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Inleiding

Op 5 september 2018 is de eerste bijeenkomst geweest van de expertisetafel Agniesebuurt (ET). Tot
en met maart 2019 is gewerkt aan een waterhuishoudkundig voorstel voor de herinrichting van de
Agniesebuurt. Het waterhuishoudkundige voorstel wordt, in de vorm van dit rapport inclusief
bijlagen, aangeboden aan de Wijkcommunity Agniesebuurt (WCA).
Deze notitie is een verantwoording van het proces dat is doorlopen. Het beschrijft de
werkzaamheden van de expertisetafel, bevat een analyse van inhoudelijke aspecten en geeft een
advies. De notitie ondersteunt om de resultaten, inspanningen en (vervolg)vragen in het juiste
perspectief te plaatsen.
De notitie heeft de volgende opbouw:
▪
▪
▪
▪
▪

Beschrijving proces
Gebiedsanalyse en informatie(behoefte)
Beoordeling 3 varianten
Totstandkoming voorkeursvariant
Doorkijk toekomst en vervolgvragen

1.1 Wijkcommunity Agniesebuurt en expertisetafel
De Wijkcommunity Agniesebuurt is een samenwerking tussen verschillende partijen in de wijk. Dit
zijn de bewoners (bewonerscomité Droge Voeten), de wijkraad Agniesebuurt, woningcorporatie
Havensteder, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Rotterdam.
Aanleiding voor de wijkcommunity Agniesebuurt is de zorg voor wateroverlast in het vastgoed en
binnentuinen na het vervangen van riolering en herinrichten van de wijk. Met de verschillende
partijen is de ambitie uitgesproken om bij de herinrichting van de Agniesebuurt zo veel mogelijk de
verschillende belangen een plek te geven.
Door de Wijkcommunity Agniesebuurt is voorgesteld om de oplossing uit te laten werken door een
expertisetafel. Deze expertisetafel bestaat uit vertegenwoordiging van de bovengenoemde partijen,
gecombineerd met een onafhankelijk technisch expert en een voorzitter ten behoeve van het proces.
Opdracht van de expertisetafel was het opstellen van een advies voor een waterhuishoudkundig
systeem (riolering- en watersysteem) voor de Agniesebuurt.
Aan de Expertisetafel nemen (ervarings-)deskundigen deel vanuit de gemeente Rotterdam,
Havensteder, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, de wijkraad en de wijkbewoners.
De deelnemers aan de Expertisetafel leveren hun inbreng op basis van hun persoonlijke
deskundigheid en niet als vertegenwoordiger van een organisatie of alle wijkbewoners. Organisaties
zijn dan ook niet gebonden aan de inbreng van de aan hen verbonden vertegenwoordigers. Het
advies van de Expertisetafel hoeft hierdoor ook niet automatisch het commitment te hebben van alle
partijen. De betrokken partijen bespreken het advies van de Expertisetafel binnen de Wijkcommunity
Agniesebuurt en daar spreken de individuele partijen al dan niet hun commitment uit voor het
voorstel van de Expertisetafel.
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Beschrijving proces expertisetafel

Vanaf september 2018 zijn er 10 bijeenkomsten geweest van de expertisetafel. Tijdens deze
bijeenkomsten zijn bewoners, leden van de wijkraad Agniesebuurt en ambtenaren van de gemeente
Rotterdam aanwezig geweest. Bij veel bijeenkomsten zijn ook Havensteder en het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aanwezig geweest. De bijeenkomsten zijn
voorbereid, geleid en vastgelegd door Volq. Wareco is bij de overleggen aanwezig geweest als
onafhankelijk technisch expert.
De eerste bijeenkomsten zijn met name nodig geweest om de rol van de expertisetafel te duiden, en
te bespreken of de meegegeven opdracht en uitdagingen duidelijk zijn. Een belangrijk document bij
aanvang van de expertisetafel is de door de WCA aangeleverde lijst met uitgangspunten en eisen.
Geconstateerd is dat de meegegeven criteria soms tegenstrijdig zijn aan elkaar. Er is gekozen om alle
criteria als wensen te beschouwen. De criteria die gaan over de inrichting van de buitenruimte, het
proces van de WCA en financieringsmogelijkheden zijn niet getoetst door de expertisetafel.
Tijdens de eerste bijeenkomsten is ook geïnvesteerd in het uitleggen van de verschillende
inhoudelijke achtergronden, technische aspecten en een bezoek aan het gebied. Vervolgens is een
methodiek gekozen om tot varianten te komen. Door varianten te maken wordt duidelijk hoe
verschillende keuzes zich tot elkaar, en de meegegeven criteria, verhouden. Het opstellen van
varianten is gedaan door eerst alle opties (‘out of te box’) voor afvalwater, hemelwater, grondwater
en oppervlaktewater in beeld te brengen. Daarna zijn drie varianten samengesteld vanuit de
verschillende elementen, om tot een integraal watersysteem te komen. Gekozen is om de drie
varianten zo op te bouwen dat onderscheidende maatregelen worden voorgesteld. De 3 varianten
zijn vervolgens langs de meegegeven uitgangspunten gelegd (criteria WCA). Uit een combinatie van
varianten is een voorkeursvariant gedestilleerd, die zo goed mogelijk voldoet aan alle criteria. Deze
voorkeursvariant is voor het gehele gebied globaal verder uitgewerkt. Tenslotte zijn ook de juridische
en financiële aspecten van de voorkeursvariant in beeld gebracht.
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Gebiedsanalyse

Bij aanvang van de expertisetafel is geconstateerd dat er veel informatie beschikbaar is. Deze
informatie is opgebouwd tussen 2014 en 2017. Hiermee is bedoeld “meer informatie dan dat de
gemeente Rotterdam regulier inwint bij het vervangen van riolering.”. Ondanks de aanwezige
informatie, is vrij snel geconstateerd dat er nog veel informatie ontbrak. De gedachte is dat meer
informatie een beter onderbouwde keuze geeft. Door de expertisetafel (archiefonderzoek en
enquête) en de WCA (aanvullend onderzoek), zijn inspanningen genomen om meer informatie van
het gebied te achterhalen.
Onderstaand is voor de meest relevante onderdelen aangegeven welke informatie bij aanvang van
de expertise-tafel aanwezig is. Welke informatie tot en met februari 2019 is aangevuld, en welke
informatiebehoefte er nog steeds is. Onder elk punt is aangegeven waarom deze informatie nodig is/
welke vraag bij de informatiebehoefte hoort.

3.1 Aanwezige informatie
Er is veel reguliere informatie beschikbaar over de Agniesebuurt. Dit is informatie over de leeftijd van
het vastgoed, maaiveldniveaus, bomen in de openbare ruimte, ondergrondse infrastructuur,
langjarige laagfrequente meetreeksen van de grondwaterstanden in het openbaar gebied, zetting
van het openbaar gebied, huidig singelpeil en modelmatig functioneren watersysteem bij neerslag.
Kort samengevat blijkt uit de historische meetreeksen van grondwaterstanden het volgende:
▪

▪
▪

Dicht bij de Schiekade liggen de gemiddelde waarden rond singelpeil (NAP -2,40m); in alle
andere peilbuizen ligt het gemiddelde onder singelpeil, tussen NAP -2,60m en NAP -2,85m;
Sinds de start van de metingen (vanaf 1940) laten de reeksen weinig verandering zien tot een
geringe dalende trend zien: het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar is 0,5 à 0,2 m lager dan
het gemiddelde van de gehele meetreeks
De lage waarde (5-percentiel) ligt in vrijwel alle gevallen ruim boven de binnen onderkant
buis van de riolering; de laagste gemeten waarden ligt er in alle gevallen ook boven.
Opvallend is dat er voor en na de rioolvervanging van rond 1974 (of 2003 langs de
Noordsingel) geen trendbreuk in de meetreeks te zien is (hoewel de meetwaarden tussen
1957 en 1978 ontbreken). De laatste twee punten kunnen erop duiden dat het rioolstelsel
lekt bij de huisaansluitingen, die door verschilzetting tussen wegcunet en pand zijn
vervormd. Bij rioolvervanging zijn deze lekke huisaansluitingen niet vervangen.
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Daarnaast is er extra informatie beschikbaar bij aanvang van de expertisetafel:
▪

Hoogfrequentie grondwatermonitoring binnentuinen en openbare ruimte
In een aantal binnentuinen, met name nabij de Schiekade, zijn grondwatermeetpunten in de
binnentuinen geplaatst. Ook zijn er meetpunten aan het meetnet van de openbare ruimte
toegevoegd. Anders dan het achtergrondmeetnet (1x 2 weken meten), wordt het
grondwaterniveau in deze meetpunten elk uur geregistreerd. De reactie van grondwaterstanden
op neerslag is goed te zien, en ook de interactie tussen binnentuinen en openbare ruimte is te
analyseren. Gedurende de looptijd van de expertisetafel is besloten dat in elke binnentuin
minimaal één grondwatermeetpunt moet komen. Een aantal peilbuizen moet nog worden
geplaatst. De grondwaterstanden in de binnentuinen reageren sterk op neerslag, dit komt omdat
de bodem vaak veel klei bevat en de doorlatendheid veel kleiner is dan in het wegcunet. De
hoogte van de grondwaterstand verschilt sterk per tuin (van gemiddeld NAP -1,9 m en NAP -2,9
m). Dit hoogste grondwaterstanden in de binnentuinen komen voor waar ook de hoogste
grondwaterstanden in de straat voorkomen, omdat daar het riool al vervangen is en er geen
drainage ligt. De laagste grondwaterstanden komen overeen met de grondwaterstanden in het
aangrenzende openbaar gebied. Mogelijk zijn hier particuliere drainages aanwezig.

▪

Bodemopbouw en doorlatendheid bodem
In het tracé van de riolering zijn 65 boringen uitgevoerd. In vrijwel alle boringen blijkt dat het
cunet tot de verkende diepte (vaak 3 m) geheel uit zand bestaat, ook bij aanvullende boringen
dichtbij de gevel. Uit oude pulsboringen in het openbaar gebied blijkt ook dat het gebied rond
1900 is opgehoogd met enkele meters zand. De doorlatendheid van het wegcunet is onderzocht.
In alle boringen is meer dan 3,5 m zand aangetroffen, ook op locatie dicht bij de gevel. De
doorlatendheid van het zand in de straten is ook onderzocht, dit blijkt voldoende voor het
toepassen van infiltratievoorzieningen. Uit de boorstaten van de peilbuizen in de binnentuinen
blijkt dat de bodemopbouw hier veel minder zandig is, er komt meer klei en soms veen in voor. Dit
is te relateren aan de methode van bouwrijp maken van het gebied. Doordat de bodem minder
zandig is, is de stijging van de grondwaterstand na neerslag sterker dan in het wegcunet en duurt
het langer voordat deze is gedaald.

▪

Gebiedskennis bewoners, gebiedscommissie en Havensteder
Door de expertisetafel is veel gebiedskennis ingebracht. Dit was mogelijk omdat bewoners en
vertegenwoordigers van de gebiedscommissie in het gebied wonen en werken. Door de
aanwezigheid van Havensteder is veel informatie over het vastgoed in de wijk ingebracht. Van
een aantal souterrains is onderzocht welke mate van overlast er is en wat het vloerpeil van de
souterrains is.
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3.2 Opgehaalde informatie
▪ Aantal, soort en kwaliteit van bestaande bomen op particulier terrein
Een inschatting is mogelijk of bomen in particulier terrein een (sterke) verandering van de
grondwaterstand of een grote maaiveldophoging overleven. De ambitie is het behouden van
zoveel mogelijk bomen op particulier terrein. Via een extra onderzoek door Bomenwacht
Nederland zijn veel bomen in de Agniesebuurt geïnventariseerd.
▪

De mate waarin bewoners overlast ondervinden
Door het versturen van een enquête is informatie verkregen of, waar, wanneer en hoe vaak
bewoners last hebben van neerslag en grondwater. Ongeveer de helft van de respondenten
ondervindt wateroverlast, in woningen, kelders/souterrains of kruipruimtes en tuinen. Ook is
gevraagd welke maatregelen er genomen zijn om overlast te reduceren/ voorkomen. In de
enquête is ook ruimte om de kenmerken van de woning in te vullen. In niet alle gevallen geven de
antwoorden uitsluitsel over de precieze aard en oorzaak van de wateroverlast
(hemelwateroverlast of te hoge grondwaterstanden) of de aard van de genomen maatregelen.
Vanwege het aantal respondenten (67 van de 451 panden, dus 15% van het totaal) geeft de
enquête geen compleet dekkend beeld van het gebied. Uit de enquête blijkt dat veel klachten
direct gerelateerd zijn aan hevige buien.

▪

Hoogte houten paalfunderingen en funderingsherstel
Er is archiefonderzoek gedaan naar de hoogte van houten paalfunderingen uit eerder door de
gemeente uitgevoerd funderingsonderzoek. Deze zijn weergeven op kaart. De hoogtes variëren
sterk per pand. Ca. 15 % ligt boven singelpeil, een groter deel ligt boven de langjarig gemeten
gemiddelde grondwaterstand.
Daarnaast is achterhaald waar bouwvergunningen specifiek voor funderingsherstel zijn
aangevraagd. Ook in de enquête is door 6 respondenten aangeven dat funderingen zijn hersteld
en zijn ook door Havensteder recente funderingsherstelwerkzaamheden aangeleverd. Dit is steeds
vrij recente informatie; historische informatie over funderingsherstel ontbreekt. Het aantal
houten funderingen en de lage grondwaterstanden doen vermoeden dat er in veel meer gevallen
al funderingsherstel is uitgevoerd.

