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Er is een register van prestatiedoelen, uitwerkingen en trefwoorden. In het register van prestatiedoelen (geordend per
gebiedsthema) zijn de daaruit voortvloeiende maatregelen en uitwerkingen opgesomd. Voor elke maatregel en uitwerking
staat de code; achter elke maatregel staan achtereenvolgens de paginaverwijzingen in het Werkboek (DL2) en in
Casus Amstel-Stad (DL1). Voor de uitwerking wordt alleen verwezen naar het Werkboek. Het tweede register verwijst
naar de uitwerkingen in het Werkboek en in Casus Amstel-Stad. Bijna alle uitwerkingen kunnen samen de integraliteit
bevorderen, de kansrijke combinaties. Dit register verwijst apart naar pagina’s in het Werkboek waar de uitwerking
in kansrijke combinaties voorkomt. De paginanummers in het trefwoordenregister verwijzen achtereenvolgens naar
het Werkboek en Casus Amstel-Stad.
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Per gebiedsthema worden de maatregelen en uitwerkingen beschreven en aan de hand van tekeningen toegelicht.
Elk hoofdstuk begint met achtereenvolgens een korte inleiding op het gebiedsthema, een overzichtstabel met de
maatregelen en uitwerkingen (met paginaverwijzing) en een cirkel met de kansrijke combinaties van uitwerkingen
met andere uitwerkingen. Daarna worden per schaalniveau (gebied, netwerk, openbare ruimte, kavel en gebouw) de
getekende uitwerkingen gepresenteerd. Onder elke uitwerking staan codes van andere uitwerkingen van hetzelfde of
een ander gebiedsthema die een win-winsituatie geven.

Inleiding
De publicatie Integrale ontwerpmethode openbare ruimte bestaat uit twee delen. Het eerste
deel, Casus Amstel-Stad, Amsterdam, gaat uitgebreid in op de complexe actuele en toekomstige
opgaven waar ontwerpers voor komen te staan bij het vormgeven en inrichten van de openbare
ruimte en ondergrond. Zoals besproken geldt dat met name voor (hoog)stedelijke gebieden.
Daar treden steeds vaker acute knelpunten op, doordat:
1
2
3
4

5

de ondergrond van veel straten nu al vol ligt met kabels, leidingen en andere infrastructuur;
elektrificatie en digitalisering vereisen dat er nog meer kabels worden gelegd;
er een trend is om in steeds hogere dichtheden te bouwen, waardoor de druk op de openbare
ruimte en ondergrond verder toeneemt;
hernieuwbare energiebronnen ook claims leggen op de openbare ruimte en ondergrond,
bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie (zowel voor regenwaterberging als voor het tegengaan
van hittestress), de energietransitie (meer kabels en leidingen) en nieuwe sanitatie;
er (volwassen) bomen en ander groen in de straat moeten worden aangeplant om het hitteeilandeffect tegen te gaan. Ook voor een aangename leefomgeving is meer ruimte voor
groen wenselijk.

De Integrale ontwerpmethode openbare ruimte geeft oplossingen om deze ruimtelijke opgaven in
samenhang aan te pakken, onder meer door aanpassing van het stedenbouwkundig planproces
en door een nieuwe methode voor het programmeren, ontwerpen en inrichten van de openbare
ruimte en ondergrond. Centraal in die methode staat het werken met thematisch geordende
prestatiedoelen die op een bepaalde locatie worden toegepast.
Tot elk prestatiedoel behoort een aantal concrete maatregelen, waaraan het tweede deel is
gewijd, het Werkboek. Dit boek is als het ware een catalogus van maatregelen en uitwerkingen
van maatregelen, waaruit ontwerpers kunnen kiezen bij het programmeren en ontwerpen van
de openbare ruimte en ondergrond. Het eerste deel geeft de achtergrond en toelichting, met het
Werkboek gaat men echt aan het werk.
Maatregelen per gebiedsthema
Het Werkboek bevat een groot aantal maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige
inrichting van de openbare ruimte en ondergrond en de aangrenzende buitenschil van de
bebouwing. De maatregelen zijn verdeeld over zes gebiedsthema’s:
•
•
•
•
•
•

3

Leefmilieu
Water
Flora & Fauna
Energie
Bodem & Ondergrond
Materialen

Zoals eerder in Casus Amstel-Stad, Amsterdam toegelicht, zijn er voor het gebiedsthema
Mobiliteit in deze eerste editie al wel ruimtelijke opgaven en prestatiedoelen gedefinieerd maar
nog geen maatregelen en uitwerkingen. Momenteel is er in Amsterdam een mobiliteitsstudie
gaande; de maatregelen die hieruit resulteren, zullen aan een volgende editie van deze
publicatie worden toegevoegd.
Maatregelen en hun uitwerkingen
Per gebiedsthema zijn de maatregelen in groepen ondergebracht die corresponderen met de
schaalniveaus binnen een gebiedsontwikkeling. Sommige toegepaste maatregelen hebben hun
uitwerking op een heel gebied. Andere maatregelen hebben specifiek betrekking op kabels en
leidingen in straten en weer andere maatregelen richten zich op een individueel kavel.
Er zijn vijf (schaal)groepen van maatregelen gedefinieerd:
GE
NE
OR
KA
GB

–
–
–
–
–

maatregelen voor een heel gebied
maatregelen voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van een gebied
maatregelen in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen)
maatregelen op kavelniveau
maatregelen op gebouwniveau (met name buitenschil)

Elke maatregel is zo geformuleerd dat ze verwijst naar een concreet doel. Binnen zo’n maatregel
is meestal ook nog ruimte voor meerdere keuzes of varianten om dat doel te bereiken. Daarom
heeft elke maatregel een of meer unieke uitwerkingen. In dit boek worden de uitwerkingen veelal
getoond in de vorm van principedoorsnedes op een schaal van 1:100. Soms is een gebouw of
object te groot voor de 1:100 schaal. Dan is de ondergrond wel 1:100 maar wijkt het object in
grootte af. De afmeting daarvan is af te lezen uit de maatlijnen. Bij de getoonde uitwerkingen
is een kleine disclaimer op zijn plaats. Veel van de uitwerkingen zijn bewezen technieken, die
gebruikmaken van goed verkrijgbare producten. Maar enkele uitwerkingen moeten nog als
experimenteel worden beschouwd en dienen hier dan ook vooral ter inspiratie.
Het Werkboek tracht de sets van maatregelen en hun uitwerkingen maximaal overzichtelijk te
presenteren. Onder elke maatregel staat een beknopte toelichting op het doel en de context
van de maatregel en zo mogelijk een praktijkvoorbeeld van een uitwerking in Amsterdam
of daarbuiten. Rechts van de toelichting staan de tekeningen (soms afbeeldingen) van de
uitwerkingen van de maatregel. De tekeningen spreken in het algemeen voor zich, maar soms
helpen lijnen en tekst om de tekening te verduidelijken. Elke maatregel en uitwerking ervan heeft
een eigen unieke code, wat het werken ermee vergemakkelijkt.

L-OR1-1 Vaste overkappingL-OR1-2
wandelroute
L-OR1-4 Overdekking
Flexibele
L-OR1-3
overdekking
Vast gekleurd glasdak
parkeerplaats
schaalniveau

X-XX0
L-OR1
OpENBARE RuimtE

Schaduw door
overkapping/groen

code maatregel

L-OR1-1
X-XX0-0

Vaste overkapping wandelroute

code uitwerking
L-OR1-2
Flexibele overdekking

L-OR1-3

Vast gekleurd glasdak

naam uitwerking

In straten, op pleinen,
parkeerterreinen of in
parken zijn er diverse
manieren om hittestress te
verminderen. Het basisprincipe is om schaduw te
creëren en daarmee de
gevoelstemperatuur te
verlagen op plekken of
looproutes waar mensen
zich eventueel kunnen
terugtrekken als de rest
van de openbare ruimte te
warm wordt. Die schaduw
kan met kunstmatige
middelen worden gemaakt,
bijvoorbeeld met een vaste
overkapping of flexibele
overdekkingen. Het voordeel van een overkapping
met getint glas is dat de
ruimte eronder op grijze
dagen toch aangenaam
licht blijft.
Schaduw door groen is
vaak effectiever, omdat
bomen niet alleen schaduw
geven, maar door verdamping de luchttemperatuur
ook actief koelt. Boomgroepen hebben het meest
effect. Door ze in gevarieerde soorten aan te planten, creëert zo’n groep
daarbij verschillende
gradiënten van schaduw,
zodat mensen iets te kiezen
hebben. Een groen alternatief voor bomen is een
begroeide pergola boven
een looproute, of een
schuine groene wand,
bijvoorbeeld bij een zitje.

Kansrijke combinaties
Veel uitwerkingen laten zich qua doelstelling, logistiek of techniek heel goed combineren,
waardoor ze elkaar integraal versterken. Die combinaties kunnen bestaan uit verwante
uitwerkingen binnen het betreffende gebiedsthema, maar gaan niet zelden ook dwars door
alle gebiedsthema’s heen. De kansrijke combinaties leiden tot meervoudig functie gebruik.
Deze worden onder de tekening van een uitwerking genoemd.
Functionele specificatie uitwerkingen
De uitwerkingen zijn al behoorlijk gedetailleerd, maar uiteraard zijn daarbij nog diverse
specificaties, eisen en randvoorwaarden te plaatsen. Vanwege hun omvang zijn de technische
details ondergebracht in de bijlage van dit boek. Het verdient aanbeveling om deze specificaties
nauwkeurig te raadplegen bij het werken aan profielen en het ontwerpen van de openbare ruimte
in elk concreet plan.

omschrijving maatregel
uitwerking

Leeswijzer
Het eerste en grootste gedeelte van het Werkboek bestaat uit beschrijvingen van maatregelen
en hun uitwerkingen voor zes gebiedsthema’s. Elk thema wordt kort ingeleid, waarna de
maatregelen en uitwerkingen volgen. Achter in het boek bevindt zich de bijlage Overzicht
natuurinclusief ontwerpen voor het gebiedsthema Flora & Fauna.

Een voorbeeld van Vaste
overkapping wandelroute / L-OR1-1 is:
Stationsplein, utrecht
Centraal.

Met behulp van de registers kunnen de maatregelen en uitwerkingen snel worden
teruggevonden.

•
•
•
•
•

W -NE1 -2
X-XX0-0
W -KA1 -1
X-XX0-0
X-XX0-0
F -GB1 -2
F -GB1 -3
X-XX0-0
E -GB1 -1
X-XX0-0

•
combinaties uitwerkingen
F
•
•
•

voorbeeld uitwerking
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Kabels en leidingen
De gebiedsthema’s Water, Energie en Materialen bevatten maatregelen waarbij sprake is van
kabels en leidingen. In dit boek is de keuze gemaakt om dit type maatregelen allemaal onder
te brengen bij het
gebiedsthema Bodem & Ondergrond; dit om verdubbelingen te vermijden.
L-OR1-4
Overdekking parkeerplaats
Wie bijvoorbeeld
zoekt naar warmteleidingen, ondergrondse buizen voor afvaltransport en/of
rioleringen dient naar het laatstgenoemde gebiedsthema te bladeren.

F -GB1 -1
-GB1 -2
F -GB1 -3
E -GB1 -1

•
•
•
•
•
•
•
•

W -GB1 -1
W -GB1 -2
W -GB1 -3
W -GB2 -1
F -GB3 -3
E -OR3 -1
E -OR3 -2
E -GB1 -1

L-GE1

Gebied / GE
Beperken harde verharding

Netwerk / NE
L-NE1		
Beschaduwen (water)weg
		
Openbare ruimte / OR
L-OR1		
Schaduw door overkapping/groen
L-OR2		
Verkoelende luchtstroming openbare ruimte
L-OR3		
Verkoeling door verdamping
L-OR4		
Verminderen warmte-uitstraling openbare ruimte
Kavel / KA
L-KA1		
Schaduw van vaste erfafscheiding
L-KA2		
Verkoelende luchtstroming kavel
L-KA3		
Groene erfafscheiding
		
Gebouw / GB
L-GB1		
Schaduw van gebouwdelen
L-GB2		
Koele gebouwschil door verdamping
L-GB3		
Verminderen warmte-uitstraling gebouw

Leefmilieu
5

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die betrekking
hebben op het leefmilieu in de openbare ruimte en de aangrenzende bebouwing.
Er zijn veel factoren die de kwaliteit van het lokale leefmilieu bepalen, maar in deze uitgave is
ervoor gekozen om de maatregelen in de openbare ruimte vooralsnog te richten op het beperken
van hittestress en droogte. Dit probleem is hoog op de agenda komen te staan na de hittegolven
van 2018 en 2019, een fenomeen dat met de klimaatverandering vaker zal voorkomen. In de zomer
lopen steden het risico ‘hitte-eilanden’ te worden als gevolg van de lokale concentratie en
massa van beton, steen, asfalt, staal, glas, verkeer en airconditioners. Daardoor blijft warmte
hangen en lopen temperaturen op tot oncomfortabele of zelfs gevaarlijke waarden.
De hier genoemde relatief eenvoudige maar effectieve maatregelen hebben betrekking op
de verkoeling van de openbare ruimte en de gebouwschil. Het aanplanten van meer groen
en bomen is een goed voorbeeld: ze geven schaduw en verdampen water, waardoor ze de
gevoelstemperatuur en de luchttemperatuur verlagen. Maar ook het vergroenen van daken en
gevels, het gebruik van licht gekleurd bouwmateriaal, zonwering en waterelementen, arcades en
windcorridors zijn effectief. Dergelijke maatregelen maken gebruik van vier koelmechanismen
die in de stad mogelijk zijn: verdampen, schaduw, reflectie en verkoelende lucht(door)stroming.
Achtergrondinformatie over hittestress in de stad kan worden gevonden in Casus AmstelStad, Amsterdam (p. 25-35, p. 58-69). In hoofdstuk 3 worden voorbeeldprofielen van vier straten
in Amstel-Stad besproken, de toegepaste (leefmilieu)maatregelen zijn voorzien van een
uitgebreidere toelichting.

