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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Het gebied van de ENCI groeve bij Maastricht wordt herontwikkeld. Deze ontwikkelingen staan beschreven in 

het Plan van Transformatie. Één van de parels in het Plan van Transformatie is de Overgangszone. De 

uitwerking van het gefaseerd bouwrijp maken van de Overgangszone 38+ (Figuur 1) ligt aan de basis van 

voorliggende studie. 

 
Figuur 1 Ligging Overgangszone 38+ (geel omlijnd) in ENCI-gebied 

Nelen & Schuurmans is gevraagd een watermanagement concept uit te werken dat zorgt voor de integratie 

van de Overgangszone 38+ binnen het waterplan. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden en het opstellen 

van het advies wordt de nadruk gelegd op de beleving van het water. Daarin wordt voorzien in een zichtbaar 

oppervlaktewatersysteem en een duurzame koppeling tussen de afvoer van hemelwater vanaf de panden 

naar het oppervlaktewater. Ook voor de afvoer van het huishoudelijke afvalwater wordt een aanbeveling 

gedaan zeer specifiek gericht op de unieke ligging van het terrein. In Bijlage 1 zijn de uitgangspunten voor 

deze studie opgenomen. 

Overgangszone 38+ wordt in twee fasen ontwikkeld (Bijlage 2). Hiermee wordt rekening gehouden in 

voorliggende memo. 

1.2. Leeswijzer 

Deze memo bevat de analyse, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het 

oppervlaktewatersysteem (Paragraaf 2) en de riolering (Paragraaf 3). 
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2. Oppervlaktewatersysteem 

2.1. Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid water die de Overgangszone 38+ te verwerken krijgt, is er allereerst 

een waterbalans opgesteld. Deze waterbalans dient als basis voor de dimensionering van de waterlopen en 

het bepalen van de pompcapaciteit. 

2.2. Waterbalans 

Voor het opstellen van de waterbalans maken we gebruik van de gegevens tussen 1965-2014 van het KNMI-

neerslagstation Maastricht (06380). In de waterbalans en de modelschematisatie wordt onderscheid gemaakt 

in het type aangesloten oppervlak, uitgesplitst naar daken van panden (Bijlage 3) en ondoorlaatbaar 

onverhard kalksteen (Bijlage 4). 

De waterbalansen voor Fase 1 en Fase 2 zijn opgenomen in Bijlage 5. Hierin is onderscheid gemaakt tussen 

een gemiddelde, een droge en een natte situatie. Doordat het totaal verpompte debiet door het gemaal 

afhangt van het aantal draaiuren is, varieert dit tussen de scenario’s en de varianten (Tabel 1). 

 
Tabel 1 Percentage draaiuren 

% Fase 1 Fase 2 

Gemiddeld 29 30 

Droog 24 22 

Nat 32 35 

 

2.3. Dimensionering bassins en waterlopen 

In onze aanbieding zijn twee varianten beschreven, waarbij de ene variant zich primair richt op het afvoeren 

van het water en waarbij de andere variant zich richt op de bevordering van de ecologie. Beide varianten zijn 

hydrologisch robuust en veilig qua talud. De dimensies van de waterlopen verschillen tussen beide varianten. 

Bij de ecologische variant is er meer ruimte voor het water, waardoor het profiel breder wordt en het talud 

flauwer. Deze ‘uiterwaarden’ lopen soms onderwater, waardoor er een natuurlijke gradiënt in het landschap 

ontstaat, wat weer in diverse biotopen resulteert. Meer open water resulteert ook in een hogere verdamping. 

Gezien de verdampingsgraad zal dit echter niet tot een substantieel verschil leiden tussen de varianten. 

Voor het water in het plangebied hebben we op basis van onze hydraulische kennis verschillende 

dwarsprofielen gedefinieerd. De dimensies hebben we vervolgens verfijnd aan de hand van de 

modelberekeningen. Op sommige segmenten hebben dezelfde profielen toegekend gekregen (Figuur 2 – 

volgende pagina). In overleg met de opdrachtgever is de definitieve variant opgesteld met peilverschil (Figuur 

3). In Bijlage 6 staan de profielen per variant gespecificeerd. 

2.4. Bepalen pompcapaciteit 

Binnen de hydrologie bestaat een vuistregel voor het bepalen van de pompcapaciteit voor de maatgevende 

afvoer (13 mm per dag). Deze is dat er 10 m3 per minuut voor 100 hectare moet kunnen worden afgevoerd 

door het gemaal. 

Het totale aangesloten oppervlak is in Fase 1 23.745 en in Fase 2 38.141 m2. Omdat het wenselijk is één 

gemaal te installeren, gaan we uit van het aangesloten oppervlak na Fase 2. Om water vanaf het aangesloten 

oppervlak af te voeren moet de pompcapaciteit 38.141/100.000*60 = 22,9 m3/uur zijn. 

Hierbij moet nog de afvoer van de visvijver en de kwel uit de wand worden opgeteld. Dit is op jaarbasis 

44.150 + 40.000 = 84.150 m3 en dus zo’n 9,6 m3/uur. 
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De minimale vereiste pompcapaciteit is 22,9 m3/uur + 9,6 m3/uur = 32,5 m3/uur. Omdat een gemaal niet 

altijd zijn ontwerpcapaciteit haalt, wordt geadviseerd een pompcapaciteit van minimaal 35 m3/uur te 

installeren. Deze capaciteit is ook in de schematisatie aangenomen. De overcapaciteit van het gemaal ten tijde 

van Fase 1 zal geen problemen veroorzaken. 

Op verzoek van de opdrachtgever om de bergingscapaciteit van het watersysteem zo veel mogelijk te 

benutten wordt in de definitieve variant het volgende aan- en afslagpeil van het gemaal aangenomen: 36,25 

m NAP en 36,10 m NAP. Deze waren 37,65 en 37,50 m NAP in de verkennende varianten. Hierdoor komt de 

minimale drooglegging (de ruimte vanaf het wateroppervlak tot aan de insteek van het maaiveld) op 175 

centimeter. Dat is zeer ruim. Ten behoeve van de zichtbaarheid van het water kan het aan- en afslagpeil 

hoger worden ingesteld. Dit heeft als gevolg dat er minder berging beschikbaar is om overtollig hemelwater 

op te vangen en later af te voeren. In periode van droogte en gematigde neerslag is dit heel goed mogelijk en 

afhankelijk van de te kiezen gemaalinstallatie ook technisch in te regelen.  

 

 
Figuur 2 Dwarsprofielen 
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Figuur 3 Dwarsdoorsnede van definitieve variant 
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2.5. Modelanalyses 

Van de varianten zijn modelschematisaties opgebouwd. Deze modelschematisaties zijn vervolgens 

doorgerekend voor een droge periode, een maatgevende afvoer van 13 mm per dag en voor een 

neerslagreeks. In de gebruikte reeks zitten de tien meest extreme buien uit de 100-jarige buienreeks van 

KNMI ’06, geconverteerd naar het klimaatscenario W. Dit zijn dus zeer extreme neerslaggebeurtenissen. 

Uit de modelresultaten blijkt dat de varianten goed in staat zijn voldoende water te behouden tijdens een 

droge periode dankzij de continue aanvoer van vijverwater en kwelwater. Hierdoor zijn negatieve effecten op 

de waterkwaliteit nauwelijks te verwachten. 

Berekeningen met de maatgevende neerslaggebeurtenis tonen aan dat de waterlopen, bassins en 

gemaalcapaciteit goed gedimensioneerd zijn voor de varianten. Het water blijft binnen de daartoe gestelde 

grenzen (niet op de oever en geen peilstijgingen boven het aanslagpeil). 

Vanuit de extreme neerslagreeks wordt de maximale waterstand bepaald (Tabel 2). De insteek van het 

maaiveld is aangenomen op 38 m NAP. Uit de berekeningen blijkt dat de varianten van het watersysteem 

robuust zijn om zeer extreme neerslag op te vangen en te verwerken.  

De hydrologische variant biedt minder berging in het profiel, wat tot uitdrukking komt in de maximale 

waterstand die zes keer boven maaiveld uitkomt, waarbij in slechts twee gevallen meer dan 10 centimeter 

wordt berekend. Hierbij moet aangetekend worden dat de gebruikte buienreeks zéér extreem is en 

geconverteerd is met een klimaatscenario W. Doordat bij inundatie de waterschijf zich verspreid over het 

terrein, is de effectieve overstromingsdiepte aanzienlijk kleiner. 

Uit de berekeningen blijkt dat bij de ecologische variant de berekende maximale waterstand nooit boven 

maaiveld uitkomt.  

Vanuit de modelanalyses van de definitieve variant blijkt dat de waterlopen altijd op streefpeil blijven (dus 

nooit droog komen te staan), door een continue aanvoer van kwel vanuit de wand. De kwel is in deze variant 

evenredig verspreid over de drie peilvakken. De berekende waterstanden blijven tussen streefpeil en de 

maximale waarde van 37,31 m NAP bij de zuidelijke waterpartij en 37,2 m NAP bij de middelste en 

noordelijke waterpartij. De stuwen raken onder extreme condities verdronken (Figuur 4), maar dat is, gezien 

de grote drooglegging, geen probleem. Indien er, vanuit belevingsperspectief, een peilverschil moet worden 

gehandhaafd ten tijde van extreme neerslag, dan is het mogelijk om drijverstuwen te installeren in plaats van 

vaste stuwen. 

 
Tabel 2 Maximale berekende waterstand (m NAP) 

Jaar Hydrologische variant Ecologische variant Definitieve variant 

1912 37,87 37,80 37,26 

1946 38,05 37,86 37,26 

1952 38,16 38,00 37,29 

1953 38,02 37,91 37,31 

1960 38,14 37,91 37,26 

1961 37,95 37,87 37,29 

1966 38,09 37,85 37,28 

1994 38,09 37,95 37,30 

1997 37,80 37,80 37,29 

1998 37,84 37,80 37,26 
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Figuur 4 Verdronken stuwen bij zeer extreme neerslag 
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2.6. Ecologie 

Doordat het definitieve ontwerp een combinatie is van de ecologische variant bij de waterpartijen en de 

hydrologische variant bij de verbindingslopen resulteert dat, waar wenselijk, in een bredere gradiënt van 

vochtigheid op de ‘uiterwaarden’. Het flauwere talud in de waterpartijen zorgt voor een gradiënt in het water 

voor eventuele onderwatervegetatie. De berekende stroomsnelheden maken het voorkomen van 

watervegetatie mogelijk. 

Of deze landschappelijke kenmerken leiden tot de gewenste vegetatie is onzeker. Hiervoor zijn andere 

standplaatsfactoren ook belangrijk, zoals de aanwezigheid van een zaadbank of aanplanting, mechanische 

schade door bijvoorbeeld vertrapping, voedingsstoffen in de bodem en ruimte voor worteling in de bodem. 

Aandachtspunt met betrekking tot ecologie is dat waterrijke locaties, met plas-dras oevers een zeer goede 

habitat bieden voor (in bepaalde levensfase-) watergebonden insecten, zoals muggen. Beide 

inrichtingsvarianten bieden hier kans aan, maar de ecologische variant creëert net wat meer en grotere plas-

drassituaties.  

2.7. Fasering 

De gefaseerde aanleg heeft geen gevolgen voor de dimensionering van de bassins, waterlopen en het 

gemaal. In Fase 1 kan de waterpartij in het noordelijke deel van de Overgangszone 38+ worden gegraven. De 

afvoer vanuit de visvijver moet dan gestuurd worden tot aan de rand van de waterpartij van Fase 1. Als in 

Fase 2 het zuidelijke deel wordt aangelegd, dan moet de afvoer vanuit de visvijver opschuiven naar de 

inpriklocatie in het zuiden van de Overgangszone 38+. 

Hoewel het nog niet ontwikkelde zuidelijke deel indirect afwatert op het aangelegde watersysteem in Fase 1, 

komt er mogelijk wat meer water op het watersysteem dan is doorgerekend in het hydraulische model. 

Omdat de waterlopen en het gemaal zijn gedimensioneerd op een maatgevende afvoer van 13 mm per dag 

voor het gehele oppervlak, zal dit onder normale omstandigheden niet tot problemen leiden. 

In geval van zeer extreme neerslag in de periode dat Fase 2 nog niet gereed is, zal er een kans op 

wateroverlast bestaan in het noordelijke gebied. Hierop kan worden geanticipeerd door in de bovengrondse 

inrichting de oppervlakkige afstroom richting een minder schadelijke locatie te faciliteren met (tijdelijke) 

stroomgeultjes. 

2.8. Definitief ontwerp oppervlaktewatersysteem 

Het definitief ontwerp van het oppervlaktewatersysteem van de Overgangszone 38+ bestaat uit drie 

waterpartijen gericht op de ecologie, die onderling zijn verbonden met smallere waterlopen die gericht zijn op 

de hydrologie. De dimensies van het watersysteem zijn te vinden als Bijlage 6. Qua inrichting van het 

maaiveld van de Overgangszone 38+ dient het oppervlak af te lopen richting het water (en niet richting de 

rand). 

Binnen het watersysteem worden drie peilen gehanteerd, waarbij het hoogste peil (37,2 m NAP) 

bovenstrooms is. Als peilscheidende kunstwerken worden vaste stuwen gebruikt. Het peil van de middelste 

waterpartij is 36,7 m NAP en van de noordelijke waterpartij is 36,2 m NAP. Op dat peil wordt het eindgemaal 

ingeregeld met een aanslagpeil van 36,25 m NAP en een afslagpeil van 36,10 m NAP. De capaciteit van het 

gemaal wordt geadviseerd op 35 m3/uur. 

Deze inrichting leidt tot voldoende water tijdens droge periodes en tot voldoende afvoer in extreem natte 

periodes, zodat het niet tot wateroverlast leidt. Deze beoordeling is gedaan op basis van een zeer extreem 

scenario. Mocht het nog extremer gaan, dan kan het water optioneel via stroomgeultjes worden weggeleid 

naar het lagere deel van de groeve. Uiteraard moeten de vloerpeilen van de panden conform 

ontwerprichtlijnen zijn.  
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3. Riolering 

3.1. Inleiding 

Bij riolering wordt onderscheid gemaakt tussen de afvoer van neerslag dat op de daken van panden en op 

wegen terecht komt (hemelwater) en de afvoer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater (droogweerafvoer). 

3.2. Afvoer hemelwater 

Omdat in de Overgangszone 38+ het hemelwater dat op de panden en de wegen valt, wordt afgevoerd naar 

het oppervlaktewatersysteem is dit meegenomen in de analyses beschreven in Paragraaf 2. In voorliggende 

paragraaf wordt daarom ingegaan op mogelijke alternatieven van én voor de afvoer van hemelwater vanaf de 

panden naar het oppervlaktewatersysteem. 

In de Overgangszone 38+ zijn in totaal zeven panden voorzien met een dakoppervlak variërend tussen 201 

en 256 m2. Het totale dakoppervlak is 1.543 m2. Op het dak wordt het hemelwater opgevangen, geborgen 

en afgevoerd. 

Opvang en berging op daken 

Panddaken kunnen op verschillende manieren worden ingericht, zoals hellend en vlak, maar ook variaties 

daarop. Deze daken kunnen worden bekleed met reguliere materialen (zoals dakpannen, bitumen), maar ook 

het inrichten tot groene daken (Figuur 5) is mogelijk. Groene daken kunnen een groter deel van het 

regenwater vasthouden en effectiever verdampen (door de vegetatie), dan ‘normale’ daken. Groene daken 

verkoelen gebouwen, vangen fijnstof in en hebben een meer natuurlijke uitstraling dan normale daken. De 

toegevoegde berging op panddaken zal enkele millimeters zijn, en daardoor geen soelaas bieden bij extreme 

buien. Meer informatie over groene daken is te vinden in de publicatie “Groene daken nader beschouwd” 

(Stichting RIONED en STOWA, 2015). 

 
Figuur 5 Voorbeeld van een groen dak (Bron: STOWA website) 

 

 

Afvoer vanaf daken 

De afvoer van hemelwater vanaf de daken kan op verschillende manieren worden ingericht. Om enige 

geleiding te faciliteren worden standaard regenpijpen aanbevolen. Vervolgens zijn diverse oplossingen 

mogelijk om het hemelwater vanaf de panden naar het oppervlaktewater te krijgen (Tabel 3): 
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Tabel 3 Afvoer van hemelwater vanaf panden 

Oplossing Opmerkingen 

Regenton Water is beschikbaar voor gebruik door 

pandeigenaar, maar kan ook gaan stinken als niet 

wordt gebruikt 

Als de ton vol is, stroomt het water over het 

oppervlak weg (of afvoer faciliteren) 

Ondergrondse onzichtbare afvoer Via PVC leidingen in de ondergrond en ‘inprikken’ 

op waterpartijen1 

Ondergrondse zichtbare afvoer Via afvoergeulen1, waterstromen zijn zichtbaar 

Oppervlakkige afstroom Ongeleide waterstroom, goedkoop 

1 Wordt nader gedetailleerd 

Detaillering ondergrondse afvoer via PVC leidingen 

De afvoer van hemelwater vanaf de panden kan op een onzichtbare manier worden gerealiseerd door 

ondergrondse afvoer via PVC leidingen naar het oppervlaktewater. De richtlijn van gebouwriolering en 

buitenriolering binnen de perceelsgrenzen is NEN3215+C1:2014. 

Het aantal dakafvoeren is minimaal 2 voor dakoppervlakken > 100 m2. De onderlinge afstand tussen twee 

dakafvoeren mag maximaal 20 meter zijn. De panden op de Overgangszone 38+ moeten dus tenminste twee 

dakafvoeren hebben. 

Dimensionering 

Voor de dimensionering van de afvoerleidingen wordt de onderstaande formule gebruikt (1): 

Qh = ( α x i ) x ( β x F) (1) 

Waar 

Qh Hemelwaterbelasting Liter / minuut 

α Reductiefactor voor regenintensiteit [-] 

i Neerslagintensiteit Liter / minuut / m2 

β Reductiefactor voor dakbreedte [-] 

F Dakoppervlak m2 

 

Het ontwerp wordt ingericht op een neerslagintensiteit van T=5, te weten 1,8 l/min/m2. Bij deze 

neerslagintensiteit behoren de volgende reductiefactoren (Tabel 4): 

 
Tabel 4 Reductiefactoren bij een neerslagintensiteit van 1,8 l/min/m2 

Reductiefactor Hellend dak Vlak dak Vlak dak met 

grind 
 ≤ 45° 45° - 60° 61° - 85° 86° - 90° 

α 1 0,8 0,6 0,3 1 1 

β 1 1 1 1 0,75 0,6 

 



 

   
11

Met formule (1) wordt de hemelwaterbelasting (Qh) berekend per afvoerleiding. In Tabel 5 staan de 

benodigde leidingdimensies. 

 
Tabel 5 Leidingdimensies 

Max. Qh [l/min] Min. Ø Leiding [mm] Min. Gootafmeting [cm2] Goottype* 

117 80 79 37 (bak- of mastgoot) 

210 100 125 44 (bak- of mastgoot) 

338 120 181 55 (bakgoot) 

 

Rekenvoorbeeld 

Het grootste pand op Overgangszone 38+ heeft een dakoppervlak van 256 m2. Stel: Dit dak wordt ingericht 

als vlak dak met grind, dan is de hemelwaterbelasting: (0,6 x 1,8 ) x (1 x 256) = 276,5 liter per minuut. 

Gezien het dakoppervlak, krijgt het dak 2 afvoerleidingen die ieder 276,5 / 2 = 138,2 liter per minuut 

afvoeren. Daarom moet de leidingdiameter van beide leidingen minimaal 100 mm zijn. 

Stel dat de afvoerleidingen samenkomen, om als één gezamenlijke leiding naar het oppervlaktewater 

afgevoerd te worden, dan moet de gezamenlijke afvoerleiding een diameter hebben van minimaal 120 mm. 

Aanwijzingen voor de aanleg 

Een PVC sterkteklasse van minimaal SN-4 is geschikt voor gebruik rond woningen en bedrijfspanden. 

Aanbevolen wordt om de strenglengte te beperken tot 80 meter, wat prima mogelijk is in het plangebied. In 

verband met mogelijke vorst wordt aanbevolen de leidingen op minimaal 50 cm diepte te leggen. 

De hemelwaterafvoer mag zonder of onder licht verhang aflopen naar het oppervlaktewater. De 

hemelwateruitlaten komen in de vijverpartijen en hebben een vrije uitstroom. Hierdoor kan weliswaar het 

oppervlaktewater inlopen, maar ten tijde van neerslag zal de waterdruk vanaf de daken ervoor zorgen dat de 

‘wet van de communicerende vaten’ in werking treedt. De hemelwaterafvoer blijft daardoor mogelijk. 

Verder wordt geadviseerd om de afstand tot kabels en (nuts-)leidingen op minimaal 1 meter te houden en het 

aantal onderlinge kruisingen te beperken. De minimale tussenruimte tussen kruisende riolen moet 0,15 

centimeter zijn. Omdat wortelende vegetatie ook schade kan toebrengen, moet hier in de aanleg ook 

rekening mee worden gehouden. 

Detaillering afvoer via afvoergeulen 

De afvoer van hemelwater vanaf de panden kan ook op een zichtbare manier worden gerealiseerd in het 

landschap. Een mogelijkheid hiervoor is de afvoer via een geul gevuld met silex (Figuur 6). Om verstopping en 

vertroebeling door het onderliggende kalksteen te voorkomen wordt geadviseerd de onderkant van de geul te 

bekleden met een ondoorlaatbaar kunststof. 
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Figuur 6 Voorbeeld van hemelwaterafvoer via een silexgeul 

De afvoergeulen moeten onder flauw verhang worden aangelegd vanaf het pand naar het oppervlaktewater. 

Per pand kunnen één of meerdere afvoergeulen worden gebruikt. De lengte en de silex-dichtheid van de 

afvoerroute bepalen de inloopvertraging op het oppervlaktewatersysteem. Dit heeft echter een zeer zwak 

effect op de gehele waterhuishouding. 

Voor het bepalen van de dimensies kan gebruik gemaakt worden van de berekening die is toegelicht bij de 

detaillering van de ondergrondse afvoer via PVC leidingen. Hierbij moet dan nog een omzetting worden 

gemaakt naar doorstromend oppervlak (leiding is rond en geul is halfrond) en de reductie van dit 

doorstromend oppervlak omdat er silex in de geul ligt. 

 

3.3. Afvoer huishoudelijk afvalwater 

Droogweerafvoer is het afvalwater van woningen, bedrijven en bijzondere bebouwing. Onderstaande analyse 

is gebaseerd op de informatie vastgelegd in de Leidraad Riolering, Module B2100 Functioneel ontwerp – 

inzameling en transport van afvalwater en (verontreinigd) hemelwater (Stichting RIONED, 2008).  

Om de afvoercapaciteit te bepalen moet uit worden gegaan van het maximale dwa-aanbod. Hierop zijn de 

volgende bezettingsscenario’s voor dwa-belasting aangeleverd (Tabel 6): 

 
Tabel 6 Bezettingsscenario's voor dwa-belasting 

(In manuren/dag) Weekdagen Weekend- en feestdagen 

Scenario I (lage bezetting) 1.200 4.800 

Scenario II (gemiddelde bezetting) 2.400 9.600 

Scenario III (hoge bezetting) 4.800 14.400 

 

Voor recreatieterreinen geldt dat het afvalwater meestal van huishoudelijke aard is, zoals keuken-, was en 

toiletwater. Normhoeveelheden vormen meestal de basis voor de maatgevende hoeveelheid afvalwater. De 

maatgevende afvoer ligt tussen 10 tot 15 l/h per persoon. Om een indicatie te krijgen van welke ‘extremen’ 

er gelden, een rekensom: 
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Lage bezetting met 10 l/h per persoon 

1200 manuren x 10 liter/uur = 12.000 liter/dag = 500 liter/uur = 0,5 m3/uur 

Hoge bezetting met 15 l/h per persoon 

14.400 manuren x 15 liter/uur = 216.000 liter/dag = 9.000 liter/uur = 9 m3/uur 

 

Zodra de exploitatie van de panden op de Overgangszone 38+ bekend is, kan gerekend worden met de 

kentallen voor bijzondere bebouwing (Tabel 7). 

 
Tabel 7 Afvalwater van bijzondere bebouwing (Bron: Leidraad riolering B2100) 

Type bijzondere bebouwing Belastingsgrondslag Maatgevende belasting [l/uur] 

(indicatief) 

Hotels Bed 10-40 

Restaurants Werknemer 50 

Cafés Werknemer 25 

‘Droge’ bedrijven Werknemer 6 

Recreatieparken / vakantiebungalows Bewoner 10 

 

Het transport van afvalwater kan onder vrijverval en mechanisch plaatsvinden. De keuze wordt bepaald op 

basis van de belasting en de transportafstanden. Gezien de unieke ligging van het plangebied zou een 

individuele behandeling van afvalwater (IBA) klasse 3 ook een mogelijkheid kunnen zijn. Maar omdat een IBA 

installatie slechts 600 liter per dag kan verwerken, is dit geen oplossing voor de hoge belasting vanuit het 

plangebied. Afvoer onder vrijverval en via mechanische riolering worden hieronder nader gespecificeerd. 

Afvoer onder vrijverval 

Een vuilwaterriool wordt gedimensioneerd op een vullingsgraad van maximaal 50%. In Tabel 8 zijn de 

dimensioneringsrichtlijnen opgenomen voor vuilwaterriolering. De kleinste buisdiameter die daarin is 

opgenomen is Ø 250 mm. De dwa-belasting van het plangebied varieert tussen 0,5 en 9 m3/uur. Een kleinere 

leidingdiameter is beter geschikt voor de situatie (Ø 200 mm). 

 
Tabel 8 Dimensioneringsrichtlijnen vuilwaterriolering (Bron: Leidraad riolering B2100) 

Dwa-debiet [m3/uur] Buisdiameter Ø 250 mm 

 Benodigd verhang (lmin) Vullingsgraad [%] Snelheid [m/s] 

0,3 Te klein debiet 

1 0,010 5 0,4 

3 0,005 10 0,4 

10 0,003 20 0,4 

30 0,002 40 0,5 

100 Te kleine diameter 



 

   
14

 In de aanleg dient rekening gehouden te worden met een verhang van 1:200 op de eerste 150 meter (het 

verst vanaf het gemaal) en daarna een verhang van 1:500 tot aan het gemaal. De minimale gronddekking is 

1,35 m. Over een lengte van 500 meter (iets korter dan het plateau waarop Overgangszone 38+ ligt), komt 

het laagste punt van de dwa-leiding op minimaal 3 meter diepte te ligging (Figuur 7). 

 
Figuur 7 Ligging van vrijverval dwa-riolering Overgangszone 38+ 

De maximale strenglengte (lengte tussen twee putten) wordt geadviseerd op 90 meter. Het segment met een 

verhang van 1:200 krijgt daarmee een beginput, een middenput en een eindput. Die eindput is tevens de 

beginput van het segment met een verhang van 1:500. Op dat segment komen nog vier andere putten 

(waaronder de gemaalput aan het eind), met een onderlinge afstand van 87,5 meter. Putdimensies van 0,5 

m3 voldoen voor de situatie. 

Op het laagste punt van de vrijvervalriolering (aan de noordzijde van het plangebied) moet een gemaal 

worden geïnstalleerd om het afvalwater het plangebied uit te voeren. Om het risico op problemen te 

beperken wordt een gemaal met twee pompen geadviseerd, die alternerend werken. Mocht één pomp defect 

raken, dan kan de andere pomp het dwa blijven afvoeren. De capaciteit van de pompen moet voldoende 

groot zijn om het dwa te kunnen afvoeren. In de meest belastende variant is dit 9 m3/uur, dus de pomp moet 

dit als minimale capaciteit hebben. De capaciteit moet uiteraard begroot worden op de verwachte 

toekomstige belasting. 

Voor de afvoer van afvalwater is de verblijftijd belangrijk. De verblijftijd is een maatstaf voor de functionele eis 

dat het afvalwater zonder ‘overmatige aanrotting’ het eindgemaal moet bereiken. Verder is bij de afvoer van 

afvalwater de ‘afstroming’ van belang, zodat slibbezinking zo veel mogelijk wordt voorkomen. Tijdens Fase 1 

is het mogelijk dat de stroomsnelheid beperkt is (door een lagere belasting en door een kleiner verhang 

(1:500 in het gebied dat in Fase 1 wordt ontwikkeld). Hierdoor kan er slibbezinking plaatsvinden en overlast 

veroorzaken. Dit kan beperkt worden door in Fase 1 hierop alert te zijn en te anticiperen door de 

rioolleidingen door te spuiten. Hetzelfde geldt na Fase 2 in situaties waarin de belasting aanzienlijk lager is 

dan waarop is gedimensioneerd. 

Mechanische afvoer 

Het afvalwater wordt in een put verzameld en zodra het peil op een bepaald niveau staat wordt deze put 

geleegd. Dit kan op drie manieren gebeuren: 

› Vacuümriolering - Afvoerleiding wordt vacuüm gezogen door een vacuümpomp op een 

hoofdstation 

› Drukriolering - Pomp pompt de put leeg onder (vloeistof)druk 

› Luchtpersriolering - Compressor drukt met luchtdruk het afvalwater naar het lozingspunt 

 

 



 

   
15

 

Het gemaal van vacuümriolering heeft een maximale opvoerhoogte van 10 meter en vereist veel onderhoud. 

Daarom is dit type niet bruikbaar voor de Overgangszone 38+. 

Drukriolering is de meest-gebruikte manier van mechanische riolering in Nederland en is zeer geschikt voor 

gebieden waarvoor de aanleg van een vrijverval stelsel te duur is. Uit het ‘Feitenonderzoek Mechanische 

Riolering’ (Rioned, 2014) blijkt dat drukriolering storingsgevoelig is en dat 50% van de storingen wordt 

veroorzaakt door ‘doekjes’. Beheer en onderhoud is bij drukriolering essentieel voor het in stand houden van 

de voorziening. Drukriolering kent hoge onderhouds- en vervangingskosten. 

Bij luchtpersriolering gebeurt hier inblazen van de lucht door een compressor, die via een luchtleiding de 

aangesloten putten leegblaast. Hiervoor kan er gekozen worden voor één grote compressor die het gehele 

stelsel ineens leegblaast, of meerdere kleine compressors, waarbij iedere put wordt voorzien van een eigen 

compressor. Gezien de hoge aanschaf- en vervangingskosten is de eerste variant onwenselijk. Een kleine 

compressor kan worden aangesloten op het reguliere energienet (want 500 Watt en 230 Volt) en per stuk 

vervangen worden. Ook zijn er geen bewegende delen in de installatie, waardoor de onbedoelde afvoer van 

rioolvreemde objecten (zoals maandverband) en substanties (zoals frituurvet) niet leiden tot storingen. 

Hierdoor zijn de beheer- en onderhoudskosten aanzienlijk lager. 

De voorkeursvariant van mechanische riolering is derhalve luchtpersriolering met meerdere kleine 

compressors. 

Piekafvoer (dus in bovenstaand rekenvoorbeeld = 9 m3/uur) is bepalend voor de dimensionering van 

mechanische riolering. Door meerdere persleidingen naast elkaar aan te leggen kan eventueel worden 

geanticipeerd op lage belasting (enkelvoudig gebruik) en hoge belasting (meervoudig gebruik). De capaciteit 

van de luchtpersriolering is ongeveer 2 m3/uur per compressor, dus dit zou voor het plangebied neerkomen 

op minimaal vijf compressoren. Bij een hogere piekbelasting moeten dus meer compressoren worden 

geïnstalleerd. De persleidingen zijn doorgaans gemaakt van kunststof en de dimensies zijn afhankelijk van de 

uiteindelijke installatie. 

 

3.4. Conclusies en aanbevelingen riolering 

Hemelwater dat op de panden valt wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. De dakinrichting is bepalend 

voor de inloopvertraging naar het oppervlaktewater en de verdamping vanaf de daken. De dakinrichting 

heeft geen invloed op de dimensies van het voorgestelde oppervlaktewatersysteem (Paragraaf 2) en is dus 

een keuze voor de ontwerper.  

De afvoer van hemelwater vanaf de panden naar het oppervlaktewater kan op verschillende manieren 

worden ingericht. Geadviseerd wordt om deze afvoer in ieder geval te sturen door middel van ondergrondse 

leidingen of via afvoergeulen. 

Voor de afvoer van afvalwater bestaat de keuze uit vrijvervalriolering of luchtpersriolering. De nadelen van 

vrijvervalriolering in het plangebied zijn 1) de diepteligging en 2) mogelijke slibvorming en stankoverlast 

tijdens periode zonder belasting. Dat laatste kan worden opgelost door het stelsel door te spoelen met 

‘schoon’ water indien nodig. Het nadeel van luchtpersriolering is dat de aanschaf-, beheer- en 

vervangingskosten vaak hoger zijn. Wij adviseren om de uiteindelijke keuze af te laten hangen van de kosten. 

Om een goed inzicht te krijgen in de kosten, zijn er betere getallen nodig qua pandexploitatie en (dus) 

belasting. Op basis van die getallen kan een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van riolering een overzicht 

van de kosten voor de aanleg van beide typen riolering opstellen. Tevens kunnen zij een onderbouwde 

indicatie van de kosten voor beheer- en onderhoud geven.  

Wat voor zowel de hemelwaterafvoer als de afvoer van afvalwater geldt, is dat de ligging van het tracé in 

bepaalde zin triviaal is, omdat het enkel bereikbaar moet zijn zijn voor beheer en onderhoud en dat het een 

bepaalde afstand ten opzichte van andere kabels en leidingen moet hebben.   
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Bijlage 1 Uitgangspuntennotitie ENCI Waterplan Overgangszone 38+ 

Inleiding 

Voorafgaand aan een hydrologische studie stelt Nelen & Schuurmans altijd een uitgangspuntennotitie op 

waarin staat beschreven welke uitgangspunten en informatiebronnen de basis vormen voor de uit te voeren 

studie. Deze uitgangspuntennotitie wordt voor het uitvoeren van de analyses gecommuniceerd met de 

opdrachtgever. Hierdoor heeft deze de mogelijkheid foutieve informatie te corrigeren en aanvullende 

informatie te verstrekken. Na vaststelling van de uitgangspunten beginnen we met de analyses. 

Informatiebronnen 

De volgende documenten zijn aangeleverd door de opdrachtgever: 

› Transformatie ENCI-GEBIED Fase 2 ENCircuit & Overgangszone – RDVA (conceptontwerp d.d. 18-

05-2015) 

› Waterplan ENCI 2013: Samenvatting incl. bijlagen – BAT & Royal HaskoningDHV (mei 2015) 

› Geohydrologisch onderzoek t.b.v. aanvraag grondwaterwetvergunning ENCI 2008 – Royal 

Haskoning (22-07-2008) 

› Aanvullend hydrologisch onderzoek ENCI groeve – Royal Haskoning (7-8-2009) 

› 140218_Diagram_Waterplan-01.JPG 

› 01_Gebiedsaanduiding en Hoogtes.pdf 

› Notitie beantwoording vragen def 26062015.pdf 

Tijdens het startoverleg op 15 juni 2015 is een veldbezoek geweest aan de groeve, zijn de uitgangspunten 

nader gespecificeerd en de openstaande zaken en/of omissies besproken. Naar aanleiding van dat overleg zijn 

nog een aantal zaken aangeleverd vanuit de opdrachtgever. 

Uitgangspunten 

Studiegebied en fasering 

Het gebied waarvoor het waterplan wordt geschreven is de overgangszone 38+. Deze zone is gemiddeld zo’n 

70 meter breed en 550 meter lang (3,8 hectare). De overgangszone wordt in twee fasen ontwikkeld (zie 

Bijlage 2). Het gebied dat ontwikkeld wordt in Fase 1 (tot 2018) beslaat de noordelijke helft hiervan. Na Fase 

2 moet de gehele overgangszone 38+ zijn ontwikkeld. Het waterplan gaat in op de inrichting per fase. 

Het afvoerende oppervlak dat in Fase 1 wordt ontwikkeld is 23.775 m2. In Fase 2 komt daar 14.389 m2 bij, 

waardoor het totale afvoerende oppervlak op 38.164 m2 komt. Dit oppervlak is inclusief de waterpartijen. 

Bronbestand: Shapefile van studiegebied in fasering 

In het studiegebied wordt een oppervlaktewatersysteem aangelegd. Dit watersysteem zal het water in 

noordelijke richting afvoeren richting een nog te dimensioneren gemaal. Dit gemaal zal inprikken op de 

persleiding die het water vanuit het dieper gelegen deel van de groeve afvoert.  

Bronbestand: Shapefile van beoogde ligging watersysteem 

Het afschot van het plateau is momenteel gering, maar kan (in lichte mate) opgelegd worden vanuit de 

ontwerpeisen van het watersysteem. 

Bronbestand: Ruwe data van de point cloud en het hoogteraster 

De bodem van de overgangszone is kalksteen (mergel). Dit heeft als kenmerk dat het relatief 

waterondoorlatend is. Derhalve wordt infiltratie in deze studie genegeerd. In het plangebied zal dekzand 

gebruikt worden voor het creëren van microreliëf. Dit zal de bodemberging van het water licht verhogen, 

maar niet in die mate dat het een essentiële post is in de waterhuishouding van het gebied. Daarom wordt dit 

niet expliciet meegenomen in de studie. 
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Oppervlaktewaterbalans 

Voor het waterplan worden de volgende balansfactoren wel meegenomen: 

› IN: Visvijver ten zuiden van de overgangszone -> vast debiet jaarrond van 44.150 m3/jaar. Voor de 

analyse wordt het debiet als modelrand opgedrukt. 

› IN: Neerslag op de gehele overgangszone 38+ -> paden, onverhard en panden wateren direct af 

› IN: Kwel vanuit de oostwand -> vast debiet jaarrond van 40.000 m3/jaar.  

› UIT: Gemaal -> wordt gedimensioneerd in deze studie 

› UIT: Verdamping op de overgangszone 38+ 

Voor het waterplan worden de volgende balansfactoren niet meegenomen: 

› Oppervlakkige afstroom vanaf het hoger plateau (50+) – is onbekend 

› Neerslag op de visvijver – niet relevant i.v.m. vast debiet 

› Grondwater vanuit het plateau – is onbekend 

› Oppervlakkige afstroom vanaf de overgangszone naar lager gelegen delen - ongewenst i.v.m. 

waterkwaliteit 

 

Analyse oppervlaktewatersysteem 

Om het oppervlaktewatersysteem te analyseren zal gebruik worden gemaakt van het SOBEK 

modelinstrumentarium (versie 2.13 - Deltares). Met behulp van een RRCF-model (Rainfall-runoff + Channel 

flow (dat is 1D)) worden de bassins, waterlopen en het gemaal gedimensioneerd. 

Er worden twee varianten bekeken waarbij de ene variant zich richt op de hydrologie en de andere variant 

zich op de ecologie. De varianten worden ten opzichte van elkaar afgewogen en resulteren in overleg met de 

opdrachtgever in een definitieve variant. 

Om het watersysteem goed te kunnen beoordelen rekenen we de schematisaties van de twee varianten door 

met een reeksberekening en met een droge periode, zodat het effect van de seizoensfluctuatie inzichtelijk 

wordt. 

Verwarmings-/koelwatersysteem 

Tijdens het startoverleg is er gesproken over het inzetten van één bassin voor verwarmings-/koelwater van de 

panden. De aanlegeisen voor een koelsysteem vragen om water van 11°C gedurende het hele jaar.  

Om het water dermate koel te houden vraagt nogal wat van de inrichting van het bassin. Mogelijk is dat met 

een grote waterdiepte te behalen of door het aanbrengen van een overkapping. Een overkapping is vanuit 

landschappelijk oogpunt niet wenselijk. Derhalve is het verdiepen van het bassin waarschijnlijk de enige 

oplossing. Dit waterplan voorziet echter niet in een geotechnische onderbouwing van deze verdieping.  

Bronbestand: Notitie beantwoording vragen def 26062015.pdf 

Op basis van de notitie kunnen we geen uitspraken doen over het inrichten van het watersysteem ten 

behoeve van het verwarmings- en koelwatersysteem. Het verwarmings- en koelwatersysteem gebruikt een 

minimaal debiet van 1.837 m3/maand en maximaal 14.514 m3/maand. Omdat dit debiet zowel onttrokken  

van als teruggegeven wordt aan het oppervlaktewatersysteem heeft dit geen gevolgen voor de opgestelde 

waterbalans en de dimensionering van het oppervlaktewatersysteem. Het effect van een dergelijk systeem op 

de watertemperatuur van het oppervlaktewater is niet te bepalen omdat deze afhankelijk is van meerdere 

(variabele) factoren, zoals omgevingstemperatuur, bodemtemperatuur, temperatuur van het kwelwater en 

het vijverwater etc. 
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Riolering 

Hemelwater vanaf de panden naar oppervlaktewatersysteem wordt gekwantificeerd en de mogelijke 

afvoerroutes gedimensioneerd. Hierbij wordt gelet op een duurzame koppeling tussen de panden en het 

oppervlaktewater en de zichtbaarheid daarvan. In totaal worden er zeven panden verwacht met een 

gemiddeld dakoppervlak van 220 m2 en een totaal dakoppervlak van 1.543 m2. Drie panden (totaal 

dakoppervlak 725 m2) worden in de eerste fase ontwikkeld. 

Bronbestand: Shapefile van beoogde panden of dakoppervlak i.c.m. globale locatie 

De panden genereren ook huishoudelijk afvalwater. Dit afvalwater moet gescheiden blijven van het 

hemelwater. Om de afvoer te kunnen dimensioneren is het van belang de belasting in te kunnen schatten.  

Bronbestand: Tabel met daarin een drietal scenario’s van de gebruikersuren voor de gehele overgangszone 

Huishoudelijk afvalwater kan worden verwerkt via een vrijvervalstelsel voorzien van een gemaal, via 

mechanische riolering of via een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). Dit waterplan zal de verschillende 

mogelijkheden naast elkaar zetten en tegen elkaar afwegen in de context van de overgangszone. 

Eventuele aansluiting richting bestaande rioleringsinfrastructuur ligt bij voorkeur nabij de gemaallocatie van 

het oppervlaktewater (aan de noordzijde). 

Wat zit er niet in de opdracht 

Hieronder staan een aantal punten die wel relevant zijn, maar niet zijn opgenomen in de huidige opdracht: 

› Verbinding tussen de visvijver en het studiegebied 

› Infrastructuur van drinkwater, energie, communicatie en ontsluiting 

› Afstemming met andere belanghebbenden zoals het waterschap en de gemeente 

› Kosteninschatting van de beoogde watersysteeminrichting (oppervlaktewater en afvalwater) 

› Ecologische analyse 
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Bijlage 2 Fasering 

 

Bron: Transformatie ENCI-GEBIED Fase 2 ENCircuit & Overgangszone – RDVA (conceptontwerp d.d. 18-05-2015) 
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Bijlage 3 Pandoppervlak 
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Bijlage 4 Ondoorlaatbaar onverhard oppervlak 
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Bijlage 5 Waterbalans 
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Bijlage 6 Dwarsprofielen 

Hydrologische variant 

Zie Figuur 2 voor locaties van de dwarsprofielen 

Verbinding 

 

 

Zuid - ondiep 

 

 

Zuid - diep 
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Midden – ondiep 

 

 

Midden – midden 

 

 

Midden – diep 
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Noord – ondiep 

 

 

Noord – ondiep 2 

 

 

 

Noord – midden 
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Noord - diep 

 

 

Ecologische variant 

Verbinding 
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Zuid – ondiep 

 

 

 

Zuid – diep 

 

 

Midden – ondiep 
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Midden – midden 

 

 

Midden – diep 

 

 

Noord – ondiep 
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Noord – ondiep 2 

 

 

Noord – midden 

 

 

Noord - diep 
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Definitieve variant 

Verbinding-zuid 

 

 

Zuid – ondiep 

 

 

Zuid – diep 
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Verbinding – midden 

 

 

Midden – ondiep 

 

 

Midden – midden 
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Midden – diep 

 

 

Verbinding – noord 

 

 

Noord – ondiep 
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Noord – ondiep 2 

 

 

Noord – midden 

 

 

Noord – diep 

 

 