▪

Zetting en bodemdaling
Er zijn kaarten achterhaald die aangeven hoeveel de Agniesebuurt zakt per jaar. Dit zijn kaarten
op wijkniveau, omdat meer gedetailleerde informatie een grote onbetrouwbaarheid kan geven.
De huidige zettingsnelheid ligt volgens de satellietmetingen op ca. 4 mm/jaar. Daarnaast is ook
een pandzakkingskaart gepresenteerd, waarin wordt aangegeven hoeveel het dak zakt volgens
satellietmetingen. Dit geeft een indicatie van de staat van de fundering; echter ook interactie met
naastgelegen panden bepaalt de zakking. Voor de meeste panden ligt deze rond 1 mm/jaar.
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▪

Klachten en meldingen buitenruimte
De klachten en meldingen in de buitenruimte die water gerelateerd zijn, heeft de gemeente in
kaart gebracht. Het jaartal en het soort klacht of melding geven een indicatie van de bij de
gemeente bekende overlast. Door de resultaten te vergelijken met de resultaten van de enquête
en modelberekeningen ontstaat een gevoel of in beeld is of theorie en praktijk met elkaar in
overeenstemming zijn. Veel klachten hangen samen met de slechte staat van de huidige riolering
en buitenruimte. Het is wenselijk dat de rioolvervanging en herinrichting niet langer moet worden
uitgesteld.
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Bepalen 3 varianten

Om inhoudelijk keuzes te maken is gekozen om 3 varianten te definiëren. Deze varianten zijn
opgebouwd uit verschillende bouwstenen, die in vier categorieën te verdelen zijn. De vier
categorieën zijn: oppervlaktewater, afvalwater, hemelwater en grondwater. De mogelijke
bouwstenen per categorie zijn door de leden van de Expertisetafel zo open mogelijk in beeld
gebracht.
Met de beschikbare bouwstenen zijn drie varianten gedefinieerd. De uitgewerkte varianten zijn:
•
•
•

Conventionele keuze
Maximale bescherming van het vastgoed
Zoveel mogelijk hemelwater opvangen

De varianten zijn uitgewerkt en beoordeeld aan de hand van de criteria van de WCA. Onderstaand is
per variant een beschrijving gegeven, inclusief de meest positieve en negatieve aspecten per variant.
Voor het afvalwater is in alle varianten aangegeven dat het inzamelen en verwerken van afvalwater
via een “traditioneel” rioolstelsel gebeurt. Maatregelen in het oppervlaktewater zijn afgewogen en
niet toegepast. Maatregelen als het voormalen van de Noordsingel, vergroten van de pompcapaciteit
of het verbreden van het watersysteem hebben een beperkt effect op de waterhuishouding in de
Agniesebuurt. Het structureel verlagen van het singelpeil is besproken, maar vraagt een
gebiedsafweging voor een groter gebied dan de Agniesebuurt, waarbij de negatieve consequenties
goed in beeld gebracht moeten worden.

4.1 Conventionele keuze
In deze variant is er een riool voor afvalwater aanwezig, waarop ook het hemelwater van bestaande
gebouwen is aangesloten. Een tweede rioolbuis in de straat is voor de verwerking van hemelwater
vanaf de straat en nieuwe bebouwing. Deze rioolbuis is geperforeerd en functioneert daardoor ook
als drainagebuis, en heeft een open verbinding met de singel. Als de grondwaterstand hoger staat
dan het singelpeil is het mogelijk om water af te voeren. Is de grondwaterstand lager in de wijk, dan
wordt de grondwaterstand vanwege de open verbinding met de singel aangevuld. Het afwateren en
aanvullen neemt af naar mate de afstand tot het ontwateringsmiddel groter wordt. Het
grondwaterniveau in de Agniesebuurt komt hiermee om en nabij het singelpeil in de Noordsingel te
liggen.
Positief:
•
•
•

Eenvoudig systeem, zonder complexe sturing;
Ruimtebeslag ondergronds beperkt;
Toekomstige grondwaterstanden gelijk in de wijk.
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Negatief:
•
•
•

Kans op overlast en schade in relatie tot gebouwen door grondwater neemt toe;
Behoorlijke consequenties voor bomen (openbare ruimte en binnentuinen);
Geen perspectief / oplossing voor laag gelegen private terreinen.

4.2 Maximale bescherming van het vastgoed
Bij deze variant is gekozen om een afvalwaterriool en een hemelwaterriool in de rijbaan aan te
leggen. Het hemelwaterriool heeft geen drainerende functie. Rondom en binnenin elk bouwblok is
gekozen om een drainage aan te leggen. Deze drainage is, al dan niet via een pomp, aangesloten op
de hemelwaterriolering. Per drainagesysteem is een grondwaterniveau in te stellen. Hiermee kan
zowel aan de binnenzijde als buitenzijde van een bouwblok de grondwaterstand worden
gereguleerd. Het is ook mogelijk om oppervlaktewater in te nemen om grondwaterniveaus aan te
vullen.
Positief:
•
•
•

Er is een grondwaterniveau mogelijk dat voor elk bouwblok ideaal is;
In ruimte en tijd kan het grondwaterniveau aangepast worden;
Bij langdurige droge perioden is het mogelijk grondwater situatie specifiek aan te vullen.

Negatief:
•
•
•
•

Veel ruimtebeslag in de openbare ruimte, wat beperkingen heeft voor het groen;
Dichtbij bouwblokken is het moeilijk drainage aanbrengen i.v.m. kabels en leidingen;
Complexe verantwoordelijkheid over het ideale grondwaterpeil en het handhaven van het niveau
en eigendom en beheer van het systeem;
Veel mechanische elementen die kwetsbaar zijn ten aanzien van functioneren.

4.3 Zoveel mogelijk hemelwater opvangen
In deze variant is geprobeerd hemelwater op te vangen in de wijk. Hemelwater stroomt via het
maaiveld af naar voorzieningen in de wijk die het water opslaan; dit opslaan van water gebeurt in
publieke en private ruimte. Als de afstand te groot is om het hemelwater via het oppervlak van de
straat te transporteren, gebeurt het transport via drainagevoorzieningen. In de straten ligt, naast het
afvalwaterriool, aan twee zijden een hemelwatervoorziening die ook drainerend is. Deze drainage is
aangesloten op de singel, maar heeft geen open verbinding. Met een overstortmuur (veel neerslag)
of pomp (weinig neerslag) kan hemel- en grondwater worden afgevoerd. In de wijk wordt in de
openbare ruimte (pleinen) en private ruimte (tuinen en kelders) geprobeerd zoveel mogelijk
hemelwater vast te houden. Via de hemelwatervoorziening worden buffers gevuld en geleegd.
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Positief:
•
•
•

Er wordt hemelwater opgevangen in de wijk;
In ruimte en tijd kan het grondwaterniveau aangepast worden in de openbare ruimte;
Bij langdurige droge perioden is het mogelijk grondwater situatie specifiek aan te vullen.

Negatief:
•
•
•

Verantwoordelijkheid voor hemelwateropvang (openbare en private ruimte) is onduidelijk;
Ruimtebeslag in de straat geeft beperkingen voor bomen (en kabels en leidingen);
Veel voorzieningen voor hemelwaterberging vragen sturing en zijn daarmee kwetsbaar.
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5

Beoordelingen om te komen tot voorkeursvariant

De drie beschreven varianten in het vorige hoofdstuk, zijn getoetst aan de meegegeven criteria
vanuit de WCA. In bijlage 4 van dit document is de toetsing van de drie varianten aan de criteria
gepresenteerd. Er is gekozen om de waardering op drie niveaus te doen; positief (groen), neutraal
(oranje) en negatief (rood). Er is geen waarde of gewicht aan de criteria gegeven of geprobeerd de
varianten ten opzichte van elkaar te prioriteren. De toetsing is op sommige criteria niet gedaan,
omdat de drie varianten geen onderscheid maakte op het betreffende criteria.
Beoordeling criteria

1 – conventionele keuze
2 – bescherming vastgoed
3 – hemelwater opvang

14x
12x
6x

5x
6x
18x

10x
11x
5x

De resultaten van de toetsing zijn met elkaar vergeleken. Bij het uitwerken naar een voorkeursvariant
is geprobeerd om de goede aspecten van de varianten te bewaren en de negatieve aspecten op te
heffen of te reduceren. Niet alle negatieve aspecten zijn ondervangen. Uiteindelijk is gekozen om een
aantal aspecten zwaarder te laten doorwegen. Deze aspecten zijn onder andere:
•
•
•
•

Ondergronds ruimtebeslag
Beheersbaar en duidelijk systeem
Voorkomen van schade door hogere grondwaterstanden
Beschermen van aanwezig groen

5.1 Vergelijking van de kosten van de verschillende varianten
De Expertisetafel heeft uiteraard ook gekeken naar de kosten van de verschillende varianten. Bij de
bleek het erg ingewikkeld om de exacte kosten per maatregel te bepalen. Daarom zijn de
verschillende varianten ten opzichte van elkaar vergeleken en zijn de kosten per maatregel relatief
weergegeven.
De tweede variant (het maximaal beschermen van het vastgoed) wordt gezien als duurste variant. Dit
komt met name door de grote hoeveelheid riolering welke aangelegd wordt bij deze variant. Tevens
zullen er in álle 15 binnentuinen drainageleidingen worden gelegd. De eerst variant (de
conventionele aanpak) wordt gezien als een iets minder dure variant dan de tweede. Echter is hierin
een duidelijk onderscheid. Voor de overheidsinstanties (gemeente en hoogheemraadschap) vallen de
kosten relatief gezien wel mee. Echter zijn de consequenties voor de pandeigenaren naar
verwachting best ingrijpend. De derde variant en de voorkeursvariant worden gezien als de minst
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dure oplossingen. De verschillen tussen deze twee varianten zit hem vooral in de details. Bij de
gekozen voorkeursvariant zijn al enkele aannames meegenomen voor de detailuitwerking
(Teilingerstraat etc.). Voor de derde variant wordt ervan uitgegaan dat er een maximaal aantal
krattenbergingen ten behoeve van waterberging wordt gerealiseerd. Het is nog maar de vraag in de
detailuitwerking of een groot aantal bergingen mogelijk is. Bij deze beide varianten kan worden
geconcludeerd dat de kosten voor de verschillende maatregelen beter is verdeeld tussen de overheid
en pandeigenaren.
In bijlage 5 van dit document is een uitgebreide vergelijking van de kosten van de verschillende
varianten opgenomen.
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6

Beschrijving voorkeursvariant

Met de beschikbare informatie en de voor- en nadelen van de 3 uitgewerkte varianten is een
voorkeursvariant opgesteld. In deze notitie wordt geen aandacht gegeven aan het proces van
trechteren van verschillende varianten naar een voorkeursvariant. De drie uitgewerkte varianten zijn
wel openbaar. Hieronder zijn de principes van de voorkeursvariant voor de verschillende
waterstromen beschreven. De toetsing van de voorkeursvariant is in onderstaande tabel gegeven. Er
zijn meer criteria beoordeeld dan bij 3 varianten van het vorige hoofdstuk. Dit komt omdat bepaalde
criteria bij de 3 varianten niet onderscheidend waren, maar voor de voorkeursvariant wel zijn
getoetst.
Beoordeling criteria

Voorkeursvariant

31x

11x

2x

6.1 Afvalwater en oppervlaktewater
Het functioneren van het afvalwater en oppervlaktewater blijft ongeveer zoals de huidige situatie.
Het rioolsysteem voor het afvalwater krijgt minder regenwater (en grondwater) te verwerken. Dit
gebeurt door minder hemelwater gezamenlijk met afvalwater te transporteren én de
watervoerendheid van het riool te reduceren. Het afvalwatersysteem wordt daarmee efficiënter;
minder schoon water gaat naar de afvalwaterzuivering. Ook de hoeveelheid en aantal overstorten
van hemelwater met afvalwater zal afnemen.
Er zijn geen aanpassingen voorzien aan het oppervlaktewater (peilregulering of fysieke vergroting).
Naar verwachting wordt er meer grondwater naar het oppervlaktewater afgevoerd dan in de huidige
situatie. In de huidige situatie werd dit grondwater (en mogelijk meer grondwater) via de lekke
riolering afgevoerd naar rioolgemalen en uiteindelijk de afvalwaterzuivering. Het inlaten van water
uit het Noorderkanaal ten behoeve van het op peil houden van de Noordsingel kan mogelijk
reduceren.
6.2 Hemelwater
Als het regent, wordt het regenwater op een aantal verschillende manieren verwerkt. Regenwater
wat valt op groene openbare ruimtes en in tuinen, wordt niet (direct) afgevoerd, maar komt in de
bodem terecht. Bij hevige neerslag kan deze door afstroming naar de straat of via de grond
terechtkomen in drainagesystemen in de weg.
Hemelwater dat valt op de straten wordt ingezameld. Dit gebeurt in goten of in kolken. Water uit
regenpijpen die op de straat uitkomen, kan ook op deze wijze worden afgevoerd. Waar mogelijk gaat
het water naar waterbergingen in de wijk. Deze voorzieningen zijn in de openbare ruimte aanwezig,
maar kunnen als optie ook in private ruimte gemaakt worden. De voorzieningen staan in verbinding
met het drainagesysteem/ hemelwatersysteem. Via het systeem van drainage/ hemelwater, wordt
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het regenwater na afloop van de bui weggepompt. De dimensionering van het hemelwatersysteem is
zodanig, dat bij hevige neerslag geen water op straat ontstaat (nader te dimensioneren).
Het hemelwater van veel daken wordt met een gemengde huisaansluiting aangeboden aan de
riolering. De regenwaterafvoer van de achterzijde van de panden wordt niet afgekoppeld. Het lijkt
voor veel percelen niet mogelijk om (extreme) neerslag van daken zonder overlast op
binnenterreinen op te vangen en af te voeren. Het inpandig scheiden van afvalwater en hemelwater
is veelal complex bij oudere bebouwing: technisch zeer lastig en kostbaar. Het is een geaccepteerde
situatie dat in oude wijken met een gescheiden rioolsysteem, het hemelwater van veel daken via het
rioolsysteem van het afvalwater wordt verwerkt. Het verwerken van dit hemelwater gebeurt zonder
problemen wat betreft wateroverlast en het verwerken van afvalwater (nader te dimensioneren).

