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Elke druppel telt bii
beheersing waterpeilen
Bij het project aan de Kruis
laan in Amsterdam is uit
variantenonderzoek geble
ken dat tijdelijke, onder
grondse buffering van he
melwater de meest efficiënte
en goedkoopste oplossing is.
Het ondergrondse systeem is
na tien jaar weer geheel
herbruikbaar.

DegemeenteAmsterdam enWaternet hebben
het platform 'AmsterdamRainproof' opgezet
met als doeI omAmsterdam bestand te maken
tegen de steedsvakervoorkomende hoosbui
en.Waternet is onder andereverantwoordelijk
voor de kringloop van hemel- en afvalwater in
Amsterdam.
Het beter klimaatbestendig makenvan de stad
was ook eenvan de uitdagingen binnen het
project 'Huisvesting bijzondere groepen' in
Amsterdam. Bij dezeopdracht verzorgt Iv-Infra
de engineering van het bouw- en woonrijp
makenvan diverse locaties binnen de
gemeentegrenzenom woonruimte voor een
periode van maximaal tien jaar te realiseren.
Elke locatie is hierbij een project op zich,
waarbij ontwerp nauw wordt afgestemdmet
de gemeente,de nutsbedrijven,de woning
bouwcoöperaties,de bouwaannemer van de
tijdelijke woningen en de civiele aannemer die
de inrichting van de openbare ruimte verzorgt.

Bijzonderheden en uitdagingen
Daarnaastheeft elke locatie zo zijn bijzonder
hedenen uitdagingen. Zowas op de locatie
'Kruislaan' - eenvoormalig sportveld bij de
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Bij een project in Amsterdam is gekozen
voor tijdelijke ondergrondsebuffering

Debasisbestaat uit steenwolelementen
die het water absorberen

Via een leidingstelsel stroomt het water
naar de steenwolelementen

Zenemen in enkeleminuten circa 95
procent van hun volume aan water op
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het vaandel. Het ondergrondsesysteemdiende
dan ook duurzaamgeproduceerdte worden en
na een periode van tien jaar liefst weer
volledig herbruikbaar te zijn; Cradle-to-Cradle.
Het Rockflow-watermanagementsysteemsloot
hier perfect bij aan. Debasisvan het systeem
bestaat uit steenwolelementenmet een zeer
groot vermogen om water te absorberenen te
bergen.Steenwol is een natuurlijk materiaal,
gemaakt van basalt, dat op een duurzame
manier wordt geproduceerd.Daarnaast is het
volledig recyclebaar.

Het Rockflow-systeem
Via een leidingstelsel stroomt het water vanaf
diverse kolkenen goten naar het onderste deel
van de steenwolelementen.Terwijl de holle
ruimte tussende steenwolvezelsvan onderaf
gevuld wordt met water, wordt de lucht
bovenin via ontluchtingsleidingen verdreven.
Volgens leverancierLapinusnemende
elementen in enkeleminuten circa 95 procent
van hun volume aan water op, zelfs bij lage
druk. Dit komt mededoor de doorvoersnelheid
van het water in de steenwolelementen van
ongeveer200 meter per dag. Het systeemkan
zo ontworpen worden dat het binnen 24 uur
weer geheel geledigd is en beschikbaar is voor
de volgende regenbui.Bij een project aan de Kruislaan in Amsterdam is gekozen voor een ondergronds systeemom tijdelijk hemelwater te kunnen bufferen.

sportclub Zeeburgia- een van de uitdagingen
het verzorgenvan watercompensatie ten
behoevevan de toename van het dak- en
verhardingsoppervlak.Omdat hemelwater
door dezetoename niet meer in de bodem kan
wegzakken,kan het wateroverlast of
overbelastingvan het oppervlaktewater- en/of
rioleringssysteemveroorzaken.Derhalvestaat
in de keur vanWaternet dat er voor elke
1.000m2 toename aan verhard oppervlak,
minimaal 70 m3 hemelwaterberging gecreëerd
dient te worden ter compensatie.Dezeeis is
behoorlijk strenger dan de maatgevendebui
Tl 0 die, volgens de Leidraadriolering,
statistisch gezien eens in de tien jaar valt. De
reden hiervoor is dat Waternet robuuste
voorzieningen en maatregelen in de stad wil
implementeren,die voorbereid zijn op de
toekomst met een veranderend klimaat.
De locatie van het project is in deWatergraaf
smeerpolderdie in 1629 is drooggelegd. De
bodem bestaat voornamelijk uit klei en veen,
waarbij de bovenste laag bestaat uit een
ophooglaag van zand. Dezebovenste laag is
bepalendvoor de infiltratiecapaciteit van de
bodem.Opbasisvan metingen vanuit het
peilbuizennetwerk vanWaternet en aan de
hand van hydromorfologische profielkenmer
ken (roest- en reductievlekken)uit een eerder
uitgevoerd onderzoek,zijn de gemiddelde
grondwaterstand, alsmedede gemiddeld

hoogsteen laagstegrondwaterstand, bepaald.
Naast dezegegevensvormden de beschikbare
ruimte binnen de projectgrenzenen het peil in
de omringendewatergangen de belangrijkste
input voor een studie naar de verschillende
varianten met betrekking tot de opvangvan
hemelwater.

Robuust en toekomstbestendig
Het grote voordeel ten opzichte van traditione
le kunststof of betonnen krattensystemen, is
dat de steenwolelementen niet stuk kunnen
gaan.Als in de toekomst wordt besloten dat er
in de binnentuin van het gebouw,de locatie

Ondergrondse oplossing
Diversevarianten hebbenvoor- en nadelen ten
opzichte van factoren als ruimtebeslag,kosten,
onderhoud en complexiteit. Geziende
beperkte ruimte was het bovengronds
opvangenvan hemelwater of het vergroten
van het oppervlaktewater geen optie. Bij
waterdoorlatende verharding was het benodig
de intensieveonderhoud een te groot nadeel
en het opvangen en tijdelijk bergen van water
op het dak van het gebouw was financieel niet
haalbaar,aangezienhiervoor te veel aanpas
singen aan de tijdelijke woningen nodig
waren. Deoplossing moest dus ondergronds
gezochtworden. Er is uiteindelijk gekozenvoor
een ondergronds bergingssysteem,waarbij het
water infiltreert in de bodem. Dit was het best
passendesysteem,rekening houdend met de
benodigde capaciteit en de grondwaterstand.

Duurzaam systeem
Naast het 'rainproof' makenvan de stad
draagt Amsterdam duurzaamheid ook hoog in Vooral Waternet is benieuwd of de steenwol niet dichtslibt.
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van het bergingssysteem,een gat gegraven
dient te worden ten behoevevan de aanplant
van een boom, dan levert dat geen probleem
op. Hoewel een deel van de steenwol
weggenomenwordt, blijft het systeemals
geheel intact, zij het met een iets verminderde
capaciteit.Tevenskunnen er kabels doorheen
geschotenworden, mocht dat nodig zijn. Bij
een krattensysteemtreedt in dat geval
waarschijnlijk lekkage op, met inspoeling en
eventueleverzakkingen tot gevolg.
Daarnaastzijn de elementen licht van gewicht
en eenvoudig te installeren. En ondanks dat
het lichtgewicht elementen zijn, kunnen ze
- met de juiste gronddekking - wel zwaar
belast worden. Bij het project 'Kruislaan'
wordt er een binnentuin gecreëerdbovenop
de steenwolelementen. Zware belastingen
komen hier niet voor en dus kan volstaan
worden met een afdeklaag van grond van 30
tot 50 cm dik.

Pilotproject
Het is het eersteRockflow-systeemvoor
Amsterdam en het wordt daarom gezien als
een pilotproject. Hoewel er in Nederland nog
geen langjarige ervaringen zijn met dergelijke
systemen,waren projectleider CeesVoorburg
en geohydrologe Baukje Dijkstra van het
ingenieursbureauvan de gemeenteAmster
dam toch overtuigd van de voordelen van het
product en het systeem.Met name ook, omdat
in gebieden met intensief grondgebruik moet
worden gezocht naar het combinerenvan
gebruiksfuncties, in dit geval wateropslag en
binnentuin.

Het systeem is vrij eenvoudig aan te brengen.

Implementatie
Waternet volgt de implementatie van het
systeemop de voet, aangezienzij het beheer
van het oppervlaktewater verzorgt in
Amsterdam en nauw betrokken is bij
Amsterdam Rainproof.Mark Nijman, milieu
technoloog bij Waternet is gematigd positief
en erg benieuwd naar hoe het systeemna een
paar jaar nog functioneert in verband met het
eventueel dichtslibben van de steenwol en de
scheiding tussende steenwol en de onder
grond. De Rockflow is namelijk lastig periodiek
te reinigen.
Hetwater dat op het dak en op straat valt,
stroomt via kolken met zandvang,een
leidingstelsel en een filterput naar het
steenwolpakket. DaveSevriens,projectmana
ger bij Lapinusgeeft aan dat het systeemmet
dezemaatregelen niet tot nauwelijks in
functionaliteit achteruit gaat door dichtslibben
en in principe onderhoudsvrij is.

Monitoring van het systeem
Eenvan de onzekerefactoren is volgens Mark
Nijman de kleine fractie « 0,045 mm)
gesuspendeerdedeeltjes die niet tegen wordt
gehouden door het filter. Dezedeeltjes gaan
met het water door de steenwol heen,maar
zorgen op termijn wellicht voor dichtslibben
van de bodem onder de steenwol.
Ommeer inzicht te krijgen in de werking van
het systeemals geheelover de jaren,
onderzoektWaternet samenmet Iv-Infra welke
monitoringsmogelijkheden er bestaan.Er
wordt gedacht aan continue monitoring van de
waterstand, zodat duidelijk wordt hoe het
systeemzich vult en ledigt na een regenbui en
of daar na verloop van tijd verandering in
optreedt.

Daan Los is projectleider bij Iv-Infra.
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