Gebied / GE

Leefmilieu / maatregelen en uitwerkingen
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Netwerk / NE

L-GE1
L-NE1

Beperken harde verharding
Beschaduwen (water)wegen

Openbare ruimte / OR

L-OR1

Schaduw door overkapping/groen

L-OR2
L-OR3

Verkoelende luchtstroming openbare ruimte
Verkoeling door verdamping

L-OR4

Verminderen warmte-uitstraling openbare ruimte

Kavel / KA

L-KA1
L-KA2
L-KA3

Schaduw van vaste erfafscheiding
Verkoelende luchtstroming kavel
Groene erfafscheiding

Gebouw / GB

L-GB1

Schaduw van gebouwdelen

L-GB2

Koele gebouwschil door verdamping

L-GB3

Verminderen warmte-uitstraling gebouw

L-GE1-1
L-NE1-1
L-NE1-2
L-NE1-3
L-OR1-1
L-OR1-2
L-OR1-3
L-OR1-4
L-OR1-5
L-OR1-6
L-OR1-7
L-OR1-8
L-OR1-9
L-OR2-1
L-OR3-1
L-OR3-2
L-OR3-3
L-OR3-4
L-OR3-5
L-OR3-6
L-OR3-7
L-OR4-1
L-OR4-2
L-OR4-3
L-OR4-4
L-OR4-5
L-KA1-1
L-KA2-1
L-KA3-1
L-KA3-2
L-KA3-3
L-GB1-1
L-GB1-2
L-GB1-3
L-GB1-4
L-GB1-5
L-GB2-1
L-GB2-2
L-GB2-3
L-GB3-1
L-GB3-2
L-GB3-3
L-GB3-4

Strook verharding vervangen door groen
Schaduwdoek in straat
Boom in straat
Schaduwdoek/boom aan oever
Vaste overkapping wandelroute
Flexibele overdekking
Vast gekleurd glasdak
Overdekking parkeerplaats
Boomgroep
Bomen op parkeerterrein
Pergola
Groene wandafscheiding
Schaduwgradiënten door variatie in bomen
Luchtstroom niet blokkeren
Mast vergroenen
Groene vijver
Natsproeien verharding
Kunstmatige waterval
Watermuur
Waternevelinstallatie
Fontein
Licht gekleurde bestrating
Licht gekleurd asfalt
Licht gekleurd buitenmeubilair
Bestrating met lage warmteaccumulatie
Straatmeubilair met lage warmteaccumulatie
Schutting
Luchtstroom door open kavelrand
Begroeide schutting
Leiboom voor gevel
Haag of struik
Passage
Loggia
Luifel
Louvreraam
Groene gevel
Bewaterd groen dak
Isolerend dak
Beplanting op dakterras / pergola / balkon
Licht gekleurd dak
Warmteweerkaatsende dakbekleding
Licht gekleurde muur
Warmteweerkaatsende gevel

p. 8
p. 9
p. 9
p. 10
p. 11
p. 11
p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 15
p. 15
p. 15
p. 16
p. 16
p. 16
p. 17
p. 17
p. 18
p. 18
p. 18
p. 19
p. 19
p. 20
p. 20
p. 20
p. 20
p. 20
p. 21
p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
p. 22
p. 22
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E6 -5
-N 5 4
M -NE E5- 3
M N 5M -NE 5-2
M -NE 5-1
M -NE 4-4
M NE -3
M- -NE4 -2
M NE4 -1
M- NE4 -5
M- NE3 4
M- NE33
M- E3N
M- E3-2
N
M- E3-1
N
M- E2-2
M-N E2-1
M-N E1-12
11
M-N
E1M-N 1-10
E
M-N 1-9
E
M-N 1-8
E
M-N
1-7
M-NE -6
1
M-NE
1-5
M-NE
-4
M-NE1
3
M-NE1M-NE1-2
M-NE1-1
M-GE4-3
M-GE4-2
M-GE4-1
M-GE3-2
M-GE3-1
M-GE2-2
M-GE2-1
M-GE1-3
M-GE1-2
M-GE1-1
B-GB4-2
B-GB41
B-G 3
B
-1
B-GB
2-1
B-GB
1
B-GB -3
1-2
B-G
B
B-O 1-1
R
B-O 4-2
R
B-O 4-1
R
B-O 3-6
B-O R3-5
B-O R3-4
B-O R3-3
B-O R3-2
B-O R3-1
B- R2O
3
B- R2O
B- R2 2
B- OR1 -1
B- OR1 -3
B- OR1 -2
B- NE -1
B- NE 6-3
B- NE 6-2
B NE 6-1
B- -NE 5-6
N 5E5 5
-4

-2
E2 1
N 2F- -NE 1-3
F NE 1-2
F- NE 1-1
F- NE 4-1
F- -GB 3-4
W -GB -3
3
W -GB -2
W -GB3 -1
W GB3 -4
W GB2 3
W- GB22
W- B2G
W- B2-1
G
1-3
W
GB
W- B1-2
G
W- B1-1
W-G A1-3
W-K 1-2
A
W-K 1-1
A
W-K 6-1
R
-O
W
R5-2
W-O
5-1
W-OR
4-2
W-OR
4-1
R
W-O
5
W-OR34
W-OR3-3
R3
-O
W
W-OR3-2
W-OR3-1
W-OR2-4
W-OR2-3
W-OR2-2
W-OR2-1
W-OR1-4
W-OR1-3
W-OR1-2
W-OR1-1
W-NE3-2
W-NE31
W-NE2
-3
W-NE
2-2
W-NE
2
W-N -1
E1-5
W-N
E
W-N 1-4
E
W-N 1-3
E
W-N 1-2
E
W-G 1-1
W-G E3-4
W- E3-3
G
W- E3-2
G
W- E3-1
GE
W2-2
W- GE2W- GE1 1
L-G GE1 2
L-G B3 -1
L- B3 -4
G
L- B3 -3
L- GB3 -2
L- GB2 -1
L- GB -3
L- GB 2-2
L- GB 2-1
L- GB 1-5
G 1B1 4
-3
-3
E5 2
N 5B- NE 5-1
B- -NE 4-4
B NE 4-3
B- E -2
N
B- NE4 -1
B- NE4 -4
B- E3 3
N
B- NE3 -2
B- NE3 1
3BNE 4
B- E2B-N E2-3
B-N E2-2
B-N E2-1
B-N E1-5
4
B-N
E1B-N 1-3
E
B-N 1-2
E
B-N 1-1
E
B-N 2-1
E
B-G
1-2
B-GE -1
1
B-GE
2-2
E-GB
-1
E-GB2
-3
E-GB1
2
E-GB1E-GB1-1
E-KA2-1
E-KA1-3
E-KA1-2
E-KA1-1
E-OR4-2
E-OR4-1
E-OR3-2
E-OR3-1
E-OR2-2
E-OR2-1
E-OR1-1
E-G
E
41
E-GE3
-2
E-G 3
E
-1
E-GE
2-1
E-GE
1
E-GE -4
1-3
E
-G
E
E-G 1-2
E
F-G 1-1
B
F-G 3-5
B
F-G 3-4
F-G B3-3
F-G B3-2
F-G B3-1
F-G B2-3
F-G B2-2
F-G B2F- B1- 1
G
F- B1 3
G
F- B1 2
F- NE4 -1
F- NE4 -4
F- NE4 -3
F- NE -2
F NE 4-1
F -NE 3-4
F- -NE 3-3
N 3E3 2
-1

leefmilieu / kansrijke combinaties
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Color palette 2

-2
B1 1
G 1L- GB 3-3
L KA 3-2
L- KA 3-1
L- KA -1
L- KA2 -1
L- KA1 -5
L- R4 -4
L-O R4 3
L-O R4- 2
L-O R4L-O R4-1
L-O R3-7
L-O R3-6
L-O R3-5
L-O R3-4
L-O 3-3
R
L-O 3-2
R
L-O 3-1
R
L-O 2-1
R
L-O
1-9
L-OR -8
1
L-OR -7
1
L-OR
1-6
L-OR
1-5
R
-O
L
4
L-OR1R
O
L- 1-3
L-OR1-2
L-OR1-1
L-NE1-3
L-NE1-2
L-NE1-1
L-GE1-1
M-GB3-1
M-GB2-3
M-GB2-2
M-GB2-1
M-GB1-2
M-GB1-1
M-OR34
M-OR
3-3
M-OR
3-2
M-OR
3-1
M-O
R
M-O 2-1
R1-1
0
M-O
R
M-O 1-9
R
M-O 1-8
M-O R1-7
M-O R1-6
M-O R1-5
M- R1-4
O
M- R1-3
O
M- R1OR 2
M1M- NE9- 1
M- NE9 6
N
M- E9 5
M- NE9 -4
M NE9 -3
N
M
E -2
M -NE 9-1
M -NE 8-1
M -NE 7-2
M -NE 7-1
-N 6
E6 -3
-2

L-ge1
leefmilieu / gebied

Beperken harde
verharding

L-ge1-1

Strook verharding vervangen door groen

In steden draagt het grote
oppervlak aan harde
verharding (beton, asfalt,
steen) in hoge mate bij aan
het hitte-eilandeffect of
‘urban heat island effect’
(UHI), waardoor steden
op zomerdagen sterk opwarmen. De verharding
houdt die warmte lang vast,
waardoor straten en
pleinen nauwelijks afkoelen
gedurende de nacht. De
hittestress die hierdoor
ontstaat, heeft een
negatief effect op de leef
kwaliteit op gebiedsniveau.
Planten en bomen hebben
een verkoelend effect. Ze
verlagen de temperatuur
doordat ze water verdampen
en schaduw leveren. Het
verdampen van water zorgt
voor verlaging van de
luchttemperatuur, schaduw
zorgt vooral voor verlaging
van de gevoelstemperatuur. Het is mogelijk om
hittestress te verminderen
door delen van de verharding achterwege te laten of
te vervangen door groen.
Dergelijke groenstroken
zijn redelijk eenvoudig aan
te leggen, maar vereisen
wel bewatering in droge
weken.
Een voorbeeld van vervanging van Strookverharding door groen / L-GE1-1
is: de herprofilering
Wibautstraat, Amsterdam
(DL1, p. 149).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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W -GE2 -1
W -OR1 -3
W -OR2 -2
W -OR2 -4
W -OR4 -2
W -GB4 -1
F -NE3 -4
M -GE4 -3
M -NE5 -4

L-ne1
leefmilieu / netwerk

Beschaduwen
(water)weg

L-ne1-1

L-ne1-2

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Schaduwdoek in straat

Boom in straat

In de stad is het met name
het netwerk van straten,
wegen en waterroutes waar
zich veel bewoners en
passanten bevinden.
Op hete zomerdagen kan
hittestress vooral op deze
routes, die meestal verhard
zijn (zie Beperken harde
verharding / L-GE1), een
probleem vormen voor
oudere, jonge kinderen,
actieve wandelaars, fietsers
en joggers. Het bescha
duwen van deze routes is
daarom belangrijk om een
aangename gevoelstemperatuur te creëren.
Het plaatsen van straat
bomen of van bomen aan
de oever van waterwegen
is uiteraard effectief, maar
op sommige veelbezochte
plekken is er ondergronds
onvoldoende doorwortel
bare ruimte. Dan kunnen
kunstmatige schaduw
elementen de gevoels
temperatuur lokaal verlagen;
bijvoorbeeld door schaduw
doeken boven het trottoir.
Een voorbeeld van Boom
in straat / L-NE1-2 is:
Bert Haanstrakade,
Amsterdam.
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W -NE1 -2
W -NE1 -3
W -OR4 -2

W -NE1 -2
W -NE1 -3
W -OR1 -4
W -OR4 -2
M -NE3 -4
M -OR3 -4

L-ne1-3
leefmilieu / netwerk

Schaduwdoek/boom aan oever

•
•
•
•
•

W -GE1 -2
W -NE2 -1
W -NE2 -2
F -NE3 -2
F -NE3 -4
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L-or1
leefmilieu / openbare ruimte

Schaduw door
overkapping/groen

L-or1-1

Vaste overkapping wandelroute

L-or1-2

Flexibele overdekking

L-or1-3

L-or1-4

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vast gekleurd glasdak

Overdekking parkeerplaats

In straten, op pleinen,
parkeerterreinen of in
parken zijn er diverse
manieren om hittestress te
verminderen. Het basisprincipe is om schaduw te
creëren en daarmee de
gevoelstemperatuur te
verlagen op plekken of
looproutes waar mensen
zich eventueel kunnen
terugtrekken als de rest
van de openbare ruimte te
warm wordt. Die schaduw
kan met kunstmatige
middelen worden gemaakt,
bijvoorbeeld met een vaste
overkapping of flexibele
overdekkingen. Het voordeel van een overkapping
met getint glas is dat de
ruimte eronder op grijze
dagen toch aangenaam
licht blijft.
Schaduw door groen is
vaak effectiever, omdat
bomen niet alleen schaduw
geven, maar door verdamping de luchttemperatuur
ook actief koelt. Boom
groepen hebben het meest
effect. Door ze in gevarieerde soorten aan te planten, creëert zo’n groep
daarbij verschillende
gradiënten van schaduw,
zodat mensen iets te kiezen
hebben. Een groen alternatief voor bomen is een
begroeide pergola boven
een looproute, of een
schuine groene wand,
bijvoorbeeld bij een zitje.
Een voorbeeld van Vaste
overkapping wandel
route / L-OR1-1 is:
Stationsplein, Utrecht
Centraal.

•
•
•
•
•
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W -NE1 -2
W -KA1 -1
F -GB1 -2
F -GB1 -3
E -GB1 -1

F
F
F
E

-GB1 -1
-GB1 -2
-GB1 -3
-GB1 -1

W -GB1 -1
W -GB1 -2
W -GB1 -3
W -GB2 -1
F -GB3 -3
E -OR3 -1
E -OR3 -2
E -GB1 -1
M -gb3 -1

leefmilieu / openbare ruimte

L-or1-5

L-or1-6

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Boomgroep

W -OR2 -2
W -OR2 -4
W -OR3 -1
W -OR3 -4
W -OR3 -5
f	 -NE3 -2

12

Bomen op parkeerterrein

W -OR2 -2
W -OR2 -4
W -OR3 -1
W -OR3 -2
W -OR3 -5
M -NE3-4

leefmilieu / openbare ruimte

L-or1-7

L-or1-8

L-or1-9

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Pergola

W -OR3 -1
W -OR3 -4
W -OR3 -5
W -KA1 -1
F -GB1 -2
F -GB1 -3
M -NE6 -2
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Groene wandafscheiding

W -KA1 -3

Schaduwgradiënten door variatie in bomen

W -NE2 -1
W -OR2 -2
W -OR3 -1
W -OR3 -4
W -OR3 -5
F -NE1 -2

L-or2
leefmilieu / openbare ruimte

Verkoelende lucht
stroming openbare
ruimte

L-or3
L-or2-1

Luchtstroom niet blokkeren

Verkoeling door
verdamping

L-or3-1

L-or3-2

•

•
•
•
•
•
•

Mast vergroenen

Groene vijver

In de maatregel Schaduw
door overkapping/groen
(L-OR1) was het actief
koelend effect van groen
door verdamping een bij
komend pluspunt. In deze
maatregel komen uitwerkingen aan bod waarbij
verkoeling in de openbare
ruimte door verdamping
juist het hoofddoel is.
Daarbij is onderscheid te
maken tussen passieve
koeling (verdamping) en
actieve koeling. Uitwerkingen uit de eerste categorie
zijn bijvoorbeeld vijvers
met veel groen aan de
oevers die veel water
kunnen verdampen. Ook
lichtmasten met groene
klimplanten en planten
bakken verdampen water.
Onder uitwerkingen uit de
tweede categorie vallen
maaiveldobjecten waarin
water onder druk wordt
gesproeid of verneveld.
Denk aan kunstmatige
watervalletjes, fonteinen
en watermuren (afstromend
water langs een muur). De
meest intensieve vorm zijn
waternevelinstallaties
waarin mensen in een
loopcorridor worden gekoeld door een fijne nevel
van waterdruppels. Een
tussenvorm tussen passief
en actief koelen is het
natsproeien van straten,
waar de verharding wordt
gekoeld door water, dat
vervolgens verdampt.

Zoals ‘de ramen tegenover
elkaar open zetten’ in huis
een verkoelende luchtstroom kan creëren, zo kan
de wind ook in de stad een
verkoelend effect geven.
De inrichting van de
openbare ruimte kan die
luchtstroom niet actief
opwekken, maar kan soms
wel voorkomen dat een
verkoelende bries wordt
geblokkeerd. Zo blijken
gesloten bladerdekken de
luchtstroom door een park
of straat soms merkbaar af
te remmen. Dan is het
voldoende om in een
bestaande situatie één of
meer bomen uit de rij te
halen, of bij een nieuw
ontwerp meer ruimte
tussen de bomen te laten.
Zo kan koele lucht aangevoerd worden en warme
lucht afgevoerd.

Een voorbeeld van
Fontein / L-OR3-7 is: de
fontein in Rijksmuseum
tuinen, Amsterdam.

•
•
•
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W -GE1 -2
W -NE2 -1
W -NE2 -2

B -OR3 -3

W -GE1 -2
W -GE2 -1
W -GE2 -2
W -GE3 -1
F -NE1 -2
F -NE1 -3

leefmilieu / openbare ruimte

L-or3-3

L-or3-4

L-or3-5

L-or3-6

L-or3-7

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Natsproeien verharding

W -NE3 -2
W -OR4 -2
W -GB2 -3
M -GE2 -1
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Kunstmatige waterval

W -GB2 -2
W -GB2 -3
E -GB1 -1

Watermuur

W -GE2 -1
W -GB2 -3
F -NE4 -2
E -GB1 -1
M -OR1 -1
M -GB2 -1
M -GB2 -3

Waternevelinstallatie

W -KA1 -1
E -GB1 -1

Fontein

W -GE2 -2
W -GE3 -2
W -NE2 -2
W -OR4 -1
E -GB1 -1
M -GE2 -1
M -NE4 -2
M -OR1 -1

L-or4
leefmilieu / openbare ruimte

Verminderen
warmte-uitstraling
openbare ruimte

L-or4-1

L-or4-2

L-or4-3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Licht gekleurde bestrating

Licht gekleurd asfalt

Licht gekleurd buitenmeubilair

Blootgesteld aan zon
hebben bepaalde materialen
en kleuren de eigenschap
om warmte te verzamelen
en daarna over langere tijd
uit te stralen. Denk aan
asfalt, zwarte autolak en
donkere gevelpanelen. Het
kan daarom zinvol zijn om,
op plekken in de openbare
ruimte met hittestress
problemen, te kiezen voor
bestrating en straat
meubilair met een lichte
kleur, die veel zonlicht
reflecteert in plaats van
opneemt. Er bestaan ook
materialen voor straat
meubilair en verharding die
niet per se licht van kleur
zijn, maar wel een lage
warmteopname hebben.
Zoals bij hout versus staal,
die beide dezelfde kleur
kunnen hebben, is het hout
na een dag zon minder
opgewarmd dan het staal.
Een voorbeeld van Straatmeubilair met lage
warmteaccumulatie /
L-OR4-5 is: houten bankjes
aan de Amstel, Amsterdam
(DL1, p. 67).
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W -OR3 -2
W -OR3 -4
W -OR3 -5
M -NE1 -9
M -NE1 -10
M -NE2 -2
M -NE3 -1
M -NE4 -2
M -OR1 -9

M -NE1 -2
M -NE1 -7

M -NE1 -9
M -OR1 -1
M -OR1 -4

leefmilieu / openbare ruimte

L-or4-4

L-or4-5

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bestrating met lage warmteaccumulatie

W -OR3 -2
W -OR3 -4
W -OR3 -5
E -GB1 -1
M -NE1 -3
M -NE1 -7
M -NE3 -1
M -OR1 -9
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Straatmeubilair met lage warmteaccumulatie

M -OR1 -1
M -OR1 -4
M -OR1 -6

L-KA2-1 Luchtstroom door open kavelrand
L-ka1
leefmilieu / kavel

Schaduw van vaste
erfafscheiding
Hittestress op kavelniveau
is te verminderen door
schaduw te realiseren met
verticale elementen,
bijvoorbeeld door erf
afscheidingen in de vorm
van schuttingen. Ze werpen
(bij de wat lagere zonnestanden) flinke schaduw op
een kavel en brengen
daarmee de gevoels
temperatuur omlaag.
Op het heetst van de dag
biedt een schutting weinig
effect.

L-ka2
L-ka1-1
Schutting

Verkoelende
luchtstroming kavel

L-ka3
L-ka2-1

L-ka3-1

Begroeide schutting
Tussen gebouw en erf
afscheiding kan het in de
zomer erg heet worden,
omdat gevels en bestrating
langs de gevel de hele dag
door de zon worden
geblakerd en die warmte
’s avonds langdurig blijven
uitstralen. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat
het openen van ramen
minder effectief is om de
woning te koelen, omdat er
een ‘gordijn’ van warme
lucht rond het
gebouw hangt. Groen in de
vorm van een begroeide
schutting, leibomen langs
de gevel of een hoge haag
zorgt voor meer schaduw
en verkoeling door het
verlagen van de gevoelstemperatuur langs de
gevel, waar in elk geval de
lagere etages profijt van
hebben.

Om het aangenaam te
houden op het niveau van
een kavel kan een zomers
briesje of een koele avondwind een aangenaam
verkoelend effect geven
voor de gebruikers en/of
bewoners van een kavel.
Tevens kan de verkoelende
luchtstroom de warme
lucht afvoeren. In dat geval
is het verstandig om de
kavelranden zo open
mogelijk te houden, dus
niet dicht te zetten met
muren of aaneengesloten
bebouwing.

•
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Groene erfafscheiding

Luchtstroom door open kavelrand

W -KA1 -3

•
•
•
•

W -OR1 -3
W -OR2 -4
W -OR3 -1
M -GB3 -1

L-ka3-2
leefmilieu / kavel

Leiboom voor gevel

L-ka3-3
Haag of struik

•
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W -OR2 -4

couldbebecut
cutupup
could
here
totohere

L-gb1
leefmilieu / gebouw

Schaduw van
gebouwdelen

L-gb1-1

L-gb1-2

L-gb1-3

L-gb1-4

L-gb1-5

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Passage

Loggia

Luifel

Louvreraam

Groene gevel

Een gebouw zelf biedt
diverse mogelijkheden om
bewoners (en soms
passanten) verkoeling te
bieden. Denk aan een
loggia die veel schaduw
geeft en voorkomt dat de
achterliggende ruimten te
snel opwarmen.
Een passage doet eigenlijk
hetzelfde voor voetgangers.
Dergelijke maatregelen
vergen wel een sterk aangepast gebouwontwerp.
Bouwkundig minder
ingrijpend, maar ook effectief, zijn luifels en andere
overstekken aan een gevel.
Daarnaast is het mogelijk
om louvredeuren of andere
type luiken voor de ramen
te plaatsen, deze houden
veel meer warmte buiten
dan zonwering aan de
binnenkant van een raam.
Tot slot zorgen begroeide
gevels door reflectie en
absorptie van zonlicht dat
een gevel veel minder snel
opwarmt.
Een voorbeeld van
Passage / L-GB1-1 is:
aan de noordzijde van de
Jodenbreestraat tussen
Nieuwe Uilenburgerstraat
en Valkenburgerstraat,
Amsterdam (DL1, p. 147).
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W -NE1 -2
W -KA1 -1
F -GB1 -2
M -OR2 -1

W -KA1 -1

W -KA1 -1
E -GB1 -1
M -NE6 -1

W -KA1 -1
E -GB1 -1

F -GB2 -1
M -GE2 -2
M -GB3 -1

could be cut up
to here

could be c
to here

L-gb2
leefmilieu / gebouw

Koele gebouwschil
door verdamping

L-gb2-1

Bewaterd groen dak

L-gb2-2

L-gb2-3

Isolerend dak

Op hete zomerdagen warmt
de schil van een gebouw
flink op en blijft deze de
warmte gedurende de
nacht uitstralen. Vooral
etages direct onder een
dak worden erg warm. Een
effectieve methode om de
bovenste etages koel te
houden is de aanleg van
een groen dak. Het grootste effect geeft een bewaterd groen dak met planten,
struiken en zelfs kleine
bomen die schaduw geven.
Door de dikke laag substraat, de bewatering en
verdamping blijft het dak
aangenaam koel. Iets
minder effectief, maar nog
steeds merkbaar, is een
isolerend dak. Daarbij
wordt op de dakbedekking
een dunne laag substraat
met sedumplantjes aan
gebracht. Beide vormen
van groene daken bieden
zowel verkoeling in de
zomer als warmte-isolatie
in de winter. Tot slot is het
zinvol om buitenruimten
van een gebouw waar
mensen verkoeling zoeken,
zoals een balkon, patio of
dakterras, eveneens te
vergroenen met (klim)planten. De ervaring leert
dat de schaduwwerking en
de verdamping van de
planten het lokale klimaat
(zowel de gevoels- als de
luchttemperatuur) een stuk
aangenamer maken.

verkoeling in de zomer

Beplanting op dakterras / pergola / balkon

warmte in de winter

Een voorbeeld van
Beplanting op dakterras/
pergola/balkon / L-GB2-3
is: het dakpark van CIRCL,
Amsterdam (DL1, p. 157).

•
•
•
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B -NE6 -1
M -NE4 -4
M -NE5 -1

•
•

E -OR2 -2
E -GB1 -1

•
•
•
•

F -GB2 -1
F -GB2 -3
M -GE3 -1
M -OR2 -1

L-gb3
leefmilieu / gebouw

Verminderen
warmte-uitstraling
gebouw

L-gb3-1

L-gb3-2

L-gb3-3

L-gb3-4

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Licht gekleurd dak

Warmteweerkaatsende dakbekleding

Licht gekleurde muur

Warmteweerkaatsende gevel

Net als op het niveau van
de openbare ruimte (zie
ook L-OR4) hebben de
gebruikte materialen en
kleuren op gebouwniveau
de eigenschap om warmte
in zich op te nemen en
daarna over langere tijd uit
te stralen. Denk aan
donkere gevelpanelen,
zwarte bitumineuze dak
bedekking, basaltsteen of
donkere betonpannen. Het
is daarom zinvol, met name
in delen van de stad met
hittestress, om daken en
gevels uit te voeren in
materialen die licht van
kleur zijn, zoals bijvoorbeeld hout. De lichtgekleurde materialen reflecteren veel zonlicht in plaats
van het te absorberen.
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W -GB1 -3
W -GB2 -1
M -NE3 -2
M -GB1 -2

W -GB1 -3
W -GB2 -1
F -GB3 -4
E -GB1 -1
M -GB1 -2

M -GB2 -1

W -KA1 -1
F -GB2 -1
F -GB2 -2
E -GB1 -1

Gebied / GE
W-GE1
Vergroenen
W-GE2		 Waterzuivering
W-GE3		
Integraal waterbeheer
		
Network / NE
W-NE1		
Waterrobuuste straat
W-NE2		
Ruimte voor doorstroming
W-NE3		
Voorbehandeling water van wegen
		
Openbare ruimte / OR
W-OR1		
Watervasthoudend groen
W-OR2		
Ondergronds infiltratiestelsel
W-OR3
Infiltratie via verharding/maaiveld
W-OR4		
Waterbergende bak
W-OR5		 Goot
W-OR6		
Droogtebestendig groen
Kavel / KA
W-KA1		
Groene wand
Gebouw / GB
W-GB1		
Watervasthoudend dak
W-GB2		
Hergebruik regenwater
W-GB3		
Waterrobuust gebouw
W-GB4
Ontkoppelen van riool

Water
23

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die zich
richten op water in de openbare ruimte en ondergrond en bij aangrenzende bebouwing.
Met de ingezette klimaatverandering komen steeds vaker periodes van hevige neerslag of
aanhoudende hitte voor. Steden moeten zich daarop aanpassen, anders ontstaan er grote
problemen met wateroverlast, verzakkingen en schade aan de openbare ruimte. Amsterdam
Rainproof is een goed voorbeeld van een programma dat zich inzet voor een regenbestendige
stad. Oplossingen voor het waterprobleem die dit netwerk van organisaties voorstelt, zijn in
de voorliggende maatregelen opgepakt en verder uitgewerkt.
Qua typologie richten de maatregelen zich op waterberging (sponswerking), goede
regenwaterkering (voorkomen van wateroverlast in gebouwen), een betere waterkwaliteit
(ecologie), hergebruik van regenwater en het wegleiden van water naar gebieden waar
het geen overlast geeft. De onderwerpen zwart water (rioolwater) en grijs water (licht vervuild
afvalwater) worden besproken bij maatregelen van de gebiedsthema’s Bodem & Ondergrond
en Materialen.
De keuze van maatregelen hangt sterk af van de geohydrologische situatie. In droge gebieden
(hoge zandgronden bijvoorbeeld) zal de focus liggen op maatregelen die water vasthouden,
terwijl in natte gebieden (lage polders met kwel) de nadruk ligt op maatregelen die het water
vertraagd afvoeren.
Achtergrondinformatie over water in de stad kan worden gevonden in Casus Amstel-Stad,
Amsterdam (p. 13-14, 34-35, 70-85). In hoofdstuk 3 worden voorbeeldprofielen van vier straten
in Amstel-Stad besproken, de toegepaste (water)maatregelen zijn voorzien van een
uitgebreidere toelichting.

W-GE1

Vergroenen

W-GE2

Waterzuivering

W-GE3

Integraal waterbeheer

W-NE1

Waterrobuuste straat

W-NE2

Ruimte voor doorstroming

W-NE3

Voorbehandeling water van wegen

W-OR1

Watervasthoudend groen

W-OR2

Ondergronds infiltratiestelsel

W-OR3

Infiltratie via verharding/maaiveld

W-OR4

Waterbergende bak

W-OR5

Goot

Kavel / ka

W-OR6
W-KA1

Droogtebestendig groen
Groene wand

Gebouw / gb

W-GB1

Watervasthoudend dak

W-GB2

Hergebruik regenwater

W-GB3

Waterrobuust gebouw

W-GB4

Ontkoppelen van riool

Gebied / ge

water / maatregelen en uitwerkingen

Network / ne

Openbare ruimte / or
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W-GE1-1
W-GE1-2
W-GE2-1
W-GE2-2
W-GE3-1
W-GE3-2
W-GE3-3
W-GE3-4
W-NE1-1
W-NE1-2
W-NE1-3
W-NE1-4
W-NE1-5
W-NE2-1
W-NE2-2
W-NE2-3
W-NE3-1
W-NE3-2
W-OR1-1
W-OR1-2
W-OR1-3
W-OR1-4
W-OR2-1
W-OR2-2
W-OR2-3
W-OR2-4
W-OR3-1
W-OR3-2
W-OR3-3
W-OR3-4
W-OR3-5
W-OR4-1
W-OR4-2
W-OR5-1
W-OR5-2
W-OR6-1
W-KA1-1
W-KA1-2
W-KA1-3
W-GB1-1
W-GB1-2
W-GB1-3
W-GB2-1
W-GB2-2
W-GB2-3
W-GB2-4
W-GB3-1
W-GB3-2
W-GB3-3
W-GB3-4
W-GB4-1

Verharding eruit, groen erin
Natuurlijke oever
Helofytenfilter
Filtering door moerasplanten
Waterbergende greppel
Opslag en gebruik grondwater
Regenwaterzuivering (opslag en gebruik)
Grondwateropbolling verlagen
Holle weg
Verhoogd trottoir
Begeleiding regenwater over de weg
Watersturende drempel
Rainproof nutsvoorziening
Stadsuiterwaard
Stedelijke waterloop
Riooldiameter vergroten
Groene berm
First flush
Wadi
Reliëf
Integrale regenwaterinfiltratie/-opslag
Beplanting rondom regenwatervijver
Ondergrondse infiltratie-wadi
Omgekeerde drainage / it-riool
Infiltratieput
Infiltratiekrat
Waterdoorlatende verharding
Grasbetonsteen
Groen veld
Zachte halfverharding
Harde halfverharding
Waterplein
Waterbergende plantenbak
Afgedekte goot
Open goot
Droogtebestendig groen op verhoogd maaiveld
Groene gevel
Geveltuin
Haag of struik
Extensief groen dak
Intensief groen dak
Infiltratiedak met recreatie
Waterdak
Slim waterdak
Regenwateropslag in kelder
Hergebruik regenwater in gebouw
Verhoogde toegang
Drempel en verhoogd vloerpeil
Waterkerend element op maaiveld
Regenbestendige constructie en materiaalkeuze
Regenpijp afkoppelen naar maaiveld

p. 26
p. 26
p. 26
p. 27
p. 27
p. 27
p. 28
p. 28
p. 29
p. 29
p. 29
p. 30
p. 30
p. 31
p. 31
p. 32
p. 32
p. 32
p. 33
p. 33
p. 33
p. 34
p. 34
p. 35
p. 35
p. 35
p. 35
p. 35
p. 35
p. 36
p. 36
p. 36
p. 36
p. 37
p. 37
p. 37
p. 38
p. 38
p. 38
p. 39
p. 39
p. 39
p. 40
p. 40
p. 40
p. 41
p. 41
p. 41
p. 42
p. 42
p. 42

-1
E6 -5
-N 5 4
M -NE E5- 3
M -N 5M -NE 5-2
M -NE 5-1
M -NE 4-4
M NE -3
M- -NE4 -2
M NE4 -1
M- NE4 -5
M- NE3 4
M- NE33
M- E3N
M- E3-2
N
M- E3-1
N
M- E2-2
M-N E2-1
M-N E1-12
11
M-N
E1M-N 1-10
E
M-N 1-9
E
M-N
E1-8
M-N
1-7
M-NE -6
1
M-NE
1-5
M-NE
-4
M-NE1
3
M-NE1M-NE1-2
M-NE1-1
M-GE4-3
M-GE4-2
M-GE4-1
M-GE3-2
M-GE3-1
M-GE2-2
M-GE2-1
M-GE1-3
M-GE1-2
M
-G
E1
-1
B-GB4-2
B-GB41
B-GB3
-1
B-GB
2-1
B-GB
1
B-GB -3
1-2
B-G
B
B-O 1-1
R
B-O 4-2
R
B-O 4-1
R
B-O 3-6
B-O R3-5
B-O R3-4
B-O R3-3
B-O R3-2
B-O R3-1
B- R2O
3
B- R2O
B- R2 2
B- OR1 -1
B- OR1 -3
B- OR1 -2
B- NE -1
B- NE 6-3
B- NE 6-2
B NE 6-1
B- -NE 5-6
N 5E5 5
-4

-2
E2 1
N 2F- -NE 1-3
F NE 1-2
F- NE 1-1
F- NE 4-1
F- -GB 3-4
W -GB -3
3
W -GB -2
W -GB3 -1
W GB3 -4
W- GB2 3
W- GB22
W- B2G
W- B2-1
G
1-3
W
GB
W- B1-2
G
1
W
B1W-G A1-3
W-K 1-2
A
W-K 1-1
A
W-K 6-1
R
W-O 5-2
R
W-O
5-1
W-OR
4-2
W-OR
4-1
R
W-O
3-5
R
-O
W
4
W-OR3-3
R3
-O
W
W-OR3-2
W-OR3-1
W-OR2-4
W-OR2-3
W-OR2-2
W-OR2-1
W-OR1-4
W-OR1-3
W-OR1-2
W-OR1-1
W-NE3-2
W-NE31
W-NE2
-3
W-NE
2-2
W-NE
2
W-N -1
E1-5
W-N
E1-4
W-N
E
W-N 1-3
E
W-N 1-2
E
W-G 1-1
W-G E3-4
W- E3-3
G
W- E3-2
G
W- E3-1
G
W- E22
W- GE2W- GE1 1
L-G GE1 -2
L -G B3 - 1
L- B3 -4
L- GB3 -3
L- GB3 -2
L- GB2 -1
L- GB -3
G
L- B 2-2
L GB 2 - 1
L- -GB 1-5
G 1B1 4
-3
-3
E5 2
N 5B- NE 5-1
B- -NE 4-4
B NE 4-3
B- NE -2
B- NE4 -1
B- NE4 -4
B- NE3 -3
B- NE3 -2
B- E3 1
N
B- E34
N
B- E2B-N E2-3
B-N E2-2
B-N E2-1
B-N 1-5
E
B-N 1-4
E
B-N 1-3
E
2
B-N
E1B-N 1-1
E
B-N 2-1
E
B-G
1-2
B-GE -1
1
B-GE
2-2
E-GB
-1
E-GB2
-3
E-GB1
2
E-GB1E-GB1-1
E-KA2-1
E-KA1-3
E-KA1-2
E-KA1-1
E-OR4-2
E-OR4-1
E-OR3-2
E-OR3-1
E-OR2-2
E-OR
2-1
E-OR1-1
E-G 4E
1
E-GE3
-2
E
-G
E
3-1
E-GE
2-1
E E
-G
1
E-GE -4
1-3
E-G
E
E-G 1-2
E
F-G 1-1
B
F-G 3-5
B
F-G 3-4
F-G B3-3
F-G B3-2
F-G B3-1
F-G B2-3
F-G B2-2
F-G B2F- B1- 1
G
F- B1 3
G
F- B1 2
F- NE4 -1
F- NE4 -4
F- NE4 -3
F- NE -2
F NE 4-1
F -NE 3-4
F- -NE 3-3
N 3E3 2
-1

water / kansrijke combinaties
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Color palette 2

-2
B1 1
G 1L- GB 3-3
L KA 3-2
L- KA 3-1
L- KA -1
L- KA2 -1
L- KA1 -5
L- R4 -4
L-O R4 3
L-O R4- 2
L-O R4L-O R4-1
L-O R3-7
L-O R3-6
L-O R3-5
L-O R3-4
L-O 3-3
R
L-O 3-2
R
L-O 3-1
R
L-O 2-1
R
L-O
1-9
L-OR -8
1
L-OR -7
1
L-OR
1-6
R
L-O
-5
L-OR1
4
L-OR1L-OR1-3
L-OR1-2
L-OR1-1
L-NE1-3
L-NE1-2
L-NE1-1
L-GE1-1
M-GB3-1
M-GB2-3
M-GB2-2
M-GB2-1
M-GB1-2
M-GB1-1
M-OR34
M-OR
3-3
M-OR
3-2
M-OR
3-1
M-O
R
M-O 2-1
R1-1
0
M-O
R
M-O 1-9
R
M-O 1-8
M-O R1-7
M-O R1-6
M-O R1-5
M- R1-4
O
M- R1-3
O
M- R1OR 2
M1M- NE9- 1
M- NE9 6
N
5
M- E9
M- NE9 -4
M NE9 -3
N
M
E -2
M -NE 9-1
M -NE 8-1
M -NE 7-2
M -NE 7-1
-N 6
E6 -3
-2

W-GE1
Vergroenen

W-GE2
W-GE1-1

water / gebied

Verharding eruit, groen erin

W-GE1-2

Waterzuivering

Natuurlijke oever

Helofytenfilter

Gebiedsbreed zijn er
meerdere opties om het
maaiveld, het oppervlaktewater en de regenwater
behandeling te ‘vergroenen’.
In het algemeen is het erg
effectief om niet meer
verharding (asfalt, straat
stenen) dan strikt nood
zakelijk aan te leggen ten
gunste van meer groen,
oppervlaktewater of waterberging. Het oppervlaktewater (singels, sloten,
vijvers, grachten) wordt
ecologisch een stuk waardevoller met de aanleg van
natuurlijke oevers in een
flauwe helling. Zulke
oevers worden ook visueel
aantrekkelijker gevonden
dan traditionele beschoeide
oevers.

Moerasbeplanting in
oppervlaktewater heeft
een positief effect op flora
en fauna en op de water
kwaliteit. In een helofyten
filter zijn (moeras)
beplanting, de bodem en 
de aan- en afvoer van water
erop gericht om vervuild
regenwater (van wegen)
op een natuurlijke wijze te
zuiveren. De plantwortels
(en bacteriën in de bodem)
nemen vervuilende stoffen
op en vangen slibdeeltjes
af. Het water is daarna van
voldoende kwaliteit om op
het oppervlaktewater
geloosd te worden.
Waterzuivering op deze
wijze vindt over het
algemeen plaats op
gebiedsniveau.

Een voorbeeld van
Natuurlijke oever /
W-GE1-2 is: Haarlemmertrekvaart tussen
Haarlemmerpoort,
Amsterdam en Halfweg.

Een voorbeeld van
Helofytenfilter / W-GE2-1
is: in de Erasmusgracht ter
hoogte van Joos Banckersweg, Amsterdam
(DL1, p. 149).

•
•
•
•
•
•
•
•
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L -KA3 -1
L -KA3 -3
F -NE1 -1
F -NE3 -4
E -GB1 -2
B -NE3 -1
B -OR2 -1
M -NE9 -2

•
•
•
•
•
•

L -NE1 -2
L -OR2 -1
M -GE4-1
M -GE4-2
M -NE4 -2
M -NE6 -3

W-GE2-1

•
•
•
•
•
•

L -GE1 -1
F -NE4 -1
B -NE3 -1
B -OR2 -1
M -GE4 -2
M -OR1 -3

W-GE3
W-GE2-2

Integraal waterbeheer

water / gebied

Filtering door moerasplanten

Waterbergende greppel

afvoer naar oppervlaktewater

afvoer naar oppervlaktewater

•
•
•

L -OR3 -4
L -OR3 -7
F -GB3 -1
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W-GE3-1

De klimaatverandering
zorgt voor meer periodes
waarin het vaker en heviger
regent afgewisseld met
periodes van droogte, met
soms forse economische
schade op gebiedsniveau
als resultaat. Daarom is
het verstandig om integraal
naar de water- en droogteopgave te kijken.
Voldoende bergend
vermogen is belangrijk om
bij hevige regenbuien het
water tijdelijk kunnen te
bergen. In droge periodes
kan het water van hieruit
weer worden gebruikt.
Extra retentiecapaciteit
wordt gemaakt door extra
greppels aan te leggen of
waterlopen te verbreden.
Bergend vermogen is
vooral een aandachtspunt
in diepe polders met kwel
(zoals in de Watergraafs
meer en delen van Zuidoost), omdat het maaiveld
daar al snel ‘drassig’ is en
de bodem weinig extra
regenval kan bergen.

W-GE3-2

Opslag en gebruik grondwater

opslag gezuiverd water

schoon bufferwater
schoonbufferwater

•
•
•

L -OR3 -2
F -NE1 -3
B -NE3 -2

•
•

L -OR3 -3
F -NE3 -4

W-GE3-3

W-GE3-4

water / gebied

Regenwaterzuivering
(opslag en gebruik)

zuivering

•
•
•

F -GB1 -1
F -GB3 -2
M -NE3 -5
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opslag

Grondwateropbolling verlagen

						

gebruik

•

L -OR1 -5

W-ne1
Waterrobuuste straat

W-NE1-1

water / netwerk

Holle weg

W-NE1-2
Verhoogd trottoir

Deze maatregel omvat
‘lowtech’ uitwerkingen op
gebiedsniveau die voor
komen dat regenwater bij
hevige regenval over
trottoirs stroomt en vervolgens schade aanricht in
gebouwen, aan kwetsbare
openbare ruimte of aan
nutsvoorzieningen. Een
simpele verdedigingslinie
vormt verhoogde trottoirs.
Die maatregel wordt nog
effectiever als de weg
ligging zelf meehelpt om
het water vertraagd af te
voeren, bijvoorbeeld via
een holle weg, of met
verkeersdrempels die
water vertraagd naar een
wadi of andere opvangplek
leiden. Ligt de weg aan een
waterlichaam, dan is het
denkbaar om hem ‘op één
oor’ te bestraten en zo het
regenwater over de weg te
begeleiden naar de waterplanten aan de oever. Is de
regenval hevig, dan springt
het hemelwaterriool bij.
Wordt het excessief, dan
loopt het water bovenlangs
over de berm naar de oever,
maar zonder veel schade
aan te richten. Ondanks
zulke maatregelen is
het altijd verstandig om
cruciale nutsruimten in de
openbare ruimte rainproof
te plaatsen, bijvoorbeeld
op een verhoging.

Begeleiding regenwater over de weg

op1één
Op
ooroor

Een voorbeeld van
Watersturende drempel /
W-NE1-4 is: Van Hallstraat,
Amsterdam (DL1, p. 147).

•
•
•
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W-NE1-3

L -GB1 -1
M -GE4 -1
M -NE7 -1

W-NE1-4

W-NE1-5

water / netwerk

Watersturende drempel

Rainproof nutsvoorziening

sturing naar zijkant

•

F -NE2 -2

30

•
•
•

E -GE2 -1
E -OR4 -1
E -OR4 -2

W-ne2
water / netwerk

Ruimte voor
doorstroming

W-ne2-1

W-ne2-2

Stadsuiterwaard

Naast de gebiedsbrede
maatregel Integraal waterbeheer (W-GE3) kan op
netwerkniveau ook de
regenwateropvangcapaciteit worden vergroot door
meer ruimte te creëren voor
doorstroming van regen
water. Leg een waterloop
bijvoorbeeld aan met een
‘stadsuiterwaarde’. In dat
geval kan de waterloop
gedurende hevige regen
probleemloos uit zijn
oevers treden, want het
overlopende water wordt
door iets hoger en verderop
gelegen taluds, dijkjes of
andere keringen alsnog in
toom gehouden. Ook het
concept van een stedelijke
waterloop is interessant.
Dat is een droge stenige
‘bedding’ in de openbare
ruimte die een decoratieve
functie kan hebben, maar
bij hevige buien regen
water opvangt van het
maaiveld en verandert in
een tijdelijke waterloop.
Zo’n tijdelijke waterloop
heeft in het algemeen een
eigen overstort naar een
wadi, waterloop of het
hemelwaterriool.

Stedelijke waterloop

afvoer overtollig regenwater

max. waterniveau
waterrobuuste materialen
regenwater vanaf maaiveld

Een voorbeeld van
Stedelijke waterloop /
W-NE2-2 is: Westersingel,
Rotterdam.

•
•
•
•
•
•
•
•
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L -OR1 -2
L -OR1 -9
L -OR2 -1
L -OR4 -3
L -OR4 -5
F -NE4 -1
M -NE5 -3
M -NE6 -3

•
•
•
•
•
•
•

L -NE1 -3
L -OR1 -8
F -NE4 -2
F -NE4 -3
B -NE3 -1
B -or3 -5
M -OR1 -3

W-ne3
W-ne2-3
water / netwerk

Riooldiameter vergroten

Voorbehandeling water
van wegen

W-ne3-1
Groene berm

Regenwater van (drukke)
verkeerswegen is verontreinigd met olie, rem
slijpsel, rubber, wegenzout
en andere stoffen. Met
name het eerst afstromende
deel van de bui (first flush)
is vaak vies. Op netwerk
niveau is het eenvoudig om
regenwater diametraal
naar de groene bermen af
te laten lopen zodat
vervuilende deeltjes in de
bermen worden afgevangen.
Eens in de zoveel tijd moet
de bovenlaag van de berm
worden vervangen. Daarnaast bewijst een ‘slokop’
goede diensten. Zo’n
bezinkput naast/langs de
weg is zo geconstrueerd
dat de first flush naar het
vuilwaterriool gaat, zodat
de resterende bui naar het
oppervlaktewater kan
worden afgevoerd.

W-ne3-2
First flush

regenwateropslag

first-flush-systeem

DWA- riool

Een voorbeeld van Groene
berm / W-NE3-1 is:
IJburglaan, Amsterdam
(DL1, p. 67).

•

B -NE2 -2
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•

M -NE5 -1

•
•
•
•
•
•
•

L -GE1 -1
L -OR3 -3
F -NE1 -1
M -NE8 -1
M -NE9 -1
M -NE9 -4
M -NE9 -5

W-or1
water / openbare ruimte

Watervasthoudend
groen

W-OR1-1
Wadi

W-OR1-2
Reliëf

W-OR1-3

Integrale regenwaterinfiltratie/-opslag

Openbaar groen heeft van
zichzelf een aanzienlijk
watervasthoudend
vermogen. Dat vermogen
kan eenvoudig worden
vergroot door meer reliëf in
het maaiveld aan te brengen,
bijvoorbeeld in de vorm van
greppels of (nauwelijks
waarneembare) laagtes in
het groen die tijdelijk
mogen vollopen bij flinke
buien. Een vijver met
begroeide oevers waar ook
bij droog weer wat water in
staat, valt eigenlijk ook in
deze categorie. Daarnaast
kunnen ook ‘geveltuin
achtige’ groenstroken extra
water vasthouden, vooral
als de beplanting en teelaarde rust op een poreuze
waterdoorlatende laag.

filter

Een voorbeeld van
Integrale regenwater
infiltratie/-opslag /
W-OR1-3 is: MidWest,
Cabralstraat, Amsterdam
(DL1, p. 155).

•
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B -NE1 -3

•
•

B -NE3 -1
B -OR2 -1

•
•
•
•
•

L -GE1 -1
F -NE3 -4
B -OR2 -1
M -GE4 -1
M -NE9 -1

W-or2
W-OR1-4
water / openbare ruimte

Ondergronds
infiltratiestelsel

Beplanting rondom regenwatervijver

max. waterniveau

min. waterdiepte: 0,5m

W-OR2-1

Ondergrondse infiltratie-wadi

Onverharde openbare
ruimte bergt van zichzelf al
regenwater, maar er zijn
middelen om dat infiltratieproces te bevorderen, mits
de openbare ruimte voldoende is opgehoogd en
ruim boven het grond
waterniveau ligt. Een bekend
middel is een ondergrondse
infiltratie-wadi: een brede
ondiepe greppel met
poreuze bodem en een
overloop naar het hemelwaterriool. Iets geavanceerder is een IT-riool. Dat
is een soort hemelwater
riool met kleine gaatjes die
in een grindbak ligt: bij
regen lekt water gecontroleerd weg naar de bodem.
Een IT-riool kan overigens
ook gebruikt worden om in
droge gebieden oppervlaktewater via de buizen naar
de bodem te infiltreren
(omgekeerde drainage).
In de buurt van gevels is
het mogelijk om water uit
bijvoorbeeld de regenpijp
via een poreuze wand naar
de bodem af te voeren.
Iets vergelijkbaars doen
infiltratiekratten onder het
maaiveld; de open krattenstructuur bergt veel water
en laat dat langzaam in de
bodem zijgen.

max. waterstand

regenwater vanaf verharding
of regenpijp
slokop
grondverbetering
geotextiel
aggregaat
(versnelde afvoer, optioneel)

drainbuis

Een voorbeeld van
Omgekeerde drainage/
IT-riool / W-OR2-2 is:
Argonautenstraat,
Amsterdam.

•
•

L -NE1 -3
F -NE1 -2
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•
•
•
•
•

L -OR1 -9
B -NE1 -3
B -NE3 -2
B -OR2 -1
M -OR2 -1

W-or3
W-OR2-2
water / openbare ruimte

Omgekeerde drainage / IT-riool

W-OR2-3
Infiltratieput

W-OR2-4
Infiltratiekrat

geotextiel

L -OR1 -5
F -NE3 -4
B -NE1 -2
M -NE2 -2
M -NE4 -4
M -NE9 -3
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W-OR3-1

Waterdoorlatende
verharding

Anders dan Watervast
houdend groen (W-OR1) en
een Ondergronds infiltratie
stelsel (W-OR2) laten
bepaalde typen verharding
toe dat regenwater in de
openbare ruimte kan
infiltreren. Straatstenen of
stoeptegels met daartussen
strookjes viltachtig
materiaal of holle ruimten
bijvoorbeeld, laten water
goed door. Dat geldt ook
voor de bekende gras
betonstenen die hier en
daar in parkeervakken of
als bermversterking
worden gebruikt.
Uiteraard laten gewone
groene (gras)velden ook
veel regenwater door.
Ook zachte of harde halfverharding is goed door
latend en geschikt voor
extensief gebruik. Denk
daarbij aan schelpen,
houtsnippers en grind.

W-OR3-2

W-OR3-3

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Grasbetonsteen

Groen veld

filter

filter

Een voorbeeld van Gras
betonsteen / W-OR3-2 is:
Science Park, Amsterdam.

geperforeerde leiding
geotextiel
aggregaat

•
•
•
•
•
•

Infiltratie via
verharding/maaiveld

•
•
•

L -GB1 -3
M -NE8 -1
M -NE9 -4

•
•
•
•
•
•

L -GE1 -1
L -NE1 -2
L -OR1 -6
F -NE3 -1
F -NE3 -4
M -OR1 -7

•
•
•
•

L -OR4 -4
M -NE1 -9
M -NE1 -11
M -NE4 -1

L -OR4 -1
L -OR4 -4
M -NE1 -9
M -NE1 -11

B -NE3 -1
B -NE3 -3
B -NE3 -4
M -GE4 -2
M -NE5 -4

W-or4
W-OR3-4
water / openbare ruimte

Zachte halfverharding

W-OR3-5

Waterbergende bak

Harde halfverharding

W-OR4-1

W-OR4-2

Waterplein

Waterbergende plantenbak

Wanneer het grondwater
niveau erg hoog is en er
ondergrondse bebouwing
aanwezig is, kan het regenwater niet in de bodem
infiltreren. In dat geval kan
de afvoer van regenwater
lokaal worden vertraagd.
Bijvoorbeeld met een
recreatief waterplein, dat
normaal droogstaat maar
tijdelijk een ‘vijver’ kan
worden. Ook waterbergende
plantenbakken aan de
gevels (verdiept of als
‘dikke plint’ op maaiveld)
kunnen worden gebruikt
voor het vertraagd afvoeren
van regenwater.

vocht
bescherming

Een voorbeeld van
Waterplein / W-OR4-1 is:
Benthemplein, Rotterdam.

max. waterstand

max. waterstand

filter
afvoer overtollig
regenwater

•
•
•
•
•

L -OR4 -1
L -OR4 -4
F -NE3 -2
B -NE3 -1
M -NE5 -5
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•
•
•

L -NE1 -2
L -OR4 -1
B -NE3 -1

•
•
•
•

L
L
F
B

-OR3 -3
-OR3 -6
-NE4 -2
-NE3 -1

•
•
•
•

L -GE1 -1
B -OR2 -1
B -OR3 -6
M -NE1 -11

W-or5
Goot

W-or6
W-OR5-1

water / openbare ruimte

Afgedekte goot
Zijn er in de openbare
ruimte geen mogelijkheden
om regenwater ter plekke
vast te houden of te laten
infiltreren, dan is het van
belang dat goten het water
van het maaiveld afvoeren.
Dat kunnen traditionele
goten langs de trottoirband
zijn, roostergoten op maaiveld, of een open uitholling
in het (midden van) het
wegdek.

Droogtebestendig
groen

Open goot

Op sommige plekken in de
openbare ruimte van
Amsterdam is het maaiveld
met een extra dik zandpakket
opgehoogd of is er sprake
van een kunstmatig maaiveld op een constructie
(op een parkeergarage of
tunnel). In zulke gevallen
ligt het grondwater een
stuk dieper, of is helemaal
afwezig, en zal beplanting
met name in de zomer te
maken krijgen met droogte.
Onder zulke omstandig
heden is de aanplant van
droogtebestendig groen
(zoals vetplanten) een
duurzame oplossing,
omdat die geen of weinig
beregening nodig hebben.

Een voorbeeld van Open
goot / W-OR5-2 is:
Waterloop, Amsterdam
(DL1, p. 147).

•
•
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W-OR5-2

M -NE9 -5
M -NE9 -6

W-OR6-1

Droogtebestendig groen op
verhoogd maaiveld

•
•

M -GE4 -1
M -GE4 -2

W-ka1
Groene wand

W-ka1-1

water / kavel

Groene gevel

Op de grens tussen kavel
en openbare ruimte zijn
groene gevels en gevel
tuinen goede maatregelen
om regenwater vast te
houden, te verdampen en
eventueel naar de bodem af
te voeren. Een geveltuin,
een strook opengewerkt
trottoir langs de gevels van
huizen, is een simpele
lowtech-oplossing. Een
randvoorwaarde voor eenvoudige groene gevels/
wanden is dat de beplanting
in het maaiveld kan
wortelen. Daarnaast is
een licht raamwerk aan de
gevel (hout, staaldraad
et cetera) waaraan de
beplanting zich kan
hechten erg handig.
Geavanceerde groene
wanden bestaan uit zware
cassettes met substraat,
die stevig aan de gevel zijn
bevestigd. De beplanting in
die cassettes vereist een
automatisch bevochtigingssysteem. Een duurzaam watergeefsysteem
maakt gebruik van het
lekwater van een watervasthoudend dak (zie
W-GB1).

W-ka1-2

W-ka1-3

•
•
•
•

•
•
•

Geveltuin

staaldraad

modulair

constructie

substraat

Haag of struik

systeem

Een voorbeeld van Groene
gevel / W-KA1-1 is:
GWL-terrein (tussen Van
Hogendorpstraat, Van
Hallstraat en Haarlemmerweg), Amsterdam
(DL1, p. 95).

•
•
•
•
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L
L
L
L

-OR1 -7
-GB1 -1
-GB1 -2
-GB2 -3

L -KA2 -1
M -GE2 -1
M -GE4 -3
M -NE7 -1

L -OR3 -1
L -GB1 -1
M -NE5 -2

W-GB1
Watervasthoudend dak

W-gb1-1

W-gb1-2

water / gebouw

Extensief groen dak
Deze daken zijn ingericht
voor groen of recreatie en
kunnen lichte regenbuien
vasthouden. Een extensief
groen dak bestaat vaak
alleen uit een dunne laag
substraat met vetplanten
zoals sedum als begroeiing. Een intensief groen dak
heeft een dikte van circa
15-80 cm en is geschikt
voor tuinieren en soms
zelfs kleine bomen. Uiteraard heeft zo’n dak ook een
fors gewicht dat constructief moet worden opgevangen. Bij recreatie op daktuinen staat sport, spel of
een terrasfunctie voorop,
maar de laag eronder is wel
degelijk geschikt om water
vast te houden. In elk van
deze dakvormen ligt onderin een drainagesysteem
met aansluiting op een
hemelwaterafvoer, voor
momenten van hevige en
langdurige regenval.

Infiltratiedak met recreatie

extensieve vegetatie

flexibele bestrating

substraat

egalisatielaag

		drainagesysteem

		drainagesysteem

			barrière boomwortels

			waterbestendige laag

				waterbestendige laag

				isolatie

					isolatie
intensieve vegetatie
substraat inclusief boomwortels
		drainagesysteem
			barrière boomwortels

Een voorbeeld van
Infiltratiedak met
recreatie / W-GB1-3
is: kantoorgebouw
B. Amsterdam op de Johan
Huizingalaan, Amsterdam.

				waterbestendige laag
					isolatie

•
•
•
•
•
•
•
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W-gb1-3

Intensief groen dak

L -GB2 -2
E -GE1 -4
E -GE2 -1
E -GE4 -1
E -OR4 -1
M -NE5 -1
M -NE6 -2

•
•

E -OR2 -2
M -GB3 -1

•
•
•
•
•

L -GB2 -2
L -GB3 -1
E -OR2 -2
E -GB1 -1
M -OR2 -1

W-GB2
Hergebruik regenwater

W-GB2-1

W-GB2-2

water / gebouw

Waterdak
Een vorm van duurzaam
watergebruik is het gebruik
van regenwater voor toiletspoeling en het besproeien
van de tuin. Een goed middel
om regenwater op te
vangen en tijdelijk vast te
houden voor later gebruik,
is een waterbergend dak.
Er zijn verschillende vormen
van waterbergende daken.
De overeenkomst tussen
de waterbergende daken is
dat de dakranden verhoogd
zijn zodat een ondiepe kuip
wordt gevormd.
Een ‘slim waterdak’ lijkt op
een gewoon groen dak,
maar het substraat rust op
een dikke laag kunststof
kratten die veel water
bergen. Beide dakvormen
vereisen een zwaardere
draagconstructie en een
overloop naar de hemel
waterafvoer bij hevige en
langdurige regenval.
Regenwaterberging kan
ook op of onder maaiveldniveau plaatsvinden,
bijvoorbeeld door het
aanleggen van een regenwaterkelder. De eventueel
aanwezige ruimte onder
een helling naar een ondergrondse parkeerkelder is
een kansrijke locatie. Is die
loze ruimte er niet, dan kan
een container (ondergronds
of op een verdieping)
dezelfde functie uitoefenen.

W-GB2-3

Slim waterdak

Regenwateropslag in kelder

sensor gestuurde klep
opent bij volle berging
naar leeg riool
						terugslagklep
									sensor in riool meet
									waterstand voor
									vertraagde afvoer

extensieve vegetatie
overstortwaterbeschermingslaag

substraat

vertraging waterafvoer door geknepen leiding

		filter
			waterberging
				wortel- en waterwering
					

												vertraging waterafvoer
									
door regelbaar stuw

max. waterhoogte

Een voorbeeld van Waterdak / W-GB2-1 is: Artemis
hotel, John M. Keynesplein,
Amsterdam (DL1, p. 83).

•
•
•
•
•
•
•
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L -OR1 -4
L -GB3 -2
E -OR2 -2
E -GB1 -1
E -GB1 -3
B -GE1 -1
M -GB3 -1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L -OR1 -1
L -GB2 -2
F -GB3 -1
E -GE1 -4
E -GE4 -1
E -OR2 -2
E -GB1 -1
B -GE1 -1
M -NE9 -6

•
•
•
•

L -OR3 -3
L -OR3 -4
L -OR3 -5
M -GB3 -1

W-GB3
W-GB2-4

Waterrobuust gebouw

water / gebouw

Hergebruik regenwater in gebouw

regenwater opslag

L -OR3 -3
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W-GB3-2

•
•
•

•
•
•

Verhoogde toegang

optie voor
regenwater
opslag

•

W-GB3-1

Drempel en verhoogd vloerpeil

Deze uitwerkingen ‘doen’
niets met regenwater, zoals
bijvoorbeeld Hergebruik
regenwater (W-GB2),
maar maken het gebouw
weerbaar tegen eventuele
wateroverlast. De eerste
drie getoonde uitwerkingen
sluiten het water buiten
door het gebouw op een
terp te zetten, met hoger
liggende toegangen, door
drempels te maken, of het
water uit een parkeerkelder
te weren. De vierde uit
werking gaat uit van een
worstcasescenario en zorgt
ervoor dat binnenstromend
regenwater geen vervelende
schade kan aanrichten.
Bijvoorbeeld door robuust
materiaalgebruik en door
elektrische apparatuur/
kabels hoger aan te
brengen.

L -GB1 -1
M -GE4 -1
M -NE4 -1

L -GB1 -1
M -GE4 -1
M -NE4 -1

W-GB4
W-gb3-3
water / gebouw

Waterkerend element op maaiveld

W-gb3-4

Ontkoppelen van riool

Regenbestendige constructie en materiaalkeuze

W-gb4-1

Regenpijp afkoppelen naar maaiveld
De traditionele manier van
regenwater afvoeren is het
dakwater via de regenpijp
lozen op het (hemelwater)
riool. Het nieuwe normaal
waarmee het riool wordt
ontlast, is door ‘afkoppelen’.
Dit houdt in dat dat regenwater wordt opgevangen in
bijvoorbeeld een groenstrook, grindkoffer of
oppervlaktewater langs het
gebouw, eventueel nadat
het regenwater eerst deels
op het dak werd vast
gehouden.
Een voorbeeld van Regenpijp afkoppelen naar
maaiveld / W-GB4-1 is:
MidWest, Cabralstraat,
Amsterdam (DL1, p. 155).

vermijden van houten
en stoffen vloerafwerking

•

E -GB2 -2
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•
•

E -OR4 -1
E -GB2 -2

•

L -GE1 -1

Netwerk / NE
F-NE1		
Natuurvriendelijke waterberging
F-NE2		 Faunapassage
F-NE3		
Corridor kleine organismen
F-NE4		 Natuuroever
		
Gebouw / GB
F-GB1		
Groene wand
F-GB2		
Verblijfs- en nestmogelijkheden
F-GB3		
Natuurvriendelijk dak

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die zich
richten op flora en fauna in de openbare ruimte en bij aangrenzende bebouwing. De maatregelen
betreffen onder andere het versterken van de groenstructuur, het verbeteren van de bomen
structuur, oeverzones van wateren, het creëren van passages en corridors voor fauna en de
mogelijkheden voor vestiging van flora en fauna aan gevels en op daken. Recentelijk groeit de
belangstelling voor het microleven in de bodem, belangrijk als basis van het voedselweb,
dat ook te lijden heeft van bijvoorbeeld de klimaatveranderingen, stikstofdepositie en bodem
verontreiniging. In deze uitgave komen maatregelen gericht op microleven echter nog niet aan
bod, mogelijk is dat wel het geval in een volgende editie.

		
		
		
		

In grote steden spelen wegen en spoorlijnen verrassend vaak een rol in het diep doordringen
van ecologische kwaliteiten van buiten naar binnen (zoals in het Natuurnetwerk Nederland).
Verschillende maatregelen en uitwerkingen hebben dan ook betrekking op het versterken
van ecologische verbindingen. Daarnaast zijn er tal van maatregelen om de soms beperkte
biodiversiteit in de stad te verhogen met bomenrijen, oevers en taluds, groenstroken en wadi’s.
Ook zijn er maatregelen voor begroeiing op bebouwing grenzend aan de openbare ruimte, zoals
daken en gevels. De bebouwing wordt in de nieuwe werkmethode opgevat als een verlengstuk
van de openbare ruimte en wordt gezien als een berglandschap waarbij rekening moet worden
gehouden met het beklimmen ervan.
In afwijking van de andere gebiedsthema’s wordt de toepasbaarheid van maatregelen voor flora
en fauna veel kritischer bepaald door de lokale situatie op microniveau (grondsoort, zon, wind,
kwel et cetera): de natuur stelt specifieke eisen aan haar omgeving om tot volle wasdom te komen.
Maatregelen en uitwerkingen laten zich dan ook niet zomaar op elke willekeurige plek toepassen.
Bepaalde uitwerkingen lenen zich met name (of uitsluitend) voor een toepassing in de:
•
•
•
•
•

gebouwen (daken/gevels)
droge zone van een gebied
infrastructuur
vochtige zone
natte zone

Achter in het Werkboek is het Overzicht natuurinclusief ontwerpen opgenomen, met intekening
van de vier gevels en zones. Daarbij zijn de kansrijke maatregelen en uitwerkingen per doelsoort
en zone afgebeeld. Voor de samenstelling van alle maatregelen en uitwerkingen voor flora en
fauna is de landelijke database van Naturalis Biodiversity Center als ontwerptool gebruikt.
Achtergrondinformatie over flora en fauna in de stad kan worden gevonden in Casus AmstelStad, Amsterdam (p. 18-19, 86-97). In hoofdstuk 3 worden voorbeeldprofielen van vier straten
in Amstel-Stad besproken, de toegepaste (flora en fauna)maatregelen zijn voorzien van een
uitgebreidere toelichting.

Flora&Fauna
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Netwerk / NE

Flora & fauna / maatregelen en uitwerkingen

Gebouw / GB

F-NE1

Natuurvriendelijke waterberging

F-NE2

Faunapassage

F-NE3

Corridor kleine organismen

F-NE4

Natuuroever

F-GB1

Groene wand

F-GB2

Verblijfs- en nestmogelijkheden

F-GB3

Natuurvriendelijk dak

F-NE1-1
F-NE1-2
F-NE1-3
F-NE2-1
F-NE2-2
F-NE3-1
F-NE3-2
F-NE3-3
F-NE3-4
F-NE4-1
F-NE4-2
F-NE4-3
F-NE4-4
F-GB1-1
F-GB1-2
F-GB1-3
F-GB2-1
F-GB2-2
F-GB2-3
F-GB3-1
F-GB3-2
F-GB3-3
F-GB3-4
F-GB3-5

Wadi
Vijver
Paddenpoel
Eekhoornbrug
Faunapassage bodemdieren
Haag
Boomspiegel
Wildernismuur
Vlinder- en bijenidylle
Ecologische oever
Groene kademuur
IJsvogelwand
Zwaluwwand
Modulaire groene gevel
Zelfhechtende klimplant
Klimplant op constructie
Nestkast
Vleermuiskast
Insectenhotel
Extensief dak
Intensief dak
Natuurdak
Bruin dak
Waterdak met beplanting

p. 46
p. 46
p. 46
p. 47
p. 47
p. 48
p. 48
p. 48
p. 48
p. 49
p. 49
p. 49
p. 49
p. 50
p. 50
p. 50
p. 50
p. 51
p. 51
p. 51
p. 51
p. 52
p. 52
p. 52
Droge zone
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infrastructuur Vochtige zone

Natte zone

-1
E6 -5
-N 5 4
M -NE E5- 3
M N 5M -NE 5-2
M -NE 5-1
M -NE 4-4
M NE -3
M- -NE4 -2
M NE4 -1
M- NE4 -5
M- NE3 4
M- NE33
M- E3N
M- E3-2
N
M- E3-1
N
M- E2-2
M-N E2-1
M-N E1-12
11
M-N
E1M-N 1-10
E
M-N 1-9
E
M-N 1-8
E
M-N
1-7
M-NE -6
1
M-NE
1-5
M-NE
-4
M-NE1
3
M-NE1M-NE1-2
M-NE1-1
M-GE4-3
M-GE4-2
M-GE4-1
M-GE3-2
M-GE3-1
M-GE2-2
M-GE2-1
M-GE1-3
M-GE1-2
M-GE1-1
B-GB4-2
B-GB41
B-G 3
B
-1
B-GB
2-1
B-GB
1
B-GB -3
1-2
B-G
B
B-O 1-1
R
B-O 4-2
R
B-O 4-1
R
B-O 3-6
B-O R3-5
B-O R3-4
B-O R3-3
B-O R3-2
B-O R3-1
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E-GE3
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E-G 3
E
-1
E-GE
2-1
E E
-G
1
E-GE -4
1-3
E
-G
E
E-G 1-2
E
F-G 1-1
B
F-G 3-5
B
F-G 3-4
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F-G B3-2
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G
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N 3E3 2
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Flora & fauna / kansrijke combinaties
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Color palette 2
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B1 1
G 1L- GB 3-3
L KA 3-2
L- KA 3-1
L- KA -1
L- KA2 -1
L- KA1 -5
L- R4 -4
L-O R4 3
L-O R4- 2
L-O R4L-O R4-1
L-O R3-7
L-O R3-6
L-O R3-5
L-O R3-4
L-O 3-3
R
L-O 3-2
R
L-O 3-1
R
L-O 2-1
R
L-O
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L-OR -8
1
L-OR
1-7
L-OR
1-6
L-OR
-5
L-OR1
4
L-OR13
1R
O
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-1
R1
L-O
L-NE1-3
L-NE1-2
L-NE1-1
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M-GB3-1
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M-OR
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0
M-O
R
M-O 1-9
R
M-O 1-8
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M- R1-4
O
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O
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M1M- NE9- 1
M- NE9 6
N
5
M- E9
M- NE9 -4
M NE9 -3
N
M
E -2
M -NE 9-1
M -NE 8-1
M -NE 7-2
M -NE 7-1
-N 6
E6 -3
-2

f-ne1
Flora & fauna / netwerk

Natuurvriendelijke
waterberging

Flora & fauna / natte zone

Flora & fauna / natte zone

fauna / vochtige zone

f-ne1-1

F-ne1-2

F-ne1-3

Wadi

Gezonde leefgebieden
rondom water staan bekend om hun rijkdom aan
flora en fauna. In steden
zijn het met name vijvers,
wadi’s en paddenpoelen die
veel te bieden hebben voor
waterminnende soorten.
Ondergronds zijn ze vaak
met elkaar verbonden tot
een netwerk. Door hun
beperkte omvang zijn ze
vaak goed in te passen,
de mogelijkheid om ze ook
als regenwaterberging te
gebruiken, maakt ze extra
interessant om toe te
passen in de openbare
ruimte.
Een wadi is een buffer- en
infiltratievoorziening die
tijdelijk gevuld is met
hemelwater, maar ook vaak
droogstaat. De beplanting
van een wadi is divers en
verdraagt zowel water als
droogte, dit trekt allerlei
soorten fauna aan. Een
vijver of paddenpoel bevat
in principe altijd water,
waar waterdieren zoals
vissen, insecten, amfibieën
te verwachten zijn.

Vijver

Paddenpoel

F-NE1-3 Paddenpoel

F-NE1-2 Vijver

≥1,3m (5m2)

0,6m
0,15m
0.15m

Een voorbeeld van Natuurvriendelijke waterberging
in de vorm van een
Paddenpoel / F-NE1-3 is:
de paddenpoelen langs de
Zuider IJdijk, Amsterdam
(DL1, p. 95).

beton (in werk gestort)

gwp

≥ 2m

≥ 3m

kaal/lage beplanting

gwp

0,4m-1m

0,6m
0.15m

worteldoek

•
•
•
•
•
•
•

46

L -OR1 -9
W -NE3 -2
W -OR2 -1
E -GB1 -2
B -NE1 -3
B -NE3 -2
M -NE9 -3

0,15m
0,3m

gwp

•
•
•
•
•
•

W -GE2 -2
W -GE3 -1
W -OR1 -4
M -NE2 -1
M -NE4 -4
M -NE6 -3

•

M -NE2 -2

≥ 2m
kaal/lage beplanting

≥1,3m (5m )
2

f-ne2

fauna / infrastructuur

fauna / infrastructuur

Faunapassage

F-ne2-1

F-ne2-2

Flora & fauna / netwerk

Eekhoornbrug
Grote wegen en andere
infrastructurele werken
kunnen ervoor zorgen dat
het leefgebied van planten
en dieren versnipperd
raakt. Planten en dieren
hebben minder mogelijk
heden zich over en tussen
gebieden te verspreiden en
bewegen. Faunapassages
zorgen ervoor dat de verschillende leefgebied met
elkaar verbonden blijven/
worden. Dieren die zich
over de grond verplaatsen,
kunnen zo van en naar
delen van de stad bewegen
die grenzen aan grote
parken, buitenwater en
polders. Denk bijvoorbeeld
aan de padden, egels,
eekhoorns en ringslangen.
Een veel toegepaste
passage is een tunnel in
of onder het wegdek waar
dieren via schermen naartoe worden geleid, maar
een eekhoornbrug behoort
ook tot de mogelijkheden.

Faunapassage bodemdieren

F-NE2-2 Faunapassage bodemdieren

Een voorbeeld van Faunapassage bodemdieren /
F-NE2-2 is: de faunapassage onder de Provinciale
weg bij Bijlmerweide,
Amsterdam-Zuidoost
(DL1, p. 160).

•
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M -NE6 -2

•
•

B -OR3 -3
M -NE1 -9

f-ne3
Flora & fauna / netwerk

Corridor kleine
organismen

Flora & fauna / droge zone

F-ne3-1
Haag

Flora & fauna / droge zone

Flora & fauna / droge zone

Flora & fauna / infrastructuur

F-ne3-2

F-ne3-3

F-ne3-4

Boomspiegel

Wildernismuur

Naast het aanleggen van
faunapassages (F-NE2) is
het aanleggen van groene
corridors in de stad van
groot belang voor de
verspreiding van kleine
planten en dieren. Een goed
aangelegde corridor is niet
alleen een leefgebied op
zichzelf, maar is onderdeel
van een netwerk doordat het
een verbinding vormt tussen
leefgebieden en soort
genoten.
Een voor de hand liggende
corridor is een dichte groene
haag, een gewilde plek voor
zangvogels en insecten. Een
nieuwer fenomeen is de
wildernismuur: een ‘slordig’
gestapelde muur met gaten
en spleten die gebruikt
worden als schuilplek of
foerageerplek. De vlinderen bijenidylle is een uit
werking die steeds meer
aandacht krijgt, vooral omdat
deze soorten het nu erg
moeilijk hebben. Het gaat
hierbij om een strook (of
veld) met specifieke kruiden,
bloemen en planten waar
vlinders en bijen baat bij
hebben.

Vlinder- en bijenidylle

F-NE3-4 Vlinder- en bijenidylle

Voorbeelden van Corridor
voor kleine organismen
(F-NE3) zijn: een Vlinderen bijenidylle / F-NE3-4
aangelegd in het Kleine
Loopveld, het Gijsbrecht van
Aemstelpark, het Vondelpark
en het Amstelpark.

					≥2m
0,8m

•
•
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L -NE1 -3
W -OR2 -4

•
•
•
•
•
•
•

W -GE1 -1
B -NE4 -2
B -NE4 -4
B -OR1 -3
M -NE2 -2
M -NE4 -3
M -NE5 -5

gwp

•
•
•
•
•

E -GE2 -1
E -OR4 -1
M -NE4 -1
M -GB2 -1
M -GB2 -3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W -GE1 -1
W -GE3 -2
W -OR1 -3
W -OR2 -2
W -OR2 -4
B -NE3 -1
B -NE5 -2
B -NE6 -1
B -OR2 -1

f-ne4

Flora & fauna / natte zone

Flora & fauna / natte zone

fauna / natte zone

fauna / droge zone

Natuuroever

F-ne4-1

F-ne4-2

F-ne4-3

F-ne4-4

Flora & fauna / netwerk

Ecologische oever
De oeverzone is onderdeel
van een netwerk van waterlopen en is ecologisch vaak
belangrijker dan het waterlichaam zelf. Natuuroevers
zijn er in harde of zachte
uitvoering. Harde natuur
oevers zijn bijvoorbeeld
groene kademuren, ijs
vogelwanden of zwaluwwanden. Voor de twee
laatstgenoemde bestaan
goede ‘prefab’ oplossingen.
Een zachte natuuroever
bevat vrijwel altijd een
flauw talud met een lange
gradiënt die loopt van nat
via drassig naar droog.
De gradiënt zorgt voor een
afwisselend leefmilieu
waar veel verschillende
soorten flora en fauna op
afkomen. Om de kwetsbaarheid van de oever te
verminderen, is het even
tueel mogelijk om onder
aan de helling een lage
harde kering aan te
brengen.

Groene kademuur

IJsvogelwand

Zwaluwwand

F-NE4-1 Ecologische oever

Voorbeelden van
Ecologische oever /
F-NE4-1 zijn: aan het eind
van de IJpromenade in
Overhoeks, Amsterdam en
langs de Spoordijk naast
de Dijksgracht in Oostenburg, Amsterdam.

1:3

1:4

≥5m

1m
1,5m leem/zand

1,5m leem/zand

≥1,5m
1,25m

0,6m ≥

0,4m

•
•
•
•
•
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W -GE2 -1
W -NE2 -1
M -GE4 -2
M -NE6 -2
M -NE6 -3

•
•
•
•
•

L -OR3 -5
W -NE2 -2
W -OR4 -1
M -GB2 -1
M -GB2 -3

•
•

≥0,15m

L -GB3 -4
W -NE2 -2

0,4m

•
•
•
•

L -GB3 -4
E -GE2 -1
E -OR4 -1
M -NE6 -1

Groene wand

Flora & fauna / gebouw

Voor meer flora en fauna in
de stad zijn groene wanden
een relatief eenvoudig te
realiseren maatregel. Ze
bieden tot op grote hoogte
mogelijkheden voor planten,
insecten en vogels. Van de
verschillende mogelijkheden is de Modulaire groene
gevel (F-GB1-1) het meest
ambitieus. Dit is een soort
voorzetgevel opgebouwd
uit bakken/cassettes. De
planten wortelen niet in het
maaiveld. De resultaten
zijn vaak indrukwekkend.
Dit type groene wand vergt
soms wel een bevloeiingssysteem (bijvoorbeeld een
waterdak waaruit water
sijpelt). Bevloeiing is niet
nodig als de groene wand
in de vorm van duinvegetatie
of rotsformaties wordt
aangelegd. Een eenvoudige
groene wand bestaat uit
zelfhechtende klimplanten.
Daarvoor zijn vrijwel geen
voorzieningen nodig, mits
de klimmers goed kunnen
wortelen in de strook grond
onder aan de gevel. Aandachtspunt is het kiezen
voor klimmers die geen
schade aanbrengen aan
metselwerk, kozijnen of
gevelplaten. Tot slot is het
ook mogelijk om op de
gevel een licht raamwerk
(draad, hout) aan te brengen
waar bepaalde klimplanten
zich goed doorheen kunnen
vlechten.

Flora & fauna

Flora & fauna

Flora & fauna

f-gb2

fauna

F-gb1-1

F-gb1-2

F-gb1-3

Verblijfs- en nest

F-gb2-1

Modulaire groene gevel
Zelfhechtende klimplant
mogelijkheden
Klimplant op constructie
F-GB1-1
Modulaire groene
gevel
F-GB1-2
Zelfhechtende klimplant
F-GB1-3
Klimplant op constructie

De aanwezigheid van
verblijfs- en nestmogelijkheden maakt de omgeving
aantrekkelijk voor verschillende soorten dieren.
Gevels en daken zijn een
goede plek voor de realisatie
hiervan. Per doelsoort zijn
er diverse modellen prefab
nestgelegenheden (inbouw
en opbouw) op de markt.
Bijvoorbeeld voor (gier)-
zwaluwen en vleermuizen,
soorten die al eeuwenlang
bij Amsterdam horen.
Per soort gelden specifieke
aanwijzingen over de beste
plek, maar in het algemeen
wordt afgeraden om de
nestgelegenheden op pal
zuid georiënteerde gevels
(hitte) te plaatsen en nooit
lager dan 4 meter van het
maaiveld.
Voor insecten (waaronder
bijen) zijn ook speciale
nestgelegenheden ontwikkeld voor aan of in een
gevel. Een vrijstaande optie
is het insectenhotel (circa
150 × 150 cm) dat meestal
op het dak wordt geplaatst
en huisvesting biedt aan
een scala aan insecten.
Belangrijk is dat deze op
een zonnige en windluwe
plek staat, met een park of
tuinen in de omgeving
(voedsel foerageergebied).

Nestkast

≥ 0,3m			

Een voorbeeld van Vleermuiskast / F- GB2-2 is:
Wisseloord, Amsterdam.

Een voorbeeld van Klimplant op constructie /
F-GB1-3 is: de gevels
van Park 2020, Hoofddorp
(DL1, p. 154).

≥2m obstakelvrij
≥0,45m

•
•
•
•
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≥ 0,3m

huis- en gierzwaluw ≥4m obstakelvrij

f-gb1

E -GE2 -1
E -GE4 -1
E -OR4 -1
M -OR2 -1

•
•
•
•

L
E
E
E

-GB1 -1
-GE2 -1
-GE4 -1
-OR4 -1

≥0,45m

•
•
•
•
•

L -GB1 -1
E -GE2 -1
E -GE4 -1
E -OR4 -1
M -GE3 -1

•
•
•
•
•
•

L -GB1 -5
L -GB3 -4
E -GE2 -1
E -GE4 -1
M -OR1 -5
M -OR1 -7

fauna

fauna

f-gb3

Flora & fauna

Flora & fauna

F-gb2-2

F-gb2-3

Natuurvriendelijk dak

F-gb3-1

F-gb3-2

Insectenhotel

Extensief dak

F-GB2-2 Vleermuiskast
F-GB2-3 Insectenhotel

model A						 model B
10,5cm

Flora & fauna / gebouw

Vleermuiskast

21,5cm					

30

10,5cm

cm

Intensief dak

Natuurvriendelijke daken
bieden vanwege de opbouw
waardevolle vestigingsplekken voor diverse planten
en dieren en dragen zo bij
aan de biodiversiteit in de
stad. Afhankelijk van de
opbouw van het dak zijn
verschillende vorm van
natuurvriendelijke daken
toepasbaar. Bij groene
daken varieert het van
extensief met een dunne
grondlaag tot intensief met
een dikke grondlaag waarop
zelfs bomen kunnen groeien.
Zogeheten bruine daken
bestaan uit een mengsel
van zand, steentjes (puin),
schelpen en soms boomschors. Zulke daken bieden
goede nestelplekken voor
onder meer het visdiefje,
scholekster en zwarte
roodstaart. Tot slot is er de
uitvoering als waterdak, die
zich richt op aquatische
(of moeras) organismen,
vlinders en vogels, hierbij
zakt regenwater door een
laag substraat en vloeit
deels gecontroleerd weg
via een drainagesysteem
(eventueel naar de groene
gevels).
Een voorbeeld van een
Natuurdak / F-GB3-3 is:
het dakpark op Vivaldi,
hoek Barbara Strozzilaan/
Antonio Vivaldistraat,
Amsterdam (DL1, p. 148).

150cm

80cm-120cm

4cm-7cm

150cm

•
•
•
•

L -GB3 -4
E -GE2 -1
M -OR1 -5
M -GB2 -3

51

•
•
•

L -GB2 -3
E -GE2 -1
E -OR4 -1

•
•
•
•

L
E
E
E

-GB2 -2
-GE2 -1
-GE4 -1
-GB1 -1

•
•
•
•

L -GB2 -1
W -GB1 -3
E -GE4 -1
M -GE3 -1

Flora & fauna

Flora & fauna

Flora & fauna

F-gb3-3

F-gb3-4

F-gb3-5

Bruin dak

Waterdak met beplanting

vegetatie
substraat
		filtermat
			drainagelaag
				beschermingsmat			 stroomregulatie
					

puin/schelpen/steentjes/grond uit omgeving
substraat
					helofyten

beschermings- en opslagmat

						water
vegetatie

							beschermingsmat

20cm-40cm
≥10cm

Flora & fauna / gebouw

Natuurdak

•
•
•
•
•

W -GB1 -3
E -GE4 -1
E -OR4 -1
M -GE4 -3
M -NE5 -2
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•
•
•
•
•
•
•

W -GB1 -3
E -GE4 -1
E -OR4 -1
E -GB1 -1
E -GB1 -3
M -GE3 -2
M -NE2 -1

•
•
•
•
•
•

W -GB1 -3
E -GE4 -1
E -GB1 -1
E -GB1 -2
M -NE9 -4
M -OR2 -1

Gebied / GE
E-GE1		
Hergebruik restwarmte
E-GE2		
Warmtedistributie wijk
E-GE3		
Duurzame warmte- of koudebron
E-GE4		
Faciliteren elektriciteit wijk
Openbare ruimte / OR
E-OR1		
Opwekken bio-energie
E-OR2		
Opslag energie openbare ruimte
E-OR3		
Oplaadpunt voor elektrisch voertuig
E-OR4		
Faciliteren elektriciteit en data openbare ruimte
		
Kavel / KA
E-KA1		
Opwekken windenergie
E-KA2		
Opslag energie kavel
Gebouw / GB
E-GB1		
Opwekken zonne- en bio-energie
E-GB2		
Warmteoverdrachtstation (WOS) blok
		

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die betrekking
hebben op energieaspecten in de openbare ruimte en ondergrond en de aangrenzende
bebouwing.
Nederland heeft zijn handtekening gezet onder het klimaatakkoord van Parijs en de
gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. Die twee stippen op de
horizon vergen een ingrijpende energietransitie van voortgezette energiebesparing, andere
energiedragers (warmte, elektriciteit, waterstof) en andere energiebronnen (zoals duurzame
warmte, zon en wind).
De energiemaatregelen en uitwerkingen richten zich met name op lokale energieopwekking,
-opslag en -overdracht (onderstations). Denk daarbij bijvoorbeeld aan zonne-energie, stedelijke
windturbines, biogasproductie en duurzame warmtebronnen. Wat dat laatste aangaat, verkeert
Amsterdam in een bijzondere positie, omdat rond de stad grote datacenters zijn gevestigd die
veel restwarmte produceren. Deze restwarmte is duurzaam en het nuttige gebruik ervan past ook
in een duurzame energiestrategie. Daarom is bij dit gebiedsthema warmte van datacenters als
maatregel opgenomen.
Grote steden met oude en nieuwe buurten hebben altijd te maken met een mix van bestaande
bouw, nieuwe gebiedsontwikkeling én transformatie van buurten. Op energiegebied leidt dat
tot een menging van bestaande systemen en nieuwe technieken. De maatregelen in dit boek
omvatten bestaande technieken (zoals een warmteoverdrachtstation voor stadswarmte) en
nieuwere technieken zoals lagetemperatuur-warmtelevering, PV-panelen, bio-energie en
buurtbatterijen.
In de maatregelen zijn bovendien diverse typen onderstations opgenomen; niet alleen voor
warmte, maar ook voor elektriciteit. De energietransitie brengt met zich mee dat er zwaarder
wordt ingezet op elektriciteit als energiedrager en een gevolg daarvan is dat er in een stedelijke
wijk meer onderstations gaan komen. Maatregelen voor warmte en elektriciteit vergen bovendien
veel ruimte en een (met name voor warmtedistributie) fijnmazig netwerk van kabels en leidingen.
Voor elektriciteit kunnen de gebruikspieken door vraag- en aanbodsturing (flex) worden
gereduceerd. In dit maatregelboek is de keuze gemaakt om zulke ondergrondse netwerken niet
bij het thema Energie onder te brengen, maar bij het thema Bodem & Ondergrond.
Achtergrondinformatie over energie in de stad kan worden gevonden in Casus Amstel-Stad,
Amsterdam (p. 98-107). In hoofdstuk 3 worden voorbeeldprofielen van vier straten in Amstel-Stad
besproken, de toegepaste (energie)maatregelen zijn voorzien van een uitgebreidere toelichting.

Energie
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E-GE1

Hergebruik restwarmte

E-GE2
E-GE3

Warmtedistributie wijk
Duurzame warmte- of koudebron

E-GE4
E-OR1
E-OR2

Faciliteren elektriciteