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Samenvatting

Voor de Agniesebuurt / Ammersooiseplein is een inventarisatie gemaakt waarin de mogelijkheden en
knelpunten bij rioolvervanging zijn bekeken. Vervolgens is op basis van deze inventarisatie een
varianten studie gemaakt.
In de variantenstudie zijn 3 varianten beschouwd:
- Een gemengd stelsel waarbij de huidige rioolstructuur gehandhaafd blijft.
- Een gemengd stelsel waarbij er een onderbemaling wordt gesticht.
- Een gescheiden stelsel waarbij er een onderbemaling wordt gesticht.
Uit een multi-criteria analyse blijkt dat de eerste variant duidelijk slechter scoorde. De overige
varianten scoorden ongeveer gelijk aan elkaar.
Door de opdrachtgever is de voorkeur gegeven aan een tussenvorm van de laatste twee varianten.
Er komt een onderbemaling voor het afvalwater. Het hemelwater wordt zoveel als mogelijk
afgekoppeld.
De voorkeursvariant is uitgewerkt op hoofdlijnen voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Er is rekening gehouden met de fasering in de uitvoering: start met Vrouwe Jannestraat en
Banierstraat. Deze fasering is niet optimaal voor het rioolontwerp, omdat het gemaal daardoor niet
op de voorkeurspositie geplaatst kan worden.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en doelstelling
Integraal met de vervangingsbehoefte van de wegen, zal de riolering in het plangebied Agniesebuurt
/ Ammersooiseplein worden vervangen. Dit document heeft tot doel om de missie, visie en strategie
van afdeling Water te borgen betreffende de structuur van het (afval)watersysteem in het plangebied.
Het kader hiervoor is het GRP en de MORG. Dit document bevat een variantenstudie voor de
optimalisatie van het huidige rioolsysteem. In dit document worden de randvoorwaarden en
uitgangspunten voor het opstellen van de FA’s en rioolplannen in dit gebied vastgelegd.
De variantenstudie wordt opgesteld in twee fasen met daartussen een go/no-go moment. Bij de
eerste fase worden enkele alternatieven voorgelegd aan de objectbeheerder en de accounthouder
van het gebied. Een voorkeursvariant wordt verder op hoofdlijnen uitgewerkt in de tweede fase.

1.2

Plangebied
Het plangebied Agniesebuurt / Ammersooiseplein ligt in de Agniesebuurt in de wijk Noord. Het
plangebied is begrensd door de Noordsingel, Teilingerstraat, Schiekade en de Bergweg Het betreft
een voornamelijk stedelijk woongebied. Bijzonderheden van het gebied zijn de voormalige spoorlijn
die door het gebied (Vijverhofstraat) loopt en het is gedeeltelijk een prioriteit 1
funderingsrisicogebied. In figuur 1 is het plangebied weergegeven.

Figuur 1: Plangebied Agniesebuurt / Ammersooiseplein
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1.3

Leeswijzer
Dit document begint met de samenvatting van de randvoorwaarden, uitgangspunten en keuzes
betreffende de structuur van het (afval)watersysteem in het plangebied. Daarna bevat hoofdstuk 1 de
aanleiding en doelstelling van de variantenstudie en een omschrijving van het plangebied. Een
opsomming van aandachtspunten uit de inventarisatie fase is in hoofdstuk 2 weergegeven. In
hoofdstuk 3 zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de optimalisatie van het rioolsysteem
beschreven in 4 thema’s: goed functionerend rioolstelsel, kansen voor hemelwater, relatie met
buitenruimte en uitvoeringshaalbaarheid. Hoofdstuk 4 en 5 bevat een variantenstudie voor de
optimalisatie van het rioolstelsel. De verschillende varianten worden opgesomd en met elkaar
vergeleken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt een voorkeursvariant voorgesteld en op hoofdlijnen
uitgewerkt (fase 2).
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2

Aandachtspunten uit inventarisatie
In de inventarisatiefase is het plangebied vanuit diverse vakgebieden onderzocht en zijn
aandachtspunten voor kansen en risico`s benoemd. In dit hoofdstuk worden de aandachtspunten die
van belang zijn voor de optimalisatie van de huidige rioolstructuur per thema opgesomd. Daarnaast
worden de aandachtspunten voor de vervolgfases benoemd.