6.3 Grondwater
Het drainagesysteem wordt gevormd door een leiding in de openbare ruimte, voor zowel transport
van hemelwater als infiltratie/ verwerking van grondwater. Deze leiding is een (kunststof) leiding met
gaatjes. Deze gaatjes zorgen ervoor dat het grondwater in de buis kan komen. De leiding heeft een
relatief forse diameter (zie hemelwater). De leiding komt uit bij de Noordsingel. In de laatste put voor
de Noordsingel, zit een overstort. Dit is een muurtje dat voorkomt dat singelwater in het
drainagesysteem komt. Het niveau van het muurtje is 30 – 50 centimeter boven singelpeil (exacte
dimensionering is later stadium). Deze constructie is nodig om bij extreme neerslag overtollig
hemelwater af te voeren naar de Noordsingel (zie hemelwater). In de put bij de Noordsingel staat
een pomp, die het drainagesysteem leegpompt, tot het niveau dat is ingesteld. Hoe dit niveau
bepaald wordt, is beschreven in de volgende paragraaf over “afweging toekomstig drainageniveau”.
Het is mogelijk om in de Agniesebuurt een aantal verschillende drainageniveaus1 in te stellen, door
het toepassen van extra putten met overstortmuren en pompen in het drainagesysteem. De
overstortmuren zijn in tijd en ruimte in te stellen.

6.4 Private ruimte
Vanwege organisatorische en beheersmatige aspecten wordt er in het kader van de rioolvervanging
geen hemelwaterafvoer of grondwatersystemen in de private ruimte aangebracht. Mocht uit nadere
verkenning blijken dat het grondwaterniveau in de private ruimte (te) hoog of laag staat, dan kan er
op het niveau van het bouwblok bepaald worden of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit kan zijn
het afvoeren van regenwater (dichte buis met kolken) of het afvoeren van grondwaterstand (buis
met gaatjes). Belangrijk om te noemen is dat om maatregelen om wateroverlast bij (een toename
van) hevige neerslag te voorkomen nodig blijven. Uit de enquête en geregistreerde klachten blijkt
1

Het drainageniveau is het niveau waarop de waterstand in de drainage wordt geregeld. Met andere woorden:
als het hard regent wordt het niveau in de leidingen hoger door neerslag. Na afloop van de bui wordt het peil in
de drainagevoorziening bemalen tot het afgesproken niveau. Als het peil stijgt in de drainagevoorziening – ook
zonder dat het regent – wordt het water weggepompt tot het niveau wat is afgesproken. De relatie tussen
drainageniveau en grondwaterstand is niet 1 op 1 te geven.
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immers dat veel wateroverlast samenhangt met hevige neerslag, en niet altijd direct met te hoge
grondwaterstanden. Samenwerking op woonblokniveau en een integrale afweging is wenselijk om
tot een toekomstbestendige keuze te komen. De gemeente en/of Havensteder kan dit proces voor
bewoners faciliteren; de vorm hiervan moet nog nader worden gepaald.
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7

Nadere uitwerking voorkeursvariant

In dit hoofdstuk wordt de voorkeursvariant op twee aspecten verder uitgewerkt. Allereerst is de
afweging voor het toekomstig drainageniveau gegeven. Vervolgens zijn de mogelijkheden gegeven
om in het plangebied hemelwater te bergen. De mogelijkheden om hemelwater te bergen zijn
suggesties van de expertisetafel aan de WCA. Er is geen voorkeur gegeven ten aanzien van de
mogelijkheden om hemelwater te bergen. De paragraaf beschrijft voor 3 manieren van
hemelwaterberging het principe en de capaciteit van de hemelwaterberging.
7.1 Afweging drainageniveau na rioolvervanging
In het voorgestelde waterhuishoudkundige systeem is de keuze voor het drainageniveau bepalend
voor de effecten. Het werkelijke niveau van grondwater op locaties is niet te bepalen; alleen het
instelniveau van drainages en andere ontwateringsmiddelen is regelbaar.
Voor de keuze van een drainagepeil moeten verschillende aspecten worden afgewogen:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Niveau van houten paalfunderingen: als de grondwaterstand hoger is dan het
funderingshout, stopt het aantastingsproces door schimmels. De restlevensduur van de
fundering gaat dan niet verder achteruit en de kans op verdere schade neemt af, ook bij
panden waar al eerder droogstand is opgetreden
Bodemdaling: als de grondwaterstand lager wordt dan deze in het verleden is geweest,
treedt er mogelijk bodemdaling op met ongelijke zetting en schade aan panden tot gevolg;
Bomen: veel soorten kunnen slecht tegen een plotselinge langdurige verandering van de
grondwaterstand van meer dan enkele decimeters. Een beperkte en geleidelijke verandering
kunnen veel bomen wel aan;
Vochtproblemen en wateroverlast in kelders en souterrains die niet goed waterdicht zijn
Wateroverlast in tuinen, die niet/moeilijk op te hogen zijn door dorpelniveaus en de
aanwezigheid van bomen (die een grote ophoging bovenop het wortelpakket niet overleven)
Exploitatie/beheer/onderhoud van het riool/drainagesysteem, waarbij permanent
grondwater weggepompt moet worden en pompen werkend gehouden moeten worden.

Een situatie waarbij drainage wordt aangelegd met een open verbinding met de singel is niet
wenselijk. Dit geeft een grondwaterstand die voor een deel van de Agniesebuurt decimeters hoger
komt dan de gedurende decennia gemeten grondwaterstand. De continue aanvoer van singelwater
kan extra overlast veroorzaken. Een grondwatersysteem dat onafhankelijk functioneert van het
singelpeil heeft de voorkeur. Gezien de maaiveldniveaus, grondwatermetingen en
vastgoedkenmerken zijn er verschillende grondwaterniveaus wenselijk zijn. Om een beheersbaar
drainagesysteem te realiseren, is het wenselijk maximaal 4 niveaus in de Agniesebuurt te
introduceren. Vooralsnog wordt uitgegaan van 2 niveaus voor het grondwater, waarbij de Hofbogen
de scheiding vormt van de twee grondwaterniveaus. Het uitgangspunt is dat de oostzijde naar het
drainageniveau van NAP -2,6m (singelpeil) gaat en de westzijde naar NAP -2,4m. Op basis van
informatie uit onderzoek en monitoring kan per fase het drainageniveau geoptimaliseerd worden.
In bijlage 2 en 3 zijn de principes, samen met de belangrijkste opgehaalde informatie, weergegeven
op kaart.
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De voorkeursvariant lijkt hiermee concreet en definitief, maar is bedoeld als dynamisch en flexibel
systeem. De voorkeursvariant is bewust een ontwerp op hoofdlijnen, om ruimte te creëren voor
detaillering en maatwerk op basis van aanvullend onderzoek en monitoring. De belangrijkste
overwegingen achter de voorkeursvariant zijn:
▪
▪
▪

▪
▪

Laat drainageniveaus (grondwaterstanden) in de jaren na de rioolvervanging (10-15 jaar) niet
structureel hoger komen dan grondwaterstanden die al decennia (vanaf 1940) worden gemeten
Realiseer een systeem dat een drainageniveau (grondwaterstand) heeft wat onafhankelijk van
het singelpeil te reguleren is (zoals al vele decennia het geval)
Leg een systeem aan dat bij te stellen is in ruimte en tijd. Compartimentering van
drainageniveaus door putten te realiseren, met de mogelijkheid voor aanpassingen van
drainageniveau;
Blijf meten en monitoren, zodat effecten van werkzaamheden direct en over langere tijd in beeld
komen; leer van de opgedane inzichten van de eerdere fasen voor latere fasen
Neem waar nodig maatregelen om constructies en tuinen waterdicht of waterbestendig te
maken, zodat deze bestand zijn tegen situaties met meer en heviger buien en
grondwaterstanden rond singelpeil;

De voorkeursvariant geeft de mogelijkheid om flexibiliteit in het proces en in inhoudelijke
oplossingen in te bouwen. Aanpassingen aan de riolering kunnen op korte termijn plaatvinden,
eigenaren van woningen krijgen de tijd om aanpassingen aan woningen te maken en er wordt
gemonitord om over 10 tot 15 jaar een definitief grondwaterpeil te kunnen bepalen. Uitgangspunt is
dat het verpompen van het drainageniveau in 10 tot 15 jaar wordt afgebouwd, maar dit gebeurt niet
zondermeer. Aan de hand van het monitoren van grondwaterstanden en het inwinnen van
informatie, is het mogelijk om op een later moment het definitieve toekomstig grondwaterpeil te
bepalen. Doordat een groot deel van deze informatie van vastgoedeigenaren moet komen, is het
bepalen van een ander niveau alleen mogelijk als deze informatie ook wordt aangeleverd. Het in
beeld brengen van de benodigde informatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en
woningeigenaren / bewoners. De gemeente zal bewoners stimuleren en faciliteren om deze
informatie op een juiste wijze aan te leveren. Het daadwerkelijk aanleveren van de informatie is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar / bewoner.
7.2 Mogelijkheden voor berging van hemelwater
Vanuit de expertisetafel is aangegeven dat berging van hemelwater in de openbare ruimte een
mogelijkheid is. De wijze en locaties van hemelwaterberging is alleen globaal aan de expertisetafel
besproken. Waterberging op maaiveld (verdiept of oppervlakkig) is iets waar de expertisetafel te
weinig ruimte voor ziet in het gebied. Alleen het ondergronds bergen van hemelwater is een
mogelijkheid. Aangegeven is dat negatieve gevolgen van een tijdelijk waterberging een aspect is
waar aandacht voor nodig is (grondwaterstand in relatie tot woningen). Hieronder is aangegeven
waar mogelijkheden zijn om op enkele locaties hemelwater te bergen en wat mogelijk is in relatie tot
waterberging in combinatie met infrastructuur.
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Locaties om water te bergen
Locaties waar het mogelijk is om in de openbare ruimt water in de ondergrond te bergen zijn
beperkt. Dit zijn plekken waar in de nabijheid geen bomen staan en waar de ondergrond niet vol ligt
met kabels en leidingen. In de Agniesebuurt zijn de volgende plekken gelokaliseerd:
•
•
•
•

Laatste stuk verharding Meester Marrestraat (richting Schiekade)
Laatste stuk verharding Paap Dirckstraat (richting Schiekade)
Ammersooiseplein; het huidige oppervlak voor waterberging (180 m²) kan vergroot worden
Pleintje op de kruising Agniesestraat/Wateringhestraat

Het mogelijke oppervlak voor waterberging van het Ammersooiseplein is verreweg het grootst. Op
basis van de huidige inrichting (bomen) en bestande speeltoestellen is er weinig ruimte voor extra
waterberging. Bij een reconstructie van het Ammersooiseplein is er ruimte om 600 m² aan
waterberging toe te voegen. De waterberging geeft dan wel beperkingen aan de inrichting van het
plein. Op de andere 3 locaties is het mogelijk om een waterberging te realiseren van circa 100 m² tot
200 m². Bij het toepassen van bergingskratten met een hoogte van 0,65 meter, geeft dit op de 3
locatie waterberging van circa 200 m³ – 400 m³. Door de lokale waterberging, neemt de kans op
wateroverlast iets af. Bij de voorkeursvariant wordt het hemelwater van de openbare ruimte apart
verwerkt, inclusief een beperkt deel van de voorkant van daken. Afvalwater en hemelwater van veel
daken worden verwerkt via het gemengde rioolsysteem. Uit eerdere analyses is gebleken dat het
verhard oppervlak van de openbare ruimte in de Agniesebuurt circa 35.000 m² is. Dit betekent, met
een waterberging van 200 m³ - 400 m³, dat het mogelijk is 5,7 mm – 11,4 mm neerslag te bergen in
de drie voorzieningen. Het aantal mm’s wordt lager naarmate er meer dakoppervlak wordt
aangesloten op het hemelwatersysteem.
Structurele waterberging in combinatie met infrastructuur
Een andere mogelijkheid is om waterberging te combineren met infrastructuur. Hierbij is gekeken
naar waterberging die iets verder onder het maaiveld mogelijk is. Vanwege kabels en leidingen is
hierbij de focus op de rijbaan. Er zijn 2 mogelijkheden om water te bergen uitgewerkt in dit
document. Het betreft waterberging door net boven het drainage/ infiltratieriool een laag materiaal
(grof granulaat) aan te brengen met holle ruimte (circa 40%). Een andere wijze is door de kolken van
de straat tegenover elkaar te zetten, en deze aan te sluiten op een rij kratjes die in de ondergrond
liggen. De kratjes liggen net boven de drainage/ infiltratieriool.
Bij het toepassen van een granulaat betekent dit een waterberging over de breedte van de rijbaan.
De waterberging is mogelijk over een hoogte van enkele decimeters. Als uitgegaan wordt van 40
centimeter, en een rijbaanbreedte van 5 meter, kan de waterberging bepaald worden. Dit is 0,8 m³
per meter rijbaan. In de Agniesebuurt is circa 1.800 m straat waar de riolering wordt vervangen.
Uitgaande dat het in 60% van de straten mogelijk is om de waterberging toe te passen, geeft dit een
waterberging van circa 840 m³. Dit komt neer op 24,7 mm waterberging, gerelateerd aan het verhard
oppervlak van de openbare ruimte.
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Een andere optie is om van kolk naar kolk één rij kratten in de ondergrond te leggen. De kratten zijn
0,8 m breed en 0,65 m hoog. De gemiddelde breedte van de rijbaan is 5 meter. Dit geeft een
waterberging van 2,6 m³ tussen twee kolken in. Per 100 m² wordt een kolk toegepast voor het
verwerken van hemelwater van de straat. Het oppervlak van de verharde openbare ruimte is 34.000
m², wat neerkomt op 340 kolken. Bij een berging van 2,6 m² per 2 kolken, geeft dit 442 m³
waterberging. Omgerekend naar het verhard oppervlak van de openbare ruimte is dit 13 mm.
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8

Doorkijk toekomst en vervolgvragen

Op kaart in bijlage 2 is een aantal locaties aangegeven waar nader onderzoek nodig is. Een keuze
maken met de beschikbare informatie is hier risicovol gezien de mogelijke negatieve consequenties.
Deze locaties zijn:
➢ Roo Valkstraat – de woningen in deze straat hebben houten funderingen en de straat loopt op
naar de Schiekade. Verondersteld is dat de funderingen, souterrains en kelders in deze straat qua
hoogte verschillen. Een drainage aanleggen of een drainageniveau instellen voor de totale straat
is alleen mogelijk na een goede inventarisatie van de verschillende belangen
➢ Oude panden Schiekade – langs de Schiekade, ter plaatse van de Schout Heynricstraat, staan
twee op houten palen gefundeerde panden. De effecten van het aanleggen van drainage in de
Schout Heynricstraat op de panden is een punt van aandacht. Het voorgestelde niveau van de
drainage in de deel van de Agniesebuurt, ligt decimeters lager dan het achterhaalde niveau van
fundering
➢ Bomen Teilingerstraat – in de Teilingerstraat staan grote en beeldbepalende bomen. Met name
tussen de Hofbogen en de Noordsingel zijn de gemeten grondwaterstanden in de Teilingerstraat
decimeters lager dan het voorgestelde drainage niveau in de Vijverhofstraat en Agniesestraat.
Het effect van een drainageniveau in de Vijverhofstraat en Agniesestraat heeft mogelijk
consequenties voor de bomen in de Teilingerstraat. Nadere onderzoek is nodig om de effecten
van een toekomstige drainage niveau op de bestaande bomen te bepalen
➢ Enkele binnentuinen – maaiveldniveaus, gemeten grondwaterstanden en enquêteresultaten laten zien dat er in enkele binnentuinen van de Agniesebuurt een opgave met regenwater en, of
grondwater is. De voorkeursvariant is erop gericht de opgaven niet te verergeren, maar zal
overlast door hevige regenval niet (overal) oplossen, zeker niet als door klimaatverandering meer
regen wordt verwacht. Voor een aantal tuinen is een proces nodig om met eigenaren tot een
verbeterde situatie te komen voor deze plekken. Aandacht voor het proces en een juiste
afweging voor (gezamenlijke) maatregelen is hierbij van belang.
Bij het verder uitwerken van het ontwerp zal er de komende tijd nog meer informatie verzameld
worden, om ook voor bovenstaande gebieden tot een goede afweging voor het drainageniveau te
komen. Dit gebeurt gefaseerd, omdat ook de uitvoering gefaseerd zal plaatsvinden. Het gaat hierbij
om de volgende informatie (deels wel beschikbaar is, maar niet altijd betrouwbaar of niet volledig):
▪

Watervoerendheid rioolsysteem en huisaansluitingen
Uit de lage grondwaterstanden kan worden afgeleid dat de huidige riolering watervoerend is
(grondwater afvoert). Het is onbekend hoeveel grondwater in het riool komt en op welke plekken
het rioolstelsel lek is. De gemeten grondwaterniveaus i.r.t. het niveau van de rioolbuizen, en de
langdurige lage grondwaterstanden (voor en na rioolvervanging in de jaren 70) zijn geen indicatie
dat het hoofdriool watervoerend is. Een vermoeden is dat de (particuliere) huisaansluitingen
watervoerend zijn. Als deze informatie er is, geeft dit een beter inzicht in de verschillen in
gemeten grondwaterstanden en een onderbouwing waarom bij bepaalde panden wel of geen
funderingsherstel heeft plaatsgevonden. Er wordt gewerkt aan een wijziging van het Rotterdamse
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beleid rond huisaansluitingen van riolering. Bij toekomstige rioolvervangingen zullen de
huisaansluitingen tot aan de erfgrens vervangen worden en in beheer genomen door de
gemeente.
▪

Particuliere maatregelen voor de ontwatering van tuinen en drooghouden van panden
Gezien de maaiveldniveaus, grondwaterstanden en bouwjaar van veel panden, is het aantal
klachten van wateroverlast in de wijk relatief beperkt. Bekend is dat eigenaren in woningen en
tuinen maatregelen hebben genomen om (grond)wateroverlast te reduceren. Er zijn in het gebied
pompen aangebracht die het grondwater wegpompen. Meer inzicht in wat particulieren aan
maatregelen hebben genomen, geeft een verklaring waarom er soms geen wateroverlast
voorkomt, waar dat wel wordt verwacht. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om deze situaties
robuuster te maken (oorzaak wegnemen in plaats van gevolg bestrijden).

▪

Aantal souterrains/ kelders zijn er in de wijk, vloerpeil en mate van wateroverlast
Geconstateerd is dat beschikbare informatie van de gemeente Rotterdam over de aanwezigheid
van souterrains niet in alle gevallen klopt. Een inventarisatie geeft meer inzicht in het aantal
kelders en souterrains in het gebied. Het bezit van Havensteder is relatief goed in beeld. Als bij
een bouwkundige opname het vloerpeil en de waterdichtheid worden bepaald, kunnen
voorafgaand aan werkzaamheden eigenaren geïnformeerd kunnen worden over eventuele
risico’s, te nemen maatregelen en de kosten hiervan.

▪

Niveau en toestand van houten funderingen, uitgevoerd funderingsherstel
In een ideale situatie zou het goed zijn om van elke woning het niveau de toestand van de houten
fundering te kennen. Dit om de juiste maatregelen te nemen (door de particulier) om de
fundering te herstellen. Als duidelijk is waar funderingen goed of slecht zijn (wel of geen herstel
nodig is), geeft dit in combinatie met het niveau van de fundering een goede onderbouwing van
het te hanteren grondwaterniveau in de openbare ruimte

Per fase wordt in het definitief ontwerp de afweging voor het ‘meest ideale’ drainageniveau nader
ingevuld, op basis van de tot dan toe verkregen informatie uit onderzoek en monitoring. Hier worden
steeds alle belanghebbenden bij betrokken.
Ook na aanleg van de nieuwe riolering en een nieuw grond- en hemelwaterbeheerssysteem blijft
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van verschillende partijen noodzakelijk om te komen tot een
waterhuishoudkundige situatie die voor de publieke en private belangen optimaal is.
Vastgoedeigenaren worden aangespoord om maatregelen te nemen om panden en tuinen meer
waterbestendig te maken, gelet op de toekomstige klimaatverandering. Deze aansporing vindt plaats
indien lokale omstandigheden daar aanleiding toe geven. Met monitoring van de grondwaterstand
en bovengenoemde onderzoeken worden de effecten van de rioolvervanging en het aanbrengen van
een nieuw grond- en hemelwaterbeheerssysteem in beeld gebracht. Na de daaropvolgende
belangenafweging wordt duidelijk of en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om tot een grond-
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en hemelwaterbeheerssysteem en een grondwaterniveau te komen waarmee binnen de grenzen van
haalbaarheid zoveel mogelijk grondwateroverlast en –onderlast kan worden voorkomen. Deze
maatregelen zijn tevens gericht op weerbaarheid tegen klimaatverandering. Het wegpompen van het
grondwater wordt niet zondermeer over 10 tot 15 jaar afgebouwd, omdat het streven is dat er geen
toename plaatsvindt van wateroverlast. Dit vraagt inzet en flexibiliteit van alle partijen, mede
doordat bepaalde effecten (zoals klimaatveranderingen, toename droogte, toename hevige
regenbuien) op dit moment voor deze termijn niet volledig te voorspellen zijn.
De voorgestelde aanpak van de Agniesebuurt is vernieuwend, en het resultaat van een intensief
traject van de Expertisetafel. Het tot nu toe doorlopen proces en de leermomenten naar de toekomst
toe, geeft veel handvatten voor rioolvervanging in andere Rotterdamse (oude) stadswijken.
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9

Juridisch advies met betrekking tot voorstel Expertisetafel

De Expertisetafel had behoefte aan een onafhankelijk juridisch advies ten aanzien van haar
voorkeursvariant, met name over de onderscheiden zorgplichten, verantwoordelijkheden,
aansprakelijkheden en de kostenverdeling tussen overheid (gemeente) en private eigenaren
(particulieren en woningcorporatie). Dit zijn belangrijke criteria waarop de scenario’s van het
waterhuishoudingsplan (set oplossingsrichtingen/maatregelen) worden beoordeeld en gewogen. De
juridische impact van een scenario vormt een belangrijk onderdeel van het toetsingskader en het
bepalen van de uiteindelijke voorkeursvariant. Om deze redenen is aan een onafhankelijk
advocatenkantoor gevraagd om juridisch advies uit te brengen.
Gevraagd advies
1. Breng het juridisch kader van grondwater-, hemelwater- en oppervlaktewaterbeheer, de
juridische rechten en plichten van de verschillende partijen (gemeente, hoogheemraadschap,
woningcorporatie en individuele huiseigenaren en huurders) voor de specifieke situatie in
deze wijk voor de drie scenario’s in beeld;
2. Adviseer over de verantwoordelijkheidsverdeling en wenselijke afspraken van een
schadeprocedure voor compensatie van maatregelen met nadelige gevolgen aan publiek en
privaat bezit;
3. Wat mogen vastgoedeigenaren/bewoners met houten fundering verwachten van de
overheid? Wat ligt er wettelijk vast qua rechten en plichten?;
4. Wat mogen vastgoedeigenaren/bewoners met kelders en laag liggende tuinen verwachten
van de overheid? Wat ligt er wettelijk vast qua rechten en plichten?;
5. Wat mag de overheid van vastgoedeigenaren/bewoners met kelders en tuinen verwachten
in relatie tot bodemdaling in hun tuinen en waterdichtheid van kelders en souterrains)? Wat
ligt er wettelijk vast qua rechten en plichten?;
6. Hoe bepaal je welk belang zwaarder weegt: het nat houden van houten fundering of het
voorkomen van natte kelders en tuinen en eventueel verlies van groen?;
7. Is er inmiddels rechtspraak over natte tuinen of kelders na rioolvervanging of
grondwaterbeheertechnieken? Welke consequenties hebben de voor onze casus;
8. Er bestaat zoiets als eigen risico bij (nadelige aspecten van een) normale maatschappelijke
ontwikkeling. Is rioolvervanging enerzijds en het infiltreren van regenwater in de grond
anderzijds (ten behoeve van klimaatadaptatie) een normale ’maatschappelijke
ontwikkeling’?;
9. Hoe borg je beheer (verantwoordelijkheden) van drainagevoorzieningen in binnentuinen,
waarover bv. een VVE en individuele eigenenaren samen afspraken moeten maken. Moet
hier iedereen mee akkoord gaan of is meerderheid ook voldoende (bv.80%);
10. Heeft actief onttrekken/ verlagen van de grondwaterstand door de gemeente ten behoeve
van regulering grondwaterpeil onder panden en tuinen consequenties voor de
aansprakelijkheid van de gemeente?;
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11. Dient bij een collectief grondwatersysteem in particulier terrein iedereen akkoord te gaan
met een bepaald instelniveau voor het grondwaterpeil? Of is bv. 80% instemming voldoende,
gezien de complexe woonsituatie in de Agniesebuurt (>100 nationaliteiten)?
12. De gemeente Rotterdam stelt op grond van paragraaf 3.5.2 van het Bouwbesluit (artikel 3.25
en 3.26) dat (half)ondergrondse ruimten met een verblijfsfunctie waterdicht moeten zijn,
ook wanneer de gemeente een ander grond- en hemelwaterbeheersysteem in de wijk
aanbrengt als die waarop de wijk oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. De vraag is nu:
kunnen de desbetreffende artikelen in het Bouwbesluit beschouwd worden als een
algemene normstelling, gericht op (half)ondergrondse woonruimten in een gegeven
waterhuiskundige situatie – inclusief incidentele piekbelastingen –, of strekt de reikwijdte
van deze artikelen zich ook uit tot woningen met (half)ondergrondse woonruimten waarbij
de waterhuishoudkundige situatie in de ondergrond door ingrepen van de overheid
structureel wordt gewijzigd, op een wijze die bij de bouw of de aankoop van de woningen
niet kon worden voorzien. Welke rol speelt het juridische vraagstuk van ‘rechtens verkregen
niveau’ in deze vraagstelling?
Advocatenkantoor Pels Rijcken is zeer ervaren en deskundig op het gebied van klimaat en heeft
bovenstaande vragen van de Expertisetafel Agniesebuurt beantwoord in een juridisch advies. Het
volledige advies is te raadplegen via http://www.aanpakagniesebuurt.nl/downloads.
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Bijlage 1. Historische grondwaterstanden
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In onderstaande tabellen zijn verschillende karakteristieke waarden berekend met de gemeten
grondwaterstanden:
-

-

-

5-percentiel: de waarde waarbij 5% van de meetwaarden kleiner is, deze wordt vaak gebruikt
als ‘lage waarde’ van de grondwaterstand en als indicatie voor droogstand van houten
paalfunderingen
Gemiddelde totale reeks: gemiddelde van alle gemeten waarden
Gemiddelde vanaf 2009: gemiddelde van de meetwaarden van afgelopen 10 jaar
70-percentiel: de waarde waarbij 70% van de meetwaarden kleiner is, deze wordt vaak
gebruikt als indicatie voor structurele (meer dan 70% van de tijd optredende)
grondwateroverlast
95-percentiel: de waarde waarbij 95% van de meetwaarden kleiner is, deze wordt vaak
gebruikt als ‘hoge waarde’ van de grondwaterstand

De gemiddelde waarde van de grondwaterstand in de verschillende peilbuizen is gebruikt in de keuze
voor het aan te houden drainagepeil.

peilbuis

5-percentiel gemiddelde gemiddelde 70-percentiel 95-percentiel aantal
Datum
Datum
totale reeks totale reeks vanaf 2009 totale reeks
totale reeks
totale reeks start
eind
129568-1
-2,55
-2,44
-2,41
-2,33
261 1-3-1948 1-9-2005
129568-4
-2,44
-2,36
-2,34
-2,28
114 1-10-1949 1-9-2005
129568-5
-2,65
-2,42
-2,33
-2,24
171 1-6-1956 5-7-2001
129568-97
-2,83
-2,73
-2,73
-2,70
-2,60
86 1-11-2010
peilbuis

5-percentiel gemiddelde gemiddelde 70-percentiel 95-percentiel aantal
Datum
totale reeks totale reeks vanaf 2009 totale reeks
totale reeks
start
129568-7
-2,81
-2,63
-2,59
-2,48
477 1-5-1935
129568-8
-2,90
-2,84
-2,83
-2,74
46 1-4-1963
129568-9
-2,97
-2,68
-2,59
-2,44
469 1-7-1952
129568-47
-2,62
-2,52
-2,51
-2,30
31 1-10-1987
129568-98
-2,93
-2,82
-2,82
-2,80
-2,71
84 1-11-2010

Datum
eind
15-5-2010
25-1-1985
1-11-2007
18-1-1991

peilbuis

5-percentiel gemiddelde gemiddelde 70-percentiel 95-percentiel aantal
Datum
Datum
totale reeks totale reeks vanaf 2009 totale reeks
totale reeks
totale reeks start
eind
129568-6
-2,78
-2,60
-2,71
-2,54
-2,45
582 1-7-1952
129569-50
-2,82
-2,63
-2,77
-2,58
-2,48
581 1-7-1939
129569-52
-2,85
-2,69
-2,78
-2,62
-2,55
533 1-3-1961
129569-71
-2,84
-2,67
-2,71
-2,64
-2,46
330 1-5-1987
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Bijlage 2. Analyse huidige situatie (kaart 1)
Onderstaande kaart is op groter Pdf-formaat te raadplegen op de website van de Wijkcommunity
Agniesebuurt: www.aanpakagniesebuurt.nl/downloads.
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Bijlage 3. Analyse huidige situatie (kaart 2)
Onderstaande kaart is op groter Pdf-formaat te raadplegen op de website van de Wijkcommunity
Agniesebuurt: www.aanpakagniesebuurt.nl/downloads.
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Bijlage 4. Toetsing voorkeursvariant en drie varianten aan criteria WCA

Criteria

Voorkeursvariant

Variant 1

Beoordeling

Beoordeling

Opmerking

Variant 2
Opmerking

Beoordeling

Variant 3
Opmerking

Beoordeling

Opmerking

EISEN
Riolering
1. Het riool wordt
vernieuwd.

Ja - 1x afvalwater
en 1x
hemelwater met
drainage

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

2. Oplossingen moeten
zoveel mogelijk
toekomstbestendig (lange
termijn) zijn. - Lange
termijn betekent voor de
komende 40 jaar tot de
riolering weer vervangen
dient te worden
(gemiddeld gebeurt dit
om de 60 jaar).

De materialen
zijn beproefd en
het systeem is
bekend. De
toevoeging is dat
niveaus van
drainage in de
tijd en op locatie
aanpasbaar zijn

De materialen
zijn beproefd en
het systeem is
robuust. Er is
veel ervaring
met de principes
van deze variant

Er zijn veel
leidingen op
particulier
terrein voorzien.
Het over 40 tot
60 jaar
onderhouden en
beheren van de
voorzieningen is
een risico, welke
mede afhankelijk
is van de
verantwoordelijk
heid voor de
verschillende
systeemonderdel
en

Waterbergingen
en voorzieningen
op particulier
terrein, geven
een beperking
aan de inrichting
van tuinen en
gebruik van
gebouwen. De
voorzieningen
vragen om
langjarig beheer
en onderhoud
(door
particulieren,
VvE’s en
woningcorporati
es en, of
gemeente)

Negatief is dat
dit een statische
oplossing is,
welke niet in tijd
aanpasbaar is

Positief is dat
grondwaterniveaus
aanpasbaar zijn
in de tijd, en per
woningblok

3. Afvalwater wordt
onder vrij verval (zonder
pompen) ingezameld naar
een centraal punt in het
gebied. Vanuit dit
centrale punt kan het via
een gemaal naar buiten
het gebied worden
afgevoerd (uiteindelijk
naar de waterzuivering).
4. Riolering dient te
voldoen aan het
handboek Riolering (soort
Rotterdamse stijl voor het
Rotterdamse
rioleringssysteem). Het
handboek is bij het
opstellen van het
waterhuishoudkundig
plan nog niet relevant.
Het handboek is voor het
ingenieursbureau van de

Ja, geen
bezwaren om de
voorgestelde
richting van de
gemeente te
volgen in deze

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Variant past in
het handboek
(technische
aspecten).
Mogelijk dat
wijze van
waterberging
niet helemaal
aansluit. Er zijn
vanuit de
expertisetafel
geen eisen aan

Variant past in
het handboek

Variant past in
het handboek
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Positief is dat
grondwaterniveaus
gedeeltelijk
aanpasbaar zijn
in de tijd voor
(delen van) de
wijk
Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Veel
waterbergingen
zijn niet
opgenomen in
het handboek
Riolering
(regenton,
bergingszak,
waterberging 1e
watervoerend
pakket en
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gemeente Rotterdam
later van toepassing bij de
technische uitwerking van
de gekozen
oplossingsrichting door
de WCA en de
afzonderlijke partijen.

de vorm van de
waterberging

waterberging op
Hofbogen)

5. Er mag maximaal 20
minuten water op straat
staan bij een bui die
(theoretisch) eens in de 2
jaar voorkomt (T=2).

Integraal
onderdeel van
het ontwerp;
betreft alleen de
straat (openbare
ruimte)

Integraal
onderdeel van
het ontwerp;
betreft alleen de
straat (openbare
ruimte)

Integraal
onderdeel van
het ontwerp;
betreft alleen de
straat (openbare
ruimte)

6. Actief afvoeren van
grondwater vanuit
openbaar gebied richting
de afvalwaterzuivering is
niet toegestaan.

Er wordt geen
grondwater van
de openbare
ruimte naar de
afvalwaterzuiveri
ng afgevoerd.
Lozingen van
grondwater van
particulier
terrein wordt
waar mogelijk
aangesloten op
drainage/
hemelwater

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria; alle
varianten
hebben een
afvoer van
hemelwater en/
of grondwater

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria; alle
varianten
hebben een
afvoer van
hemelwater en/
of grondwater

De inzameling
van hemelwater
gaat
voornamelijk via
regenpijpen en
huisaansluitingen. De perceelseigenaar heeft
verantwoordelijk
heid voor de
inzameling van
hemelwater.

In deze variant is
de
verantwoordelijk
heid duidelijk; er
is in de openbare
ruimte een
hemelwatervoor
ziening aanwezig

Op particulier
terrein liggen
drainagevoorzien
ingen, waarmee
het afvoeren van
hemelwater niet
is uit te sluiten
vanuit de tuinen

Het bewuster
afvoeren en
bergen van
regenwater op
straat is
onderdeel van
deze variant.
Mogelijk dat aan
dit criteria niet
wordt voldaan
Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria; alle
varianten
hebben een
afvoer van
hemelwater en/
of grondwater

Hemelwater
1. Voor de inzameling van
hemelwater op particulier
terrein is primair de
perceeleigenaar
verantwoordelijk
(zorgplicht hemelwater).
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In deze variant is
er een
gecombineerd
systeem voor
hemelwateraanv
oer voor
bergingen, welke
tevens
drainerend is. De
berging van
hemelwater is
deels op
particulier
terrein.
Verantwoordelijk
heid vraagt
duidelijke
afspraken
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2. De klimaatbestendige
maatregelen mogen niet
méér wateroverlast
opleveren voor de
bewoners dan de te
verwachten overlast door
de klimaatverandering
zelf en niet meer overlast
dan het handhaven van
de status quo. De meeste
bewoners in de
Agniesewijk hebben op
dit moment géén enkele
wateroverlast (= status
quo). Wateroverlast = alle
wateroverlast die schade
achterlaat en dus kosten
met zich meebrengt.
Structureel = alles wat
frequenter is dan onder
weersomstandigheden die
als ‘extreem’ worden
gedefinieerd. Structurele
overlast is dus niet
geoorloofd. Het exact
definiëren van ‘extreem’ is
aan de Expertisetafel.
3. We koppelen de
opvang van hemelwater
zoveel mogelijk af van het
riool. We gaan
hemelwater zo min
mogelijk opvangen in het
riool en zoveel mogelijk
nuttig aanwenden in de
wijk om riool-overstort te
voorkomen. Argumenten
om niet af te koppelen
moeten zwaarwegend zijn
(technisch onmogelijk of
niet kosteneffectief) en
worden tijdig met HHSK
besproken.

4. De gemeente moet een
voorziening aanbieden
waar het overtollige
(particuliere) hemelwater
in geloosd kan worden
(zorgplicht hemelwater).

De
voorkeursvariant
gaat ervan uit
dat de toename
van
wateroverlast
beperkt is door,
enerzijds het
drainageniveau
te beïnvloeden,
en anderzijds
hemelwater
adequaat te
verwerken

Er worden
(nagenoeg) geen
klimaatbestendige
maatregelen
genomen. De
overlast door
maatregelen kan
dus niet
toenemen

Door alle
drainagemiddele
n te kunnen
sturen
(bemalen), hoeft
het risico op
wateroverlast
niet toe te
nemen ten
opzichte van de
huidige status
quo

Er wordt meer
regenwater
vastgehouden in
de wijk,
waardoor er een
grotere kans is
op
wateroverlast.
De drainerende
voorziening is te
bemalen, dus
een
grondwaterstand
lager dan
singelpeil is
mogelijk

Het hemelwater
van de straat en
de eenvoudig af
te koppelen
voorzijde van
gebouwen wordt
afgekoppeld.
Overige
verharding wordt
niet afgekoppeld
van het gemengd
rioolsysteem
(technisch
complex om te
scheiden of
complex om
water af te
voeren van
binnenzijde
bouwblokken)
Er wordt door de
gemeente een
voorziening
aangeboden in
de openbare
ruimte om
hemelwater op
te lozen. Er
worden geen
voorzieningen
aangeboden op
particulier
terrein

Het hemelwater
van de straat en
de eenvoudig af
te koppelen
voorzijde van
gebouwen wordt
afgekoppeld

Het hemelwater
van de straat en
de eenvoudig af
te koppelen
voorzijde van
gebouwen wordt
afgekoppeld

Het hemelwater
van de straat
wordt
oppervlakkig
verwerkt.
Hemelwater van
gebouwen kan
alleen
bovengronds
afgekoppeld
worden

Riolering in de
openbare
ruimte; geen
mogelijkheid om
regenwater van
binnenterreinen
eenvoudig aan te
sluiten

Riolering in de
openbare ruimte
en voorziening in
de
binnenterreinen
(drainage)

Op een aantal
plekken in de
wijk zijn
voorzieningen
aanwezig voor
hemelwaterbergi
ng. Het
ondergronds
aanbieden van
hemelwater is
afhankelijk van
de straat geen
optie (tenzij
aansluiten op
gemengd riool).
In een aantal
woonblokken
(met
waterberging) is
een
hemelwatervoor
ziening aanwezig
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5. Hemelwater mag niet
oppervlakkig afstromen
richting particulier
terrein.

Door aanleg van
kolken wordt
afstroming naar
particulier
terrein in hoge
mate voorkomen

Door aanleg van
kolken kan dit in
hoge mate
worden
voorkomen

Door aanleg van
kolken kan dit in
hoge mate
worden
voorkomen

Door
zettingsverschille
n tussen
particulier en
openbaar terrein
niet uit te sluiten
(vanwege keuze
voor
oppervlakkige
afvoer)

1. Voor de inzameling van
grondwater op particulier
terrein is primair de
perceeleigenaar
verantwoordelijk
(zorgplicht grondwater).

Er zijn geen
maatregelen ten
aanzien van
grondwater
voorzien op
particulier
terrein. Wel is
een taak het
informeren van
particulieren en
helpen bij proces
en maken van
keuzes

In deze variant is
de
verantwoordelijk
heid duidelijk

Door
grondwatervoorz
ieningen te
realiseren in de
private ruimte,
als integraal
onderdeel van
het plan, is de
verantwoordelijk
heidsvraag
onduidelijk(er)

2. De gemeente treft
alleen maatregelen in het
openbaar gebied, tegen
structurele
grondwateroverlast of –
onderlast die kan
voorkomen op zowel
particulier terrein als
openbaar terrein.
3. Het is niet toegestaan
om permanent
grondwater te onttrekken
voor het drooghouden
van bebouwing of
infrastructuur. Dit
betekent dat er alleen
onder vrij verval kan
worden gedraineerd en
dat er niet actief
onttrokken (gepompt)
mag worden om de
grondwaterstand lager te
houden dan singelpeil
(verordening provincie).
4. We kiezen oplossingen
waarbij het
grondwaterpeil zoveel als
mogelijk afhankelijk van
de locatie wordt bepaald.
Het peil wordt in ieder
geval niet overal
permanent hoger dan het
huidige peil. Daarbij
zorgen we ervoor dat
paalrot bestreden wordt
en blijft.

Alleen in de
openbare ruimte
zijn
voorzieningen
voorzien

Alleen in de
openbare ruimte
zijn
voorzieningen
voorzien

Ook in de private
ruimte zijn
voorzieningen
voorzien

Deels zijn
voorzieningen
nodig voor
hemelwateropva
ng op particulier
terrein.
Ontwatering van
deze voorziening
kan ik
combinatie met
voorzieningen
die de
grondwaterstand
beïnvloeden. De
verantwoordelijk
heid is hierdoor
onduidelijk(er)
Ook in de private
ruimte zijn
voorzieningen
voorzien

Structureel
verpompen van
grondwater is
mogelijk, als
blijkt dat
grondwaterstand
en structureel
hoger staan dan
historische
grondwaterstand
en én dit schade
aan bebouwing
geeft

Grondwatervoorzieningen
staan in directe
verbinding met
het singelpeil;
drainageniveau
is gelijk aan
singelpeil

Structureel
verpompen van
grondwater is
mogelijk, met
een per
bouwblok
instelbaar niveau

Incidenteel
verpompen van
grondwater is
mogelijk, met
een voor het
totale gebied of
delen van de wijk
instelbaar niveau

Maatwerk per
bouwblok is niet
van toepassing.
Wel zijn
verschillende
drainageniveaus
op wijkniveau
voorzien

Heel de wijk
heeft één
grondwaternivea
u

Per bouwblok
(binnen- en
buitenzijde) is
een
grondwaternivea
u in te stellen;
het is de vraag
op beide eisen
(geen verhoging
en paalrot
bestrijden) wel
verenigbaar is in
1 peil

Per wijk(deel) is
een
grondwaternivea
u in te stellen; in
sommige
binnenterreinen
is drainage
aanwezig

Grondwater
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5. Ondergrondse
woonruimte moet
waterdicht zijn
(bouwbesluit). Elk pand
moet hierbij voldoen aan
het niveau voor
‘bestaande bouw’ in het
bouwbesluit. Sinds 2012
moeten alleen
verbouwde delen voldoen
aan de eisen voor
nieuwbouw. Let wel; de
waterdichtheid geldt
alleen voor leefruimtes
(verblijfsruimtes).
Ondergrondse ruimtes die
niet worden gebruikt als
verblijfsruimte hoeven
niet waterdicht te zijn,
maar dan moet
geaccepteerd worden dat
er wateroverlast kan
ontstaan.
6. Eigenaren hebben
structureel droge
souterrains, kelders,
bergingen en tuinen. Dit
betekent dat de
maatregelen uit het
waterhuishoudingsplan
leiden tot een stabiele
situatie waardoor de
souterrains, bergingen en
tuinen (die onder huidige
condities droog zijn)
droog blijven. Wat dit
structureel inhoudt moet
blijken uit het
waterhuishoudingsplan,
zo veel als mogelijk
anticiperend op de
verwachte toekomstige
klimaatontwikkelingen.
Structureel betekent het
liefst ‘voor altijd’, maar
door de tijd moet wellicht
opnieuw geanticipeerd
worden op (onverwachte)
effecten van
klimaatverandering.
Oppervlaktewater

In principe wel,
maar dat is niet
het uitgangspunt
voor de
waterhuishoudk
undige
eindsituatie. Een
kosten- en
belangenafwegin
g moet zorgen
dat (na 10 - 15
jaar)
ondergrondse
woonruimte
mogelijk allemaal
waterdicht zijn.
Woningeigenare
n krijgen tijd om
aan te passen

Criteria is
onafhankelijk
van scenario;
echter in deze
variant is meer
inzet nodig om
schade te
voorkomen

Criteria is
onafhankelijk
van scenario;
echter in deze
variant is veel
minder inzet dan
variant 1 nodig
om schade te
voorkomen

Criteria is
onafhankelijk
van scenario;
echter in deze
variant is iets
minder inzet dan
variant 1 nodig
om schade te
voorkomen

Na aanleg van
het waterhuishoudkundig
systeem is dit
wel het
uitgangspunt.
Echter een
inspanning is
vereist als
vanwege het
algemene belang
maatregelen
nodig zijn.
Hiervoor krijgen
eigenaren tijd en
is in het
drainageniveau
aanpasbaar

Als
ondergrondse
woonruimte niet
waterdicht
worden gemaakt
(bovenstaand
criteria nr. 5),
dan hebben
gebouwen en
tuinen in deze
variant minder
kans op droge
souterrains,
kelder e.d.

Als
ondergrondse
woonruimte niet
waterdicht
worden gemaakt
(bovenstaand
criteria nr. 5),
dan hebben
gebouwen en
tuinen in deze
variant meer
kans op droge
souterrains,
kelder e.d.

Als
ondergrondse
woonruimte niet
waterdicht
worden gemaakt
(bovenstaand
criteria nr. 5),
dan hebben
gebouwen en
tuinen in deze
variant iets
minder kans op
droge
souterrains,
kelder e.d.

1. Het singelpeil blijft
gehandhaafd (-2,40 m
NAP).

Ja, geen reden
om af te wijken

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria
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2. De kwaliteit van het
singelwater mag niet
achteruitgaan. Het gaat
hierbij om de
waterkwaliteit zoals HHSK
die meet, gebaseerd op
diverse parameters. De
waterkwaliteitsgegevens
zijn te vinden op
www.HHSK.nl. Algemeen
geldt het ‘standstill
beginsel’: er mag geen
verslechtering van de
huidige waterkwaliteit
optreden, ongeacht of dit
parameters betreft die
daadwerkelijk gemeten
worden. Dit betekent
concreet: geen toename
van overstortvolumes,
geen toename van
overstortfrequenties,
geen toename vrachten
van stoffen, geen directe
lozingen.

Complex
toetsbaar - input
HHSK is nodig:
Riooloverstorten
nemen af door
afkoppelen van
hemelwater.
Afstromend
regenwater van
daken en
openbare ruimte
neemt toe. Of dit
een
verslechtering
van de
waterkwaliteit
geeft, moet
bepaald worden

Complex
toetsbaar - input
HHSK is nodig:
Riooloverstorten
nemen af door
afkoppelen van
hemelwater.
Afstromend
regenwater van
daken en
openbare ruimte
neemt toe. Of dit
een
verslechtering
van de
waterkwaliteit
geeft, moet
bepaald worden

Complex
toetsbaar - input
HHSK is nodig:
Riooloverstorten
nemen af door
afkoppelen van
hemelwater.
Afstromend
regenwater van
daken en
openbare ruimte
neemt toe.
Grondwater
wordt bemalen
en (structureel)
afgevoerd. Of dit
een
verslechtering
van de
waterkwaliteit
geeft, moet
bepaald worden

Complex
toetsbaar - input
van HHSK is
nodig:
Riooloverstorten
nemen af door
afkoppelen van
hemelwater.
Afstromend
regenwater
wordt in de wijk
gebufferd en
vervolgens
vertraagd
afgegeven aan
het
oppervlaktewate
r. Ook
grondwater kan
worden
afgevoerd vanuit
de wijk. Of dit
een
verslechtering
van de
waterkwaliteit
geeft, moet
bepaald worden

1. Oplossingen realiseren
de gedeelde ambitie voor
de Agniesebuurt

Moeilijk te
beoordelen; wat
zijn de "gedeelde
ambities". De
voorkeursvariant
voldoet wel aan
veel ambities

Moeilijk te
beoordelen; wat
zijn de "gedeelde
ambities" - in
ieder geval
voldoet geen
enkele variant
aan alle eisen

Moeilijk te
beoordelen; wat
zijn de "gedeelde
ambities" - in
ieder geval
voldoet geen
enkele variant
aan alle eisen

Moeilijk te
beoordelen; wat
zijn de "gedeelde
ambities" - in
ieder geval
voldoet geen
enkele variant
aan alle eisen

2. We kiezen structurele
oplossingen die overlast
door (hemel)water,
droogte en/of hitte
voorkomen.

Het is mogelijk
om het
grondwater
actief te
beïnvloeden en
in tijd en ruimte
te sturen.
Hiermee kan
geanticipeerd
worden op
overlast door
(hemel)water,
droogte en/of
hitte

Deze variant
geeft een
situatie waar
structurele
overlast door
hoog grondwater
niet wordt
ondervangen. Bij
het waterdicht
maken van
souterrains
scoort deze
variant groen,
omdat de open
verbinding met
het
oppervlaktewate
r aanvulling geeft
voor de
grondwaterstand
(oplossing
droogte/ hitte)

In deze variant
wordt een
situatie
gecreëerd
waarbij de
overlast van
grondwater
wordt
ondervangen.
Door structureel
te bemalen, is
deze variant wel
kritischer voor
droogte/ hitte.
Inlaten van
water is mogelijk

Waterberging is
in deze variant
mogelijk in de
wijk (wat positief
is voor
omliggende
gebieden). De
grondwaterstand
is in (delen van)
de wijk te
beïnvloeden. Of
dit voldoende is
om overlast
tegen te gaan is
de vraag. Door
hemelwater in
de wijk vast te
houden, is dit
positiever voor
droogte/ hitte

WENSEN
Algemeen / integraal
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3. De wijkcommunity
streeft naar een robuust
klimaatbestendig gronden
hemelwaterbeheersystee
m, dat wil zeggen een
systeem dat de primaire
verantwoordelijkheid
voor uitvoering en beheer
legt bij de overheid en
waarbij private partijen –
ondanks hun eventuele
bijdragen aan
klimaatbestendige
maatregelen – niet geacht
worden significante
invloed uit te oefenen op
de grondwaterstand.

Gemeente en
waterschap zijn
in staat
verantwoordelijk
heid te nemen
voor dit systeem;
dit past binnen
huidige
werkwijzen en
wetgeving

Gemeente en
waterschap zijn
in staat
verantwoordelijk
heid te nemen
voor dit systeem;
dit past binnen
huidige
werkwijzen en
wetgeving

Betrokkenheid
bij het proces in
privaat gebied,
en
samenwerking
met
Havensteder,
kan zorgen dat er
een vrij goed
beeld is van
maatregelen die
worden
genomen op
binnenterreinen

Door geen
(geïntegreerde)
maatregelen te
nemen in privaat
gebied, kan er
een situatie
ontstaan met
onbekende en
onbeheersbare
oplossingen deels is dit nu al
het geval door
drainage en
pompen in
binnentuinen

Maatwerk voor
delen van de wijk
in de openbare
ruimte, en
ondersteuning
bij het proces
van collectieve
tuinen (met
Havensteder)

Geen maatwerk
in het principe
van het systeem;
wel zijn
aansluitingen op
het systeem van
de gemeente
mogelijk door
particulieren

Maatwerk per
bouwblok voor
grondwaterbehe
ersing

1. Eigenaren en bewoners
gaan hun waterstromen
ook scheiden: regenwater
wordt niet meer op het
vuilwaterriool geloosd.

Er is geen
ambitie om
waterstromen
actief te
scheiden.
Mogelijk
makkelijk
afkoppelen aan
de voorkant
stimuleren

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria;
invulling is in alle
varianten
beperkt (alleen
eenvoudig
afkoppelbaar aan
de voorzijde)

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria;
invulling is in alle
varianten
beperkt (alleen
eenvoudig
afkoppelbaar aan
de voorzijde)

2. Regenwater wordt (in
voorkeursvolgorde)
hergebruikt, geborgen en
vertraagd afgevoerd.

De
voorkeursvariant
laat ruimte voor
hergebruik. Door
de expertisetafel
is dit niet
uitdrukkelijk
meegenomen

Regenwater
wordt direct
afgevoerd via
een riolering; bij
kleinere buien
wordt het
hemelwater
opgenomen in
het grondwater
(als er ruimte is)

Regenwater
wordt direct
afgevoerd via
een riolering

4. Om optimaal in te
kunnen spelen op
verschillende situaties in
de Agniesebuurt streven
we niet perse naar
buurtbrede oplossingen,
maar naar maatwerk
waar dat mogelijk is.

De gevraagde
inspanning op
particulier
terrein, met een
mogelijke
beheersing van
grondwaterpeile
n per bouwblok,
is iets waar
overheden
terughoudend in
zijn. Complex is
het vraagstuk
van eventuele
schade/
minimale staat
van bebouwing
(waterdichtheid)
Door in alle
binnenterreinen
drainage te
realiseren, is de
aanlegsituatie
bekend en
uniform
(robuust)

Deze variant is
een combinatie
tussen 1 en 2. De
waterberging ligt
deels op
particulier
terrein, dus dit
vraagt om
afspraken
vanwege een
collectief belang
(wijkniveau en
verder).
Beheersing van
grondwaterstand
en in (delen van)
de wijk is al
enigszins
complex
vanwege
uiteenlopende
belangen
Variant 3 is een
combinatie van
variant 1 en 2
voor wat betreft
voorzieningen in
de
binnenterreinen
Maatwerk als het
gaat om opvang
van regenwater
en instellen van
een
grondwaterpeil
voor (delen van)
de wijk

Technisch / specifiek
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Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria;
invulling is in alle
varianten
beperkt (alleen
over straat en
eenvoudig
afkoppelbaar aan
de voorzijde)
In deze variant
wordt
hemelwater
ingezameld in de
wijk. Een
mogelijke
toepassing is het
bufferen van
schoon
regenwater om
dit regenwater
later te kunnen
gebruiken
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3. Hemelwater wordt niet
rechtstreeks (direct,
zonder vertraging, via een
pijp of een pomp en/of
zonder zuiverende
voorziening) afgevoerd
richting
oppervlaktewater.
4. Waterberging (ruimte
om water op te vangen en
tijdelijk vast te houden)
heeft ruimte voor:
a. Incidenteel
(hoosbui): 50 mm
b. Langdurig (lange
bui): 80 mm/24 uur.

Een beperkt deel
van het
regenwater zal
mogelijk
geïnfiltreerd
worden, en
daarna worden
afgevoerd
De
voorkeursvariant
laat ruimte voor
waterberging.
Door de
expertisetafel is
dit niet tot in
detail uitgewerkt

Regenwater
wordt direct
afgevoerd via
een riolering

Regenwater
wordt direct
afgevoerd via
een riolering

Geen
waterberging
voorzien in deze
variant; direct
afvoeren naar
open water (=
waterberging in
de singel)

Geen
waterberging
voorzien in deze
variant; direct
afvoeren naar
open water (=
waterberging in
de singel)

5. Regenwater wordt zo
veel als mogelijk zichtbaar
afgevoerd zodat verkeerd
aangesloten leidingen
(afvalwater op
hemelwater of vice versa)
wordt voorkomen.

Geen zichtbare
afvoer van
regenwater;
keuze om alleen
eenvoudig
afkoppelbare
daken worden
meegenomen

Geen zichtbare
afvoer van
regenwater;
keuze om alleen
eenvoudig
afkoppelbare
daken worden
meegenomen

Geen zichtbare
afvoer van
regenwater;
keuze om alleen
eenvoudig
afkoppelbare
daken worden
meegenomen

6. Hemelwater wordt
onder vrij verval
ingezameld en afgevoerd.

Alle hemelwater
gaat naar
groenvoorziening
en,
infiltratievoorzie
ningen of kolken.
Geen
waterpasserende
verharding.
Geen
beperkingen
voor deze keuze
vanuit de
expertisetafel

Niet
onderscheidend;
inzameling en
afvoer via een
riolering

Niet
onderscheidend;
inzameling en
afvoer via een
riolering

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Er wordt
mogelijke
drainage
bemalen voor
beïnvloeden van
de
grondwaterstand
voor (een deel
van) de wijk. De
bemaling is niet
meer dan
historische
grondwaterstand
en

Door het
grondwaternivea
u gelijk te
houden op het
niveau van het
singelpeil, is de
bodemdaling in
deze variant het
meest beperkt

Door het
bemalen van
openbare ruimte
en tuinen, tot
een niveau van
het hoogste
funderingshout
of laagste
souterrain, is de
kans op
bodemdaling
groot

Er wordt
grondwater
bemalen voor
(een deel van) de
wijk. Dit is een
generiek niveau
van openbare en
private ruimte.
Er wordt minder
bemalen dan bij
variant 2

7. Rioolgemaal wordt
eventueel (wanneer nodig
geacht) geplaatst in
Scheveningenstraat (is
meest doelmatig). Uit
eerdere adviezen blijkt het
aansluiten van de wijk op
bestaande collecteurriool
qua hoogte niet mogelijk,
omdat dan niet al het
vuilwater tot afstroming
komt, maar de ET mag
met een andere variant
komen om dit probleem
te ondervangen.
8. De bodemdaling wordt
geminimaliseerd.

aanpakagniesebuurt

agniesebuurt@volq.nl

www.aanpakagniesebuurt.nl

Een beperkt deel
van het
regenwater zal
mogelijk
gezuiverd
worden, en
daarna worden
afgevoerd
Waterberging in
de wijk voorzien;
of aan de
gevraagde
criteria voldaan
kan worden is
een nadere
uitwerking/
dimensionering
Regenwater
wordt zichtbaar
afgevoerd,
totdat de
afstanden de
lang worden om
dit mogelijk te
maken. Afstand
is afhankelijk van
locaties
waterbergingen
in de wijk
Niet
onderscheidend;
inzameling en
afvoer via het
maaiveld,
gecombineerd
met riolering
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9. Zuinig omgaan met
(oppervlakte-)water in
droge perioden.

Het inlaten van
oppervlaktewate
r kan gestopt
worden; hoe
deze afweging te
maken, is een
punt van verdere
uitwerking

Oppervlaktewate
r wordt
structureel in het
openbaar gebied
ingelaten via de
drainage

Het inlaten van
oppervlaktewate
r kan gestopt
worden; hoe
deze afweging te
maken, is een
punt van verdere
uitwerking

Het inlaten van
oppervlaktewate
r kan gestopt
worden; hoe
deze afweging te
maken, is een
punt van verdere
uitwerking

Criteria m.b.t. het ontwerp buitenruimte om nu al rekening mee te houden
1. Aansluiten op
uitgiftepeil/
dorpelhoogtes. Het
uitgangspunt is om terug
op te hogen naar
uitgiftepeil (compenseren
bodemdaling). Mochten
er enkele dorpels lager
liggen dan het uitgiftepeil
dan wordt dat de hoogte
om naar toe terug op te
hogen (lokaal). Het
maaiveld rondom de
singels gaat terug naar
het uitgiftepeil.
2. Met souterrains,
wolfskuilen, kelderramen,
roosters wordt rekening
gehouden in de hoogte
van het maaiveld (niet
afwateren naar deze
elementen).

Geen
beperkingen
voor dit criteria
in relatie tot de
voorkeursvariant

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria;
mogelijk bij
verdere
uitwerkingen
een punt van
aandacht
vanwege
oppervlakkige
afstroming (kans
of beperking)

Geen
beperkingen
voor dit criteria
in relatie tot de
voorkeursvariant

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

3. Bestaande, gezonde
bomen worden ingepast
(zowel boven- als
ondergronds) en rekening
wordt gehouden met hun
‘ruimtebeslag’ tot nieuwe
rioolbuizen en andere
ondergrondse systemen.
Dit gaat zowel over
bomen op openbaar als
particulier terrein. Het
ruimtebeslag verschilt per
boomsoort/struik etc. In
het handboek leidingen
staan regels over de
afstand tussen
beplanting/bomen en
leidingen. Deze houden de
landschapsarchitecten
aan bij hun ontwerp voor
de (her)inrichting van de
straten (bovengronds
ontwerp).
4. Meer groen toevoegen
in de straten. Dat vereist
goede
groeiomstandigheden;
ook ondergronds.

Het aantal
leidingen neemt
met één toe in
de openbare
ruimte. Het
behoud van
gezonde bomen
is hiermee goed
mogelijk.
Eventuele
werkzaamheden
in de private
ruimte is
maatwerk, met
aandacht voor
bestaande
gezonde bomen

Technische
inpassing zal
gezien het aantal
rioolleidingen
mogelijk moeten
zijn

De veelheid aan
leidingen, zowel
in openbaar als
privaat terrein,
zal conflicten
veroorzaken met
betrekking tot
bomen

Waterbergingen
in openbare en
private ruimte
geeft mogelijk
een conflict met
bestaande
bomen

Er zijn vanuit het
waterhuishoudkundig systeem
geen (extra)
beperkingen om
groen toe te
voegen in de
straten

Zie bovenstaand;
vlakgroen en
struiken is
eenvoudiger
inpasbaar

Zie bovenstaand;
vlakgroen en
struiken is
eenvoudiger
inpasbaar

Zie bovenstaand;
vlakgroen en
struiken is
eenvoudiger
inpasbaar
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5. Als er een gemaal
komt, heeft dat een
beslag op de ondergrond
en moet dat bovengronds
worden ingepast.

6. Krattensystemen t.b.v.
waterberging graag in
grotere, aaneengesloten
velden of stroken. Kratten
gaan niet samen met
bomen en kabels en
leidingen. Boven kratten
in principe alleen gras of
oppervlakkig wortelende
beplanting toepassen.
7. Kabels en leidingen zijn
in principe leidend voor
het ontwerp
bovengronds. Dit geldt
met name voor de
‘zwaardere’ leidingen,
zoals stadswarmte,
transportleidingen,
persriolen etc. Kleinere
leidingen zoals datakabels
of laagspanning kunnen
binnen bepaalde marges
worden omgelegd als dit
vanuit het ontwerp goed
te beargumenteren is.
Ontwerp buitenruimte - criteria

Door het gemaal
op de
voorgenomen
plek te
handhaven heeft
de
voorkeursvariant
geen
beperkingen op
de boven- en
ondergrondse
inpassing
In de
voorkeursvariant
is geen rekening
gehouden met
de toepassing
van
krattensystemen

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Geen
krattensysteem
voorzien in deze
variant

Geen
krattensysteem
voorzien in deze
variant

De
voorkeursvariant
laat veel
mogelijkheden
voor de
inrichting van de
bovengrond.
Waar kabels en
leidingen leidend
zijn voor het
ontwerp, is dit
mogelijk bij
verdere
uitwerking

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Behoefte aan
krattensystemen
of andere
voorzieningen
nog bepalen.
Hoe in te passen
is een punt van
aandacht (mede
i.r.t. ambitie
waterberging)
Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Toetsing aan
criteria is nog
niet nodig door
expertisetafel

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

Ontwerp buitenruimte
1. Huisaansluitingen zijn
van de eigenaren.
Uitgangspunt is dat deze
op 95 centimeter dekking
onder straatpeil (= veelal
uitgiftepeil) uit de gevel
komen (handboek
riolering). Dit is het
uitgangspunt bij het
ontwerp van een nieuw
rioolsysteem.
Steekproefsgewijs zijn
ook enkele
huisaansluitingen
opgegraven om de diepte
te bepalen. De
Expertisetafel hoeft haar
advies nog niet op dit
criterium te toetsen.
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2. De bestaande bomen
moeten zoveel mogelijk
behouden blijven, als er
bomen verloren gaan
moet dit gecompenseerd
worden met een
minimaal gelijkwaardige
oplossing. Het gaat hierbij
zowel om bomen op
openbaar als particulier
terrein. De
compensatieopgave voor
bomen is geen onderdeel
van de opdracht aan de
Expertisetafel m.b.t. het
waterhuishoudkundig
plan.

Door een
minimum aan
rioolleidingen (2
stuks) in de
straten, blijft er
ruimte voor de
bestaande
bomen. Door het
grondwater voor
delen van de wijk
te kunnen
reguleren (in tijd
en plaats), is de
verwachting dat
veel bomen
behouden
blijven. Dit is
exclusief het
verdwijnen van
bomen door
andere reguliere
maatregelen

A. Vanwege
structurele
verhoging van de
grondwaterstand
is er een risico
dat er bomen
verdwijnen
B. Er is in de
ondergrond van
de straat ruimte
om bomen terug
te plaatsen

3. Streven naar brede
trottoirs, bij voorkeur
minimaal aan één zijde
(zonzijde) een trottoir van
3m of breder.

De
voorkeursvariant
geeft geen
beperkingen
voor dit criteria/
ontwerpaspecte
n

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

4. Containers die nu
bovengronds staan
omvormen naar
ondergrondse containers.
Mogelijk met verplaatsing
als gevolg (kleine
afstanden). Huisvuil
ondergronds, waar ruimte
is extra containers
plaatsen voor papier en
glas (niet overal maar
verspreid over een aantal
locaties); Bij
ondergrondse containers
moet rekening gehouden
worden met kabels en
leidingen.
5. Terughoudend zijn met
het maken van extra
ondergrondse
funderingen t.b.v.
speeltoestellen, muurtjes,
etc.

Geen extra
leidingen
voorzien in het
trottoir; de 2
leidingen liggen
in de rijbaan

Er zijn geen extra
ondergrondse
funderingen
voorzien in de
voorkeursvariant
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A. Door de
grondwaterstand
in straten en
bouwblokken in
te kunnen
stellen, kunnen
veel bomen
behouden
blijven. Of dit
gebeurd is
afhankelijk van
de aanpassing
van het
grondwaternivea
u. Aanleg van
leidingen is lastig
i.c.m. bestaande
bomen
B. De vele
leidingen in de
straat en
binnentuinen,
geeft weinig
ruimte voor
nieuwe bomen
Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria

A. Bijsturen van
grondwater in
openbare ruimte
en privaat
terrein is
mogelijk. Aantal
leidingen in de
straat beperkt

Geen tot
minimale
beperkingen
voor
ondergrondse
container

Met vier
leidingen in de
straat, waarvan
twee langs de
gevels, geeft dit
bij ondergrondse
containers een
aanpassingen
van de variant/
beperking voor
de containers

In deze variant is
er maatwerk van
toepassing voor
de openbare
ruimte. Mogelijk
dat een aantal
situaties een
beperking geeft

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria; bij
veel
ondergrondse
fundering is
bovengenoemd
criteria relevant

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria; bij
veel
ondergrondse
fundering is
bovengenoemd
criteria relevant

Varianten niet
onderscheidend
ten aanzien van
dit criteria; bij
veel
ondergrondse
fundering is
bovengenoemd
criteria relevant
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Bijlage 5. Vergelijking kosten van de verschillende varianten
In deze bijlage wordt er ingegaan op de kosten van de verschillende varianten voor het
waterhuishoudkundig plan voor de Agniesebuurt. Bij de uitwerking is naar voren gekomen dat het
erg ingewikkeld is om de exacte kosten per maatregel te bepalen. Daarom worden de verschillende
varianten ten opzichte van elkaar vergelijken middels een ‘consumentenbond kostenvergelijking’.
De verschillende varianten die met elkaar worden vergelijken zijn:
▪
▪

▪
▪

Variant 1; de conventionele aanpak. Hierbij worden 2 rioolbuizen aangelegd, één voor het
vuilwater riool en één DIT-riool.
Variant 2; bescherming van het vastgoed. Hierbij worden er 4 buizen aangelegd, één voor het
vuilwater riool, één hemelwaterriool voor het hemelwater van de openbare ruimte en
drainagebuizen langs beide gevels van de straat.
Variant 3; vasthouden van neerslag. Het vuilwaterriool met daarnaast een drainage welke
het hemelwater transporteert naar opslag plekken voor hemelwater in de wijk.
De voorkeursvariant. Een vuilwaterriool met daarnaast een DIT-riool welke hemelwater
brengt naar waterbergingen in de wijk en overtollig hemelwater naar de Noordsingel brengt.

In de onderstaande alinea’s worden voor verschillende maatregelen de kosten per variant met elkaar
vergeleken.
Riolering
In deze alinea wordt per variant bekeken hoeveel buizen er in de straat komen. Per buis die in de
straat gelegd wordt, zijn er werkzaamheden nodig. Hoe meer buizen dus de grond in gaan, hoe hoger
de aanlegkosten zullen zijn. De onderstaande tabel geeft per variant de kosten weer.
Variant 1 - conventioneel

Variant 2 - max. bescherming
Vastgoed

Variant 3 - Vasthouden van
neerslag

De voorkeursvariant

Gemengd riool +
Hemelwaterriool

Gemengd riool +
Hemelwaterriool + 2 drainage
buizen in de straat

Gemengd riool + Drainage

Gemengd riool + Drainage

€€

€€€€

€€

€€

Tabel 1: vergelijking kosten riolering Agniesebuurt

In de tabel is te zien dat variant 1 en 3 en de voorkeursvariant nagenoeg dezelfde kosten hebben wat
betreft de riolering, omdat in al deze varianten het aantal buizen in de ondergrond gelijk is. De
tweede variant is wat betreft de riolering de duurste variant, omdat er dan meerdere buizen in de
ondergrond worden aangelegd.
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Dichtmaken kelders/souterrains
In deze alinea wordt een vergelijking gemaakt voor de hoeveelheid souterrains/kelders die
waterdicht gemaakt moeten worden. Binnen de expertisetafel Agniesebuurt realiseert men zich wel
degelijk dat er kelders en/of souterrains zijn die niet waterdicht (zullen) zijn. Echter is het heel lastig
om exacte getallen hieraan te koppelen. Daarom is ervoor gekozen om een vergelijking te maken
tussen de varianten, met de inschatting wat de gevolgen zijn voor de grondwaterstand en de
maatregelen die de variant biedt.

Variant 1 conventioneel

Variant 2 - max.
bescherming
Vastgoed

Variant 3 Vasthouden van
neerslag

De voorkeursvariant

Gemengd riool +
Hemelwaterriool

Gemengd riool +
Hemelwaterriool + 2
drainage buizen in de
straat

Gemengd riool +
Drainage

Gemengd riool +
Drainage

Extra maatregelen
Dichtmaken kelders/souterrains
Weinig

€

Gemiddeld
Veel

€€
€€€

€€€

Tabel 2: vergelijking kosten waterdicht maken kelders/souterrains Agniesebuurt

Bij variant 1 zal de grondwaterstijging nabij de kelders/souterrains relatief gezien het hoogst zijn. De
verwachting is dan ook dat bij deze variant de meeste kelders/souterrains waterdicht gemaakt zullen
moeten worden. Over heel de wijk gezien is dit dus de variant waarbij voor dit aspect de meeste
kosten gemaakt zullen worden.
Bij variant 2 zal de grondwaterstijging nabij de kelders/souterrains relatief gezien het laagst zijn,
omdat het vastgoed beschermd wordt door drainage in het openbaar gebied. Over de hele wijk
gezien zullen bij deze variant het minst aantal kelders/souterrains waterdicht gemaakt worden.
Variant 3 zit tussen variant 1 en 2 in. De verwachting is ook bij deze variant dat er kelders/souterrains
waterdicht gemaakt zullen moeten worden. Dit zullen er meer zijn dan bij variant 2, maar minder dan
bij variant 1.
Bij de voorkeursvariant moeten er meer kelders/souterrains waterdicht gemaakt worden ten
opzichte van variant 3, echter is hier een veel langere tijdsperiode voor beschikbaar.

aanpakagniesebuurt

agniesebuurt@volq.nl

www.aanpakagniesebuurt.nl

44

Ophogen binnentuinen
Voor het ophogen van de binnentuinen gelden in principe dezelfde afwegingen als bij het waterdicht
maken van de kelders en souterrains. Hierdoor ontstaat eenzelfde soort tabel als in de vorige alinea.
Variant 1 conventioneel

Variant 2 - max.
bescherming
Vastgoed

Variant 3 Vasthouden van
neerslag

De voorkeursvariant

Gemengd riool +
Hemelwaterriool

Gemengd riool +
Hemelwaterriool + 2
drainage buizen in de
straat

Gemengd riool +
Drainage

Gemengd riool +
Drainage

€€

€€

Extra maatregelen
Ophogen binnentuinen
Weinig

€

Gemiddeld
Veel

€€€

Tabel 3: vergelijking kosten ophogen binnentuinen Agniesebuurt

Drainage leiding binnentuin
De kosten voor het aanleggen van drainageleidingen in de binnentuin zullen in dit deel worden
vergeleken.
Variant 1 heeft in principe géén drainageleiding in de binnentuin. Uit ervaring van onder andere de
wijksafari die de expertisetafel Agniesebuurt heeft gehouden, is bekend dat ook in de huidige situatie
al drainageleidingen in binnentuinen liggen. Al dan niet met een pompje. De verwachting is zeker dat
deze behouden blijven, echter worden ze niet expliciet meegenomen in deze variant.
Variant 2 gaat voor de maximale bescherming van het vastgoed en houdt daarom rekening met
drainageleidingen in alle 15 binnentuinen binnen de projectgrenzen van de Agniesebuurt.
Bij varianten 3 en de voorkeursvariant is de expertisetafel zich degelijk van bewust dat er een aantal
diepe binnentuinen zijn/zullen blijven. Er zullen dus een aantal binnentuinen zijn welke een
drainageleiding zullen hebben, echter de inschatting is dat dit niet voor alle 15 binnentuinen geldt.
Bij de voorkeursvariant is er een periode van ongeveer 10 jaar om deze binnentuinen op te pakken.
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Variant 1 conventioneel

Variant 2 - max.
bescherming
Vastgoed

Variant 3 Vasthouden van
neerslag

De voorkeursvariant

Gemengd riool +
Hemelwaterriool

Gemengd riool +
Hemelwaterriool + 2
drainage buizen in de
straat

Gemengd riool +
Drainage

Gemengd riool +
Drainage

€

€

Extra maatregelen
Aanleg drainage
Alle binnentuinen

€€

Helft binnentuinen

Tabel 4: vergelijking kosten aanleg drainage binnentuinen Agniesebuurt

Krattenberging
Ook de kosten voor de krattenberging voor het opslaan van regenwater worden meegenomen in de
financiële afweging.
Bij de varianten 1 en 2 worden in principe geen hemelwaterberging maatregelen in het openbaar
gebied meegenomen.
Bij variant 3 wordt ervoor gekozen om het maximaal aantal krattenberging voor het bergen van
hemelwater in de Agniesebuurt te realiseren. Deze variant is wat dit aspect betreft dan ook de meest
kostbare.
In de voorkeursvariant worden locaties meegenomen waar het zeer eenvoudig is krattenbergingen te
realiseren. Een eerste analyse van de expertisetafel gaat uit van 4 of 5 bergingen in de wijk
(waaronder de uitbreiding van de berging onder het Ammersooiseplein).

Variant 1 conventioneel

Variant 2 - max.
bescherming
Vastgoed

Variant 3 Vasthouden van
neerslag

De voorkeursvariant

Gemengd riool +
Hemelwaterriool

Gemengd riool +
Hemelwaterriool + 2
drainage buizen in
de straat

Gemengd riool +
Drainage

Gemengd riool +
Drainage

Extra maatregelen
Krattenbergingen
Maximaal

€€

Eenvoudig realiseerbaar

€

Tabel 5: vergelijking kosten krattenbergingen Agniesebuurt
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Conclusie
Alles overwegende kan het volgende geconcludeerd worden wat betreft de kosten voor het
waterhuishoudkundige plan.
De tweede variant (het maximaal beschermen van het vastgoed) wordt gezien als duurste variant. Dit
komt met name door de grote hoeveelheid riolering welke aangelegd wordt bij deze variant. In het
openbaar gebied alleen al komen per straat 4 buizen in de ondergrond. Tevens zullen er in álle 15
binnentuinen drainageleidingen worden gelegd. Dit is alles bij elkaar een zeer dure ingreep, die met
name bekostigd moet worden door de overheidsinstanties.
De eerst variant (de conventionele aanpak) wordt gezien als een iets minder dure variant dan de
tweede. Echter is hierin een duidelijk onderscheid. Voor de overheidsinstanties (gemeente en
hoogheemraadschap) vallen de kosten relatief gezien wel mee. Echter zijn de consequenties voor de
pandeigenaren naar verwachting best ingrijpend. Relatief gezien zullen bij deze variant veel
pandeigenaren hun kelder en/of souterrain op korte termijn waterdicht moeten maken. Tevens
zullen bij deze variant door de pandeigenaren de meeste maatregelen genomen moeten worden om
de binnentuinen droog te houden.
De derde variant en de voorkeursvariant worden gezien als de minst dure oplossingen. De verschillen
bij deze twee varianten zit hem vooral in de details. Bij de gekozen voorkeursvariant zijn al enkele
aannames meegenomen voor de detailuitwerking (Teilingerstraat etc.). Voor de derde variant wordt
ervan uitgegaan dat er een maximaal aantal krattenbergingen ten behoeve van waterberging wordt
gerealiseerd. Het is nog maar de vraag in de detailuitwerking of een groot aantal bergingen mogelijk
is. Bij deze beide varianten kan worden geconcludeerd dat de kosten voor de verschillende
maatregelen beter is verdeeld tussen de overheid en pandeigenaren.
Noot 1: In deze kostenafweging zijn enkel en alleen kosten met elkaar vergelijking welke voortkomen
uit de maatregelen uit het waterhuishoudkundige plan. Er zijn nog geen kosten meegenomen van
werkzaamheden die op het maaiveld in het openbaar gebied plaatsvinden aan de bestrating, de
openbare verlichting en/of het groen.
Noot 2: De ‘€’ per maatregel kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, omdat de ‘€’ per maatregel een
andere waarde vertegenwoordigt.
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