en het direct
zichtbare belang van initiatiefnemers om voorzieningen te treffen.
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8. De bouwkundige realisatiemogelijkheden
8.1 Beschrijving van een dakwatersysteem
Skinroofing is een bestaand systeem voor het opvangen van regenwater op een dak. Dit
systeem is als uitgangspunt gebruikt voor deze studie. Aan de hand van dit systeem is door
de TU/e de werking van een dakwatersysteem onderzocht in een stedelijke context.
Het Skinroofing dak kan worden geplaatst op een het bestaand dak, bijvoorbeeld
opgebouwd uit kanaalplaat vloeren van 20 cm dik. Het Skinroofing dak is van onderaf
opgebouwd uit:








Een dakconstructie (niet zichtbaar in onderstaande figuur)
Waterdichtmembraan EPDM 1mm
Ten Cate Polyvelt TS 65 Vlies te noemen: Skinroofing TS non woven
Disdem 40 drainagemat SF te noemen: Skinroofing DB40 mat
Geolon PE180 te noemen: Skinroofing FW180 woven
Robulon PE1000 te noemen: Skinroofing 3DFW woven
Labradorit 8/11mm steenslag te noemen: Skinroofing Steenslag LD 8/11

In de toepassing als onderlaag voor een vegetatiedak wordt het waterniveau geregeld door
middel van een vlotter op een afvoer. Andere afvoeren worden verhoogd om een waterlaag
op het dak te kunnen handhaven. De waterlaag heeft een functie in de koeling van het
gebouw en als voeding van de planten. Het kan ook worden uitgevoerd zonder planten.

Figuur 27 Opbouw Skinroofing dak op het STEW gebouw (Dautzenberg BV)
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Figuur 28 Foto van het vegetatiedak (links) en het Skinroofing dak (rechts) net nadat deze voltooid zijn
(Dautzenberg BV)

Het systeem kan aangevuld worden met een substraat voor een groendak. De planten
profiteren daarbij van de watervoorraad. Dit beperkt echter de snelheid waarmee
regenwater kan worden opgenomen.

Figuur 29 Opbouw Skinroofingsysteem met substraat en groendak

Uit metingen blijkt dat het daksysteem temperatuurverschillen van de buitenlucht sterk
dempt. De temperatuur van de onderliggende dakbedekking is vrijwel gelijk aan de
temperatuur van een groendak dat als referentie werd gebruikt. De waterbergende
capaciteit is groter dan van een groendak, vanwege het ontbreken van het gewicht van het
subsstraat met planten en ook vanwege het onbreken van de ontbreken van het volume van
het substraat .
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Figuur 30 Temperatuurverloop testopstelling op maandag 26 maart. (Filippini, 2007) (Dautzenberg BV)

Door de toepassing van een vrijwel lichtdichte textiellaag als bovenlaag (sandwich) en een
dunne grindlaag is de watervoorraad in het Skinroofing systeem zo goed als vrij van algen,
mos en microorganismen. Eventuele bladval bij laag aangebracht systemen droogt uit aan de
oppervlakte en waait grotendeels weg.
Skinroofing is niet specifiek ontwikkeld met het oog op waterberging, maar in verband met
de koelende werking op het dak van het gebouw waarop het is aangebracht, eventueel in
combinatie met een groendak. In verband daarmee bestaat de niveauregeling uit een
overstort en een vlotterkraan. Het is echter eenvoudig aan te passen aan de functie als dakretentievijver en –waterbron voor de in dit rapport genoemde gebruiksdoelen. Hoofdstuk 7
geeft een indruk van de daarvoor noodzakelijke componenten. Het betreft componenten die
op dit moment in de handel verkrijgbaar zijn, maar voor andere doelen zijn ontwikkeld.
Wanneer de functie van als waterretentiesysteem wordt gecombineerd met zinvolle
toepassing van het opgeslagen water, is om de retentiefunctie te maximaliseren een
weersvoorspellende regeling nodig die tijdig de resterende voorraad beheerst loost. Dit is
eenvoudig te realiseren met een op afstand bestuurbare klep. Uit de interviews blijkt dat
RWS beschikt over een soortgelijk systeem waarmee om dezelfde reden voortijdig
oppervlaktewater wordt geloosd. Het lijkt dus mogelijk de belanghebbende bij de retentie
van water de regie te geven over de lozing van water.
In Nederland worden daken berekend op een sneeuwlast van 70 kg/m2. Dit komt overeen
met een waterlaag van 7 cm. Dit gaat niet ten koste van het draagvermogen voor sneeuw,
omdat het systeem bij vorst watervrij wordt gemaakt.

8.2. Water-distributiesysteem
Tenzij in de omgeving van een gebouw voldoende gebruiksdoelen zijn voor het opgeslagen
water, zal het water moeten worden getransporteerd naar de gebruiker. Dat is eenvoudig
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mogelijk omdat aan de voet van een gebouw een hydrostatische druk beschikbaar is om het
water via een drukleiding te verspreiden. Wanneer meerdere gebouwen zijn aangesloten op
hetzelfde distributiesysteem is een drukregeling nodig die voorkomt dat water van hogere
gebouwen naar de opslag van lagere gebouwen stroomt. Dit is eenvoudig te realiseren. Het
laagste gebouw bepaalt daarmee de druk op het distrbutiesysteem.

Figuur 31 Transport water en infiltratie

8.3. Architectonische integratie
De ervaring met Skinroofing toont aan dat de architectonische integratie van het
dakwatersysteem op een gebouw geen probleem hoeft de vormen. Vanaf de grond is het
systeem niet zichtbaar.
Afvoer van het dak van het opgeslagen water kan plaatvinden via normale
hemelwaterafvoeren die zijn aangepast (waterdicht gemaakt). Dit vormt dus ook geen
probleem met de architectonische integratie.
Omgekeerd biedt het systeem mogelijkheden voor de architectonische verrijking van een
gebouw of van een gebruikslocatie door het expliciet zichtbaar maken water als levensbron
door middel van (bijvoorbeeld) vegetatiegevels, groenvoorzieningen en speelwater en
belevingswater.
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8.4. Bouwkundige realisatie mogelijkheden
Heleen van Heel, De Bever Architecten

De belangrijkste vraag voor ons onderzoek is; wat zijn de bouwkundige,
vormgevingsmogelijkheden om water, relatief schoon vallend uit de lucht in de vorm van
regen en/of sneeuw, gedoceerd te integreren in een stedelijke omgeving. Het gebruik van
relatief schoon water voor groenvoorzieningen is een optie maar ook het gebruik van water
voor koeling van gebouwen is een mogelijkheid.
Tevens is belangrijk om de stedelijke omgeving te ontlasten van piekbelasting betreffende
overtollig water.
Een voor de hand liggende redenering is om (regen)water een langere weg te laten afleggen
voordat het in het, relatief schoon, in het riool belandt. Tijdens deze langere weg kan het
water gebruikt worden voor meerdere doeleinden.
Er zijn 4 mogelijkheden zijn onderzocht op de toepasbaarheid:
1. Water langer op het dak vasthouden, hierdoor is begroening op het dak mogelijk.
Deze oplossing kan eventueel toegepast worden bij bestaande gebouwen
afhankelijk van de bestaande constructieve mogelijkheden. afbeelding 1, 2
2. Water vanaf het dak een langere weg laten afleggen door een patroon van
waterleidingen aan de gevel te plaatsen. Water kan vanaf de gevel gebruikt worden
voor gevelbegroeiing. Deze oplossing is toepasbaar bij bestaande gebouwen.
afbeelding 3
3. Water vanaf het dak in het gebouw brengen voor hergebruik. Te denken valt aan
koeling van het gebouw (waterleidingen worden verwerkt in vloeren en wanden)
maar ook voor groen in het gebouw en voor een grijswatercircuit. Afbeelding 4, 5, 6
4. Overtollig water wordt opgeslagen in een watertoren. Deze watertoren kan zowel
op een dak geplaatst worden als in het landschap en/of stedelijke omgeving. Het
overtollige water in de watertoren kan doormiddel van flexibele tentakels in
patronen de omgevingen van de watertorens voorzien van groen. afbeelding 7, 8, 9,
10, 11. Deze laatste oplossing geeft mogelijkheden om veel water voor een langere
tijd vast te houden en gedoceerd te gebruiken voor groenbegroeiing.
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Figuur 32e.v. Visie De Bever Architecten
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9. Conclusies en aanbevelingen
Uit het haalbaarheidsonderzoek komen de volgende conclusies naar voren:


Technische haalbaarheid
Er zijn geen grote knelpunten op technisch vlak



Maatschappelijke haalbaarheid

De urgentie om een dergelijk watersysteem toe te passen is in toenemende mate aanwezig,
maar wordt nog niet overal direct gevoeld.
Zelf willen geïnterviewden het systeem wel toepassen of daartoe adviseren, maar ze
twijfelen of er op grote schaal en bij individuele burgers draagvlak voor is om dat te doen.
De cultuurverandering die daarvoor nodig is, vergt een langjarig groeiproces waarin het
draait om vertrouwen dankzij goede ervaringen bij toepassing van het systeem.
Goede informatie en gedetailleerde uitleg is noodzakelijk. Veel aspecten van het
watersysteem zijn niet vanzelfsprekend of roepen vragen op. Het communiceren over de
voordelen van het systeem kan een belangrijke bijdrage leveren aan brede acceptatie.
Het vertellen van het verhaal over het watersysteem is vooral relevant voor partijen die dat
verhaal als core business hebben. In dat geval is een esthetisch verantwoorde oplossing
belangrijk. In andere gevallen dient het systeem een vanzelfsprekende, bescheiden plek in te
nemen te midden van andere systemen die de stad leefbaar houden.


Economische haalbaarheid

De economische haalbaarheid van het systeem zal in de praktijk moeten blijken.
Doorslaggevend is daarbij dat partijen op verschillende beleids- en uitvoeringsniveaus
samenwerken en dat er voldoende aandacht is voor abstracte factoren als uitgespaarde
kosten omdat er na toepassing van het systeem minder schade optreedt.
Toepassing van het systeem moet op alle beleidslagen en een breed palet van wetten en
regels worden verankerd.
De volgende aspecten van het watersysteem kwamen naar voren als aanbeveling voor nader
onderzoek:


De constructieve gevolgen van een statische dakbelasting van 60 mm water in
relatie tot de incidentele sneeuwbelasting van 70 kg/m2 waar bestaande daken voor
ontworpen zijn.
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Het percentage verhard oppervlak dat op een smart watersysteem aangesloten
moet zijn om een significant verschil te kunnen maken in de kans op wateroverlast.
De afname van CO2 gebruik door toepassing van dit systeem, omdat dit de eenheid
is waarin partijen met een duurzaam imago elkaar afrekenen.
De afstand die het water onder de druk van de hoogte kan afleggen. Hoe ver van het
neerslagpunt is het water in te zetten zonder tussenkomst van pompen.
De logistieke opgave die is gekoppeld aan het van te voren leeg laten lopen van de
buffers met en zonder toepassing van het watersysteem, en het monitoren daarvan.
De relevantie van het watersysteem bij zeer extreme regenval, dus hoeveel beter is
een stad met het watersysteem bestand tegen hevige regenval, dan een stad
zonder.
De mogelijke bijdrage van het retentiesysteem aan het tegengaan van verdroging
van groengebieden in een hoogstedelijke omgeving.
De kosten en baten van het retentiesysteem op alle drie de onderzochte
schaalniveaus.
De mogelijkheden en businesscase van het systeem in combinatie met
zonnepanelen op een dak.

27 oktober 2014

88

Haalbaarheidsonderzoek De Stad Als Watertoren

Bibliografie
Beek-Vanderen Oldenzeel, E. v. (2012). Levende Stad: Stad om in te Leven. Wageningen:
Blauwdruk.
Dingman.S.L. (2008). Physical Hydrology. Waveland Pr Inc; 2 edition.
Filippini, G. (2007). Rapportage metingen aan Skinroofing® systeem . Eindhoven: TU
Eindhoven.
Frelier.M. (2013). Water op straat! Is de stad klaar voor de stortbui. Velp: Hogeschool
Larenstein.
KNMI. (2014). verdamping. Opgeroepen op 2014, van www.knmi.nl:
http://www.knmi.nl/cms/content/32598/verdamping
KNMI(2014). (sd). www.knmi.nl. Opgeroepen op september 3, 2014, van Klimaatverandering
en broeikaseffect:
http://www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/klimaat_en_klimaatver
andering/deel_8.html
Meteoconsult. (2006, oktober). l/images/Extremeneerslagcurven%20voor%20de%2021e%20eeuw_tcm174-330125.pdf. Opgeroepen
op september 3, 2014, van www.rijkswaterstaat.nl:
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Extremeneerslagcurven%20voor%20de%2021e%20eeuw_tcm174-330125.pdf
Rijnaarts, H. (2014). presentatie dies natalis WUR. Wageningen, Gelderland, Nederland.
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations. New York: Free Press. ISBN 978-0-02-9266502.
Rotterdam_Climate_Initiative. (2013, september). documents. Opgeroepen op 2014, van
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl:
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/documents/Documenten/themarapport%
20stadsklimaat%20def.pdf
SBR/CUR. (2010). Richtlijn Vegetatiedaken bestaande bouw. Rotterdam: SBR/CUR.
Vergroesen, T. R. (2013). Verwerking van extreme neerslag in stedelijk gebied. Delft:
Deltares.
waterplein-benthemplein-geopend.htm, V. (2014, 10). afleveringen/1406247/ Water
Bentheimplein geopend. Opgehaald van http://www.nieuws.top010.nl/,
http://www.uitzendinggemist.nl/.

27 oktober 2014

89

Haalbaarheidsonderzoek De Stad Als Watertoren

A. Bijlagen
A.1. Verslag symposium ‘Groene daken: zin en onzin voor waterbeheerders‘
symposium 3 april 2014 Amersfoort (STOWA)
(aanwezig: Gerrit, Sibe Jan)
1. Deelnemers aan het symposium zijn waterschappen, zuiveringsschappen,
gemeenten, bedrijfsleven.
2. Focus ligt vooral op groendaken, in combinatie met waterretentie. Het idee van een
waterbergend dak zonder groen wordt ook genoemd, maar vindt weinig weerklank
bij het publiek
3. Er zijn verschillende projecten gerealiseerd in Amsterdam en Rotterdam. Er zijn twee
achtergronden:
a. Een subsidie van de gemeente van €25+ nog een subsidie van het
waterschap van € 5 per m2. Deze subsidies bestaan inmiddels niet meer.
b. Een korting op de grondprijs wanneer een vrijstelling kom worden verkregen
van de hemelwaterheffing van de gemeente. Deze opslag is 15% op de
grondprijs. In de Amsterdamse Zuid As was dat een reden om het polderdak
te ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moet 50
mm regen worden vastgehouden en kan geleidelijk worden afgegeven over
24 uur (in sommige gevallen geldt 83 uur)
i. Dit moet worden aangetoond
c. De mogelijkheid van vrijstelling van de hemelwaterheffing van de gemeente
bestaat nog steeds. De verdere subsidies zijn afgeschaft, de waterschappen
willen ook af van de €5 /m2 subsidie.
d. De tijdelijkheid van daken kan een probleem zijn.
4. Er is overigens weinig belangstelling voor waterretentie bij gebouwbeheerders, dit
hangt wellicht samen met de vrees voor schades. Verschillende sprekers gingen
daarop in.
a. Er is onderzoek gedaan naar de voordelen van vegetatie/retentiedaken door
WUR/ Hogeschool Rotterdam
i. Er zijn afstudeerverslagen
5. Experimenten in Amsterdam worden uitgevoerd door DRO (dienst RO) en Waternet.
a. Er zijn business cases opgesteld voor vegetatiedaken door de gemeente
Amsterdam. Dit gaat vooral in op burgerinitiatieven.
6. Verschillende malen wordt de wens de retentie centraal te kunnen sturen genoemd.
De string gebeurt dan door de waterbeheerder.
a. Mij lijkt het niet nodig om dat centraal te doen. Bovendien beperkt dat de
mogelijkheden om het water zinvol te kunnen toepassen.
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7. Rotterdam heeft als doelstelling in 2030 800.000 m2 groendak gerealiseerd te
hebben
8. Gemeenten willen de eigen gebouwen voorzien van groendaken, als een voorbeeld
a. Dat hangt uiteraard samen met het budget (wat er op dit moment niet is)
9. Er was opvallend weinig echte kennis van vegetatiedaken aanwezig
10. Het aspect zinvol gebruik van het water is niet aan de orde gesteld.
a. Ook niet de distributie van water
11. Interessante contacten:
a. Klaas Metselaar WUR onderzoekdak op NIOO gebouw, meten alles, ook
retentie van andere dakbedekkingen
b. Daniël Goedbloed en Paulien Hartog Waternet
c. Christoph Maria Ravesloot Hogeschool Rotterdam
d. Charlotte van Slagmaat, beleidsmedewerker Min I en M (heeft niet veel
gezegd)
e. Christiaan Wallet
12. Literatuur / bronnen
a. Richtlijnen voor vegetatiedaken op bestaande bouw
i. O.a, discussie over de draagkracht.
b. OESO rapport over water in Nederland: bewustzijn moet hoger
c. Begroeide daken na 2010 (te downloaden, maar de auteur Ravesloot geeft
zelf aan dat het is verouderd, er komt een nieuw boek)
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A.2 Waardoor ontstaat wateroverlast ?
Wateroverlast wordt veroorzaakt door meer neerslag dan kan worden opgenomen,
opgeslagen of afgevoerd in een bepaalde tijd.
1. Opname van water
In een stad wordt water opgenomen door de grond in tuinen en parken. De mate en de
snelheid waarmee dit kan gebeuren hangt af van het onverharde oppervlak, de
transportsnelheid van water in de bodem, het al aanwezige vocht in de bodem en de
grondwaterspiegel. De transportsnelheid van water door de bodem is hoger voor zand dan
voor bijvoorbeeld zavelgrond. De wateropnamecapaciteit is voor zavel weer groter dan voor
zand. Het bevochtigen van grond heeft echter tijd nodig. Deze tijd is afhankelijk van de
grondsoort, maar is het hoogst wanneer het oppervlak is uitgedroogd. Goed doorlatend
grasland heeft een wachttijd van 5 minuten en daarna een absorptiesnelheid van maximaal
100 mm / uur (Dingman.S.L., 2008). Deze waarde wordt zeker niet gehaald wanneer het
oppervlak van de grond is verdicht door intensief gebruik of verkeer. De opname van de
grond stopt wanneer deze is verzadigd. Een te veel aan water leidt dan tot plasvorming en
afvloeien naar oppervlaktewater.
Grond droogt uit door verdamping en door uitzakken van water naar het grondwater. Het
KNMI publiceert gegevens over de verdamping aan de hand van een referentiegewas. De
referentie-gewas-verdamping hangt sterk samen met de zonnestraling en is 's zomers
daarom veel groter dan 's winters. In De Bilt verdampt er door het referentiegewas jaarlijks
bijna 560 mm. Over de hele maand januari is de verdamping ongeveer 8 mm tegen 95 mm
over juli. In april en mei verdampt er gemiddeld zo'n 2 tot 2,5 mm per dag, maar op zonnige
dagen, zoals in mei 1998 verdampt de dubbele hoeveelheid. Op zeer warme, zonnige en
winderige dagen in juli kan de verdamping wel 7 mm per dag bedragen (KNMI, 2014).
Verdamping door bladbomen is per m2 vergelijkbaar met de referentieverdamping.
2. Opslag van water
Opslag van water kan plaatsvinden op daken, in bassins, op verharde oppervlakten met een
rand, in wadi’s, straat, afvoeren, leidingen, het rioolstelsel, grachten, vijvers, door
vijvervorming, in sloten en kanalen. Wanneer het water op een verhoogde locatie(een dak)
wordt opgeslagen, kan dit naderhand eenvoudig worden toegepast voor doeleinden als
bevloeiing van groenvoorzieningen. Opslag in een irrigatieleiding is mogelijk door de
onderkant van de irrigatieleiding op te bouwen uit een ondoorlaatbare goot. Hergebruik van
water uit vijvers e.d. is mogelijk, maar vergt een pomp. Water uit een Wadi draagt bij aan de
grondwaterspiegel. De overige vormen van opslag dienen alleen om het water (eventueel
vertraagd)af te voeren. Dit draagt niet bij aan de grondwaterspiegel of de beschikbaarheid
van water voor het gebied.
Dakwatersysteem
In de dicht bebouwde binnenstad van Rotterdam is 50% tot 83% van het oppervlak
bebouwd of verhard (Rotterdam_Climate_Initiative, 2013). Het bebouwingspercentage
bedraagt in die stad in de intensief bebouwde gebieden 30% tot 40% van het oppervlak. In
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de Arnhemse wijk St.Marten is het bebouwingspercentage zelfs 53% (Frelier.M, 2013).
Wanneer het hemelwater van deze daken kan worden opgevangen en opgeslagen kan
eenzelfde reductie worden bereikt in het volume water dat bij extreem weer moet worden
afgevoerd. Dit is een aanzienlijke reductie die kan worden gerealiseerd zonder een aanslag
te hoeven doen op de (grond) ruimte. Zelfs een volumereductie van 10% kan het verschil
betekenen tussen een calamiteit en een situatie die zonder problemen kan worden
verwerkt.
De maximale verwerkingscapaciteit van een dakwatersysteem hangt af van het
draagvermogen van het gebouw. Tijdens een extreme bui kan het water op een plat dak
immers ook zonder dakwatersysteem hoog oplopen. Gebouwen zijn in Nederland berekend
op basis van een normbelasting voor sneeuw van 70 kg/m2. Het draagvermogen bedraagt
dus minimaal 70 mm water. In het geval van een puntdak zal dit water zich niet op het dak
kunnen verzamelen, en is een andere vorm van opslag noodzakelijk, zoals een verhoogd
aangebrachte regenton.
Platte daken vertragen ook zonder specifiek dakwatersysteem de afvoer van regenwater.
Deze vertraging is echter gering (enkele minuten tot een half uur). Platte daken met grind
vertragen de afvoer met ca. 40%. Dit is echter nog te klein om de problemen met de
verwerking te kunnen oplossen. Nadeel van een grinddak is ook de relatief kleine
opslagcapaciteit door het gewicht van het grind en het eigen volume. Groendaken kunnen
ook water bergen. Ten opzichte van grind is de retentie groter (ca. 8 uur). Een voordeel ten
opzichte van grind is ook het lagere eigen gewicht.
3. Opslag van water op het dak en in leidingen
Op een plat dak kan per m2 70 liter water worden opgeslagen. Op een dak van 200 m2 dus
14 m3. Een dergelijk dak beschikt in het algemeen over een hemelwaterafvoer per 10 m
daklijst. Bij een dak van 10 bij 20 m dus 6 afvoeren. Bij een diameter van 10 cm van de
afvoeren, en een dakhoogte van 20 meter kan in de afvoeren nog eens 6*80 [l/m] * 20 ][m]
= 9,6 m3 worden opgeslagen.
4. Verdamping van water uit een dakopslag
Verdamping van water uit een open dakopslag (plat dak) is afhankelijk van de temperatuur,
de windsnelheid ter plekke en de luchtvochtigheid. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de
locatie (hoogte, beschutting, beschaduwing). Metingen aan de Neusiedler See door middel
van een evaporation pans geven een verdamping van 5 mm per week in de zomermaanden
aan. Er zijn geen verdampingsmetingen metingen bekend aan een dakwatersysteem.
5. Waterkwaliteit
Hemelwater vanaf daken is relatief vrij van zware metalen, organisch materiaal en zuurstof
opnemende stoffen. Dit maakt het geschikt om te gebruiken voor irrigatie van parken en
bomenrijen.
6. Irrigatieleidingen
Irrigatieleidingen naar bomen en groenvoorzieningen kunnen worden gebruikt als opslag
voor water door de onderzijde van de leidingen uit te voeren als een goot. Dit water kan
worden aangevoerd vanuit een dakwatersysteem, maar kan tijdens hevige regenval ook via
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de grond worden gewonnen. Irrigatieleidingen met een diameter van 10 cm kunnen per
strekkende meter 8 liter water opslaan. Bij een onderlinge afstand van de bomen van 20
meter is per boom 160 liter beschikbaar. Bij een jonge boom met een diameter van de kroon
van 2 meter bedraagt de verdamping in de zomer tussen de 7,5 liter en 18 liter per dag.
7. Verhoogde waterbekkens
Gewonnen water kan ook tijdelijk worden opgeslagen in verhoogde waterbekkens. Deze
bekkens kunnen een decoratieve functie hebben op een plein of in parken. Een hoogte van 4
meter is voldoende om het water te kunnen distribueren. Er is een ontwerp beschikbaar
voor een waterbekken van 4 m3.
8. Infiltratie onder verharding
Ook onder verharding kunnen infiltratieleidingen worden aangebracht of water worden
geïnjecteerd in een grindpakket. Door gebruik te maken van het dakwatersysteem is
hiervoor voldoende druk beschikbaar. Omdat regenwater niet onder de verharding kan
doordringen is dit volledig een aanvulling op de retentiecapaciteit voor regenwater.
9. Andere maatregelen
Er zijn inmiddels verschillende andere oplossingen ontstaan voor de stedelijke
waterproblematiek zoals:
-

Wadi’s
Pleinen met een waterbergfunctie in een vorm van meervoudig ruimtegebruik
Onderlopen van straten
Overdekte afvoerkanalen
Waterretentiegebieden met recreatieve functie
Parkeergarage als tijdelijke wateropslag
Ingegraven rioleringsbuizen, specifiek voor tijdelijke opslag

Deze oplossingen zijn echter niet specifiek geschikt voor de binnenstad.
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A3 Uitgewerkte interviews
(worden als pdf bijgevoegd)

Colofon

Aan dit rapport werkten mee:
 Dautzenberg, Dautzenberg BV, Eindhoven / Doorwerth
 E. van Beek-Vlaanderen Oldenzeel, ELMA Stedenbouw, Amersfoort
 G. Box, Kilian Water, Wageningen / Renkum
 H. van Heel, De Bever Architecten / Eindhoven
Redactie: S.J. Koster, Q&P Communicatie en Inoovatie, Renkum
Renkum, 27 oktober 2014
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