2.1

Aandachtspunten voor optimalisatie rioolstructuur

2.1.1

Goed functionerend rioolstelsel (GFRS)
• Het plangebied ligt ver van het gemaal aan het eind van het bemalingsgebied. In de huidige
situatie (ontwerp) is er onvoldoende afschot beschikbaar om te voldoen aan de normen uit het
handboek riolering.
• Het huidige stelsel is een gemengd stelsel en dateert uit de jaren 70. Dit is met name het deel
zuidelijk van de Vijverhofstraat. Het noordelijk deel is ouder. Hier en daar ligt jongere riolering.
• Uit de Herberekening (2011) blijkt dat er geen noodzaak is voor het aanpassen van het
rioolsysteem.
• De freatische grondwaterstand is gemiddeld NAP -2,68m. Het riool ligt overal dieper dan de
freatische grondwaterstand, daarmee is de kans groot dat de grondwaterstand stijgt na
rioolvervanging.
• De verwachte achtergrondzettingen in dit gebied zijn 9-12mm per jaar. Het gebied is daarmee
zettingsgevoelig.

2.1.2

Kansen voor hemelwater
• Afkoppelen is mogelijk richting Noordsingel. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van
de waterberging in het gebied.
• De straten binnen het plangebied zijn overwegend woonstraten. Bij dit type oppervlak is de kans
klein dat het afstromend hemelwater verontreinigd is. Deze straten kunnen afgekoppeld worden.
• De kansen voor het toepassen van waterpasserende verharding in dit gebied zijn volgens de
‘kansenkaart waterpasserende verharding’ groot.
• De ontwateringsdiepte ten opzichte van het uitgiftepeil is 1,6m en ten opzichte van het gezakte
maaiveld ca. 1,3m (=huidige situatie). De gemeente Rotterdam hanteert voor de
ontwateringsdiepte een streefwaarde van 0,8m (bij wegen).
• Er zijn kelders en souterrains aanwezig in het gebied. Het waterdicht maken van de
ondergrondse constructies valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Het is wenselijk
om de mogelijke grondwaterstijging door rioolvervanging of infiltratie van regenwater te
monitoren.

2.1.3

Relatie buitenruimte
• In het plangebied zijn er op houten palen gefundeerde woningen, kelders en souterrains en
woningen van vóór 1900 aanwezig. Ze zijn gevoelig voor ontgravingen en verandering van
grondwaterstand.
• Langs de Noordsingel zijn 3 bijzondere bomen. Voor rioolvervanging is dit geen probleem. Voor
afkoppelen kan dit een probleem zijn.
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•

2.1.4

In de wijk is stadsverwarming aanwezig welke dichtbij het riool ligt. De gehele wijk staat op korte
termijn (2017-2018) ingepland op het gasvervangingsprogramma van Stedin.

Uitvoeringsrisico’s
• De onderzoekslocatie is op basis van de indicatieve bodemkaart van de gemeente Rotterdam
verdacht voor lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK in de eerste meter. De laag
vanaf 1,0 m-mv is verdacht voor matige verontreinigingen met zware metalen en PAK.
• Er is sprake van infiltratiegebied: de stijghoogte is lager dan de freatische grondwaterstand. Het
opbarstrisico is daarmee klein.
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3

Randvoorwaarden en uitgangspunten optimalisatie rioolstructuur
De optimalisatie van de huidige rioolstructuur wordt in dit hoofdstuk per thema behandeld. Ieder
thema leidt tot randvoorwaarden, uitgangspunten of afwegingen.

3.1

Goed functionerend rioolstelsel
In figuur 2 is de huidige rioolstructuur afgebeeld. Het uitgiftepeil in het plangebied kent een verloop.
Langs de Schieweg is het uitgiftepeil circa NAP +0,35m. In de rest van het gebied is het uitgiftepeil
NAP -1,05m. Het plangebied ligt in het bovenstroomse gedeelte van het bemalingsgebied Noorden
(6). De Schieweg is de grens van het bemalingsgebied. De totale lengte van de vrijverval riolen in het
plangebied is ca. 4270 m met een gemiddelde diameter van 500 mm.

Figuur 2: huidige rioolstructuur
Voor de optimalisatie van de huidige rioolstructuur, op basis van een goed functionerend rioolstelsel,
zijn de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd:
Randvoorwaarden GFRS
• Opsluiting van bovenstroomse gebieden door riool ophoging en verbetering van afschot moet
zoveel mogelijk worden beperkt.
• Opsluiting van riolen binnen plangebied wordt beperkt door de uitvoeringsfases zoveel mogelijk
binnen een planperiode van 5 jaar en uiterlijk binnen 10 jaar uit te voeren.
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•

Om negatief effect op houtenpalen funderingen te beperken (te lage grondwaterstand) wordt de
drainerende werking van huidige riolering zoveel mogelijk opgeheven.

Uitgangspunten GFRS
•
Maaiveldhoogte op basis van uitgiftepeil.
•
Hoogteligging riool conform Handboek Riolering.

3.2

Kansen voor hemelwater
In paragraaf 2.1.2 is aangegeven dat dit gebied kansrijk is voor het scheiden van waterstromen.
Binnen het plangebied ligt ca. 5 ha straatoppervlak (elementenverharding) en ca. 6 ha dakoppervlak.
Het straatoppervlak is in principe allemaal af te koppelen.
Van de panden is circa 30 % voorzien van een regenpijp aan de voorzijde van de woning. Daarnaast
is er ook nieuwbouw aanwezig binnen het gebied waarbij afvalwater en regenwater gescheiden
wordt aangeleverd. Geschat wordt dat circa 40% van het dakoppervlak zonder problemen kan
worden afgekoppeld. Aandachtspunt hierbij is dat het wel/niet aanwezig zijn van regenpijpen zeer
versnipperd is over de wijk.
Van de 11 ha afvoerend oppervlak kan naar verwachting 7,4 ha worden afgekoppeld.
Afkoppelen van deze oppervlakken reduceert de emissie uit de overstort in de Noordsingel en
verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Randvoorwaarden omgaan met hemelwater
• Stadsvisie uit GRP: Voor het Centrum en het rustig stedelijk gebied wordt gestreefd naar de
realisatie van voldoende waterberging en vertraging van de afvoer van hemelwater. Afkoppelen
van verhard oppervlak, aanleg van gescheiden stelsels, wordt alleen kleinschalig ingezet. De
hoofdstromen voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater blijven
gemengde systemen.
• Gezien de kans op vervuiling mogen daken en afvoerleidingen waarbij uitloogbare materialen
zijn verwerkt, zoals bitumen, zink en lood niet afgekoppeld worden van gemengde systemen.
Afvoerleidingen van balkons mogen ook niet afgekoppeld worden vanwege de kans op
afspoeling van schoonmaakmiddelen.
• Hemelwater van de straten langs de Noordsingel kan niet direct via de berm op het
oppervlaktewater afvoeren. Tussen de weg en de berm ligt een tramrails.
• Volgens het gebiedswaterplan (2009) is er een wateropgave voor deze deelgemeente. Er zijn
geen specifieke maatregelen voor dit plangebied aangegeven.

3.3

Relatie buitenruimte
Het plangebied ligt in een zettingsgevoelig gebied. Het huidige maaiveld en ook kabels en leidingen
in de ondergrond zijn verzakt. Door ongelijkmatige verzakking is de huidige riolering lek en wordt het
grondwater gedraineerd. Dit draineren kan nadelige effecten op de houten paalfunderingen hebben.
Bij het vervangen van de riolering wordt het riool waterdicht.
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Afhankelijk van de gekozen variant gaat het laten rijzen van de riolering gepaard met ophoging van
het maaiveld. Ontgraving, ophoging van maaiveld en mogelijke stijging van grondwaterstand kunnen
nadelig invloed hebben op de aanwezige bomen en de niet waterdichte kelders en souterrains. Het
optimaliseren van de huidige rioolstructuur wordt ook beïnvloed door de aanwezige kabels en
leidingen. Het niet kunnen aanpassen van deze K&L kan leiden tot vele ongewenste zinkers in de
riolering en beperkte ophoging van maaiveld in verband met de benodigde legdiepte van deze kabels
en leidingen.
Het gebruikte ophoogmateriaal mag niet leiden tot beperking van de mogelijkheid om te infiltreren in
de bodem.
De uitvoering hangt met name af of er voor een onderbemaling wordt gekozen. Dit is van invloed op
de fasering van de overige werkzaamheden.
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4

Varianten optimale rioolstructuur
De randvoorwaarden, uitgangspunten en afwegingen uit hoofdstuk 2 en 3 worden in paragraaf 4.1
samengevat. Daarna worden de varianten van de optimale rioolstructuur voorgesteld, beschreven en
kwalitatief met elkaar vergeleken.

4.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten voor alle varianten
Randvoorwaarden:
• Opsluiting van bovenstroomse gebieden door rioolophoging en verbetering van afschot moet
zoveel mogelijk worden beperkt.
• Opsluiting van riolen binnen plangebied wordt beperkt door de uitvoeringsfases zoveel mogelijk
binnen een planperiode van 5 jaar en uiterlijk binnen 10 jaar uit te smeren.
• Om negatief effect op houtenpalen funderingen te beperken wordt de drainerende werking van
huidige riolering zoveel mogelijk opgeheven.
• Stadsvisie uit GRP: Voor het Centrum en het rustig stedelijk gebied wordt gestreefd naar de
realisatie van voldoende waterberging en vertraging van de afvoer van hemelwater. Afkoppelen
van verhard oppervlak, aanleg van gescheiden stelsels, wordt alleen kleinschalig ingezet. De
hoofdstromen voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater blijven
gemengde systemen.
• Gezien de kans op vervuiling mogen daken en afvoerleidingen waarbij uitloogbare materialen
zijn verwerkt, zoals bitumen, zink en lood niet afgekoppeld worden van gemengde systemen.
Afvoerleidingen van balkons mogen ook niet afgekoppeld worden vanwege de kans op
afspoeling van schoonmaakmiddelen.
Uitgangspunten:
• Bepaling van afschot conform Handboek Riolering .
• Maaiveldhoogte op basis van uitgiftepeil.
• Zoveel mogelijk wordt oppervlakkig afgekoppeld om foutieve aansluiting te voorkomen.
• Indien aanleg van drainage noodzakelijk is, wordt de afvoer van grondwater gecombineerd met
de afvoer van hemelwater.
• De rioolvervanging wordt zo mogelijk integraal aangepakt samen met de onderhouds- of
vervangingsbehoefte van de wegen, bomen en kabels en leidingen. Hiermee wordt gestreefd om
het optimaal te zoeken bij de ophoging van maaiveld, behouden van bomen en verlegging van
kabels en leidingen.

4.2

Verschillende varianten
In de volgende subparagrafen worden diverse varianten voorgesteld voor de optimalisatie van de
huidige rioolstructuur. De verschillende varianten worden kwalitatief met elkaar vergeleken zodat een
voorkeursvariant gekozen kan worden voor de nieuwe structuur.

4.2.1

Variant 1: handhaven huidige rioolsysteem
Huidige riolering wordt vervangen. Het afschot wordt indien mogelijk verbeterd. Het rioolsysteem blijft
gemengd. Ophogen van het maaiveld naar uitgiftepeil is noodzakelijk. Er wordt geen onderbemaling
gesticht. Hemelwater wordt niet afgekoppeld. Door het geringe afschot en de zettingsgevoeligheid
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van het gebied zal er snel verloren berging ontstaan. Daarnaast kan er door de hoge ligging van de
riolering een probleem met de huisaansluitingen ontstaan.
4.2.2

Variant 2: gemengd stelsel, onderbemaling
Huidige riolering wordt vervangen. Het afschot wordt verbeterd door de stichting van een gemaal.
Het rioolsysteem blijft gemengd. Ophogen van het maaiveld naar uitgiftepeil is niet noodzakelijk maar
betekent wel dat de riolering en het gemaal dieper komen te liggen. Het vuiltransport in de riolering
naar AWZI wordt verbeterd door het stichten van het gemaal.
Het overstortwater wordt hierdoor minder vervuild wat ten goede komt aan de kwaliteit van het
oppervlaktewater.

4.2.3

Variant 3: gescheiden stelsel met DIT-riool, onderbemaling voor afvalwater
Bij deze variant wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd. Het afvalwater wordt via een
gemaal verpompt. Het regenwater en grondwater wordt via een apart stelsel (DIT-riool) naar de
Noordsingel afgevoerd. Door afkoppelen wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het profiel en de
constructie van de straat hoeven niet aangepast te worden. Door een gescheiden stelsel toe te
passen kan de diameter van de riolen kleiner worden. Conflicten met andere kabels en leidingen kan
een risico vormen. Er wordt meer ruimtebeslag gevraagd voor de riolering.
Met het vuilwaterriool wordt ook een deel van het hemelwater afgevoerd, afkomstig van panden waar
het hemel/vuilwater gemengd wordt aangeboden. Met deze variant wordt in ruimere mate uitvoering
gegeven aan de beleidsdoelstelling van het GRP voor dit gebied. Het GRP zet in op afkoppelen met
behoud van het gemengde stelsel, in deze variant wordt het scheiden verder doorgevoerd met een
gescheiden stelsel.

4.3

Afweging verschillende varianten

4.3.1

Kwalitatieve vergelijking
In onderstaande tabel worden de verschillende varianten kwalitatief met elkaar vergeleken (groen =
voordeel, oranje = nadeel, wit = neutraal).
Indicator

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Korte omschrijving

Gemengd stelsel

Gemengd stelsel,

Gescheiden stelsel met

onderbemaling

DIT-riool,

variant

onderbemaling
afvalwater
Droogweer afvoer

slechte vuiltransport door

goed afschot, dmv

goed afschot, dmv

gering afschot en zettings-

onderbemaling

onderbemaling

gevoeligheid
Regenweer afvoer

nadelige invloed op

nauwelijks invloed op

verdere verlaging aantal

vuilconcentratie

aantal en volume

en volume overstort

nauwelijks invloed aantal

overstort

en volume overstort
Maaiveld

Ophogen naar uitgiftepeil

Ophogen niet vereist.

Ophogen niet vereist.

vereist.
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Indicator

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Grondwater

Grondwaterstand wordt

Grondwaterstand wordt

Grondwaterstand wordt

niet gereguleerd.

niet gereguleerd.

gereguleerd op

Slechte waterkwaliteit

Geen vermindering

Verbetering

tijdens overstort door

aantal en volume

waterkwaliteit door

aantal en volume overstort

overstort

minder overstort +

singelpeil.
Oppervlaktewater

en door afvoer van

doorspoeling

bezonken deeltjes in
verzakt riool
Beheer

Toename van

normale beheerkosten

extra aandacht voor

beheerkosten in verband

foutieve aansluiting en

met vakere reiniging

monitoring grondwater

Vergelijking op basis van Bedrijfswaarden Stadsbeheer Rotterdam
Bedrijfswaarde

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Milieu/gezondheid:

vuilvracht neemt toe

vuilvracht blijft gelijk

Vuilvracht neemt af

Past niet in beleid

Status quo

Past in beleid

€ 58.000

€ 81.000

Blijven ongeveer gelijk

Nemen toe

overstort
Beleid
Aanlegkosten per jaar*

€ 65.000

Beheerkosten per jaar

Nemen toe

* Kostenraming is opgenomen in bijlage 2.

Opmerking bij kostenraming::
In de kostenraming zijn kosten opgenomen die gemaakt moeten worden om de variant uitvoerbaar te
maken. Dit betekent dat de kosten voor ophogen in variant 1 ook zijn meegenomen in de
kostenraming. Voor variant 2 en 3 is ophogen geen vereiste en zijn de kosten dus ook niet
meegenomen in de kostenraming.
4.3.2

Multi-criteria analyse
Toelichting gedachtegang: In de variantenstudie gaat het om een afweging van de meest optimale
rioolstructuur. Het gaat in de variantenstudie niet over de vraag OF er wat gedaan moet worden (dat
volgt uit de MORG, inclusief stadsbrede prioritering) en ook niet om de vraag WANNEER er WAT
gedaan moet worden. Dat is in de fase hierna ‘Probleemanalyse op straatniveau’ met een bepaling
van risicoreductie bij ‘niets doen’, ‘lokaal repareren’ of ‘vervangen’. In deze variantenstudie gaat het
om een afweging van het systeem: heb ik te maken met een GFRS, in hoeverre voldoet het systeem
aan het beoogde beleid / lange termijnvisie, wat zijn de (globale) kosten die daar mee gemoeid zijn
en is dat doelmatig in relatie tot de hoeveelheid afgekoppeld oppervlak, oplossen waterberging, etc.
Voorgesteld wordt de afweging enigszins objectief te maken met een multi-criteria analyse. Deze
bestaat uit vier stappen. De vier stappen worden in deze paragraaf doorlopen.
Stap 1
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De eerste stap in MCA is probleemanalyse. In deze stap worden de criteria geordend en worden de
schalen van de criteria vastgesteld (bijvoorbeeld €, ratio, ordinaal, --/++, nominaal) Vervolgens
worden de scores per criterium voor de alternatieven beschreven in een effectentabel. De
effectentabel geeft een overzicht van alle sterke en zwakke punten van elk alternatief.

Bedrijfswaarde
Milieu/gezondheid
Beleid
Aanlegkosten per
jaar
Beheerkosten per
jaar

Variant 1
handhaven
---

Variant 2
dwa-stelsel
-+
-+

Variant 3
Gescheiden
+
+

€ 65.000

€ 58.000

€ 81.000

-

-+

-

Stap 2
Vervolgens worden de scores in stap 2 gestandaardiseerd. Alle criteria worden op een nieuwe
schaal afgebeeld, die tussen 0 en 1 loopt. De beste score krijgt de hoogste waarde. In de volgende
tabel is de score als volgt tot stand gekomen: (- - = 0), (- = 0,25), (-+ = 0,5), (+ = 0,75), (++ = 1). De
kosten zijn als volgt vertaald in een score: (Hoogste bedrag = 0), (€ 0 = 1), daartussen lineair.

Bedrijfswaarde
Milieu/gezondheid
Beleid
Aanlegkosten per
jaar
Beheerkosten per
jaar

Variant 1
handhaven

Variant 2
dwa-stelsel

Variant 3
Gescheiden

0,00
0,00

0,50
0,50

0,75
0,75

0,18

0,29

0,00

0,25

0,50

0,25

Stap 3
De derde stap is weging. Op dit moment zijn alle wegingsfactoren gelijk gehouden. Deze factoren
zijn de ‘knoppen’ waar aan gedraaid kan worden als het ene criterium zwaarder zou moeten wegen
dan het andere.
Bedrijfswaarde
Milieu/gezondheid:
Beleid
Aanlegkosten per jaar
Beheerkosten per jaar

Wegingsfactor
0,25
0,25
0,25
0,25

Stap 4
De laatste stap is de rangschikking. De wegingsfactoren worden vermenigvuldigd met de
gestandaardiseerde scores en daarna opgeteld.

Totaal score
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Variant 1
handhaven
0,11

Variant 2
dwa-stelsel
0,45

Variant 3
Gescheiden
0,44
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Uit de totaalscore blijkt dat variant 1 duidelijk achterblijft bij de varianten 2 en 3. Het verschil tussen
deze laatste varianten is klein en niet onderscheidend.

4.3.3

Beschouwing varianten 2 en 3
Variant 2 en 3 zijn te beschouwen als twee extremen voor het afkoppelen. Bij variant 2 wordt niets
afgekoppeld. Bij variant 3 wordt alles afgekoppeld. De werkelijkheid zal zich tussen deze twee
varianten in bevinden.
In beide varianten wordt er van uitgegaan dat er een gemaal komt voor de inzameling van
afvalwater. Het afvalwater wordt vervolgens met een persleiding getransporteerd naar buiten het
plangebied.
Het hemelwater wordt gedeeltelijk ingezameld in het vuilwaterriool. Dit water wordt onder vrijverval
afgevoerd naar buiten het plangebied. (conform de huidige situatie).
Het andere deel van het hemelwater wordt afgevoerd naar de singel.
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5

Voorkeursvariant

5.1

Voorkeursvariant opdrachtgever
Door de opdrachtgever wordt de voorkeur gegeven aan de volgende variant:
Een combinatie van variant 2 en 3. Er komt een onderbemaling voor het afvalwater. Het hemelwater
wordt zoveel mogelijk afgekoppeld en via een DIT-riool afgevoerd naar de singel.

5.2

Uitwerking voorkeursvariant
Hieronder is deze voorkeursvariant op hoofdlijnen uitgewerkt (zie figuur xxx):
 Uitgangspunt in onderstaande berekening is een uitgiftepeil van de Agniesebuurt op NAP 1,05 m. Ophogen naar uitgiftepeil is voor realisatie van de voorkeursvariant geen noodzaak,
maar heeft wel gevolgen voor o.a. de diepteligging van het gemaal.
 Grootste afstand tot voorkeurslocatie nieuw gemaal (hoek Vijverhofstraat –
Wateringhestraat) 375 m.
o Benodigd afschot 90 cm.
o Maximale b.o.b. is ‘Maaiveld minus 1,80 m dekking’ (Ø 400, bovenaansluiting). Dit
geeft een b.o.b. van de riolering bij het gemaal van: NAP -1,05 m – 1,80 m – 0,90 m
= NAP -3.75 m.
 Aansluiting op gemaal:
o Uitgangspunt: Pendelhoogte 25 cm.
o Geeft aansluiting op gemaal NAP -3,75 m – 0,25 m = NAP – 4,00 m
 Benodigde capaciteit 1800 adressen * 2,5 inw. / woning * 12 l/inw/uur = 54 m3/h
Gevolgen locatie gemaal door fasering in de uitvoering:
 Op basis van de huidige stand van zaken wordt een FA opgesteld voor de Banierstraat en
Vrouw-Jannestraat.
 Het ligt voor de hand dat dit gedeelte van het plangebied wordt voorzien van een rioolstelsel
volgens de voorkeursvariant. Gevolg hiervan is dat het gemaal hier ook een plaats dient te
krijgen. Deze alternatieve locatie is ook weergegeven in figuur 3. Gevolg van deze minder
gunstige locatie is dat het gemaal 25 cm lager komt te liggen, omdat de grootste afstand
groter wordt.
De ruimtelijke inpassing van het gemaal op de voorgestelde locatie zal afgestemd moeten worden.
Het is denkbaar dat een integrale afweging leidt tot een andere locatie. Dit kan echter gevolgen
hebben voor de diepteligging van het gemaal.
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Figuur 3: Schetsontwerp Agniesebuurt: rioolstelsel met onderbemaling.
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6

Bijlage 1 Kostenkentallen
De kostenkentallen zijn gebaseerd op de Leidraad Riolering, m.u.v. de kosten voor ophogen (van IStad).
Oude buis
EI600
RO300
RO315
RO400
RO500
RO600
RO800

Lengte [m] Diameter [mm]
2643
500
24
300
33
300
185
400
981
500
285
600
119
800

totaal

€ 2.423.540

4270

actie
DIT -riool
DWA-riool
Drainage
Ophogen
Meerkosten waterpasserende
verharding
Beheerkosten gemaal per jaar
gemaal

Variant

1

M
M
M
m2

hoeveelheid
4270
4270
2500
50000

m2

50000
1

2

vervangen riolering
rwa riool
dwa-riool
drainage
ophogen
beheer gemaal
gemaal

Prijs per
eenheid
120
300
100
4,45

kosten
€ 512.396
€ 1.280.990
€ 250.000
€ 222.500

10
1500
15000

€ 500.000
€ 1.500
€ 15.000

3
kosten

1

1

1
1

1
1
1

levensduur kosten per jaar

€ 2.423.540
1 € 2.423.540
1 € 1.280.990
1 € 250.000
€ 222.500
1 €
1.500
1 €
15.000

Variant 1
handhaven

Variant 2
dwa-stelsel

totale kosten

€ 2.896.040

€ 2.690.040

kosten per jaar
kosten per jaar afgerond

€
€

€
€

Variantenstudie

totaal
€ 1.471.518
€ 9.576
€ 13.206
€ 87.408
€ 546.082
€ 186.882
€ 108.868

Kosten [€ /m]
€
557
€
400
€
400
€
472
€
557
€
657
€
914

64.514
65.000

57.864
58.000

50
70
35
35
25
1
20

€
€
€
€
€
€
€

48.471
34.622
36.600
7.143
8.900
1.500
750

Variant 3
gescheiden
€ 3.971.030
€
€

80.615
81.000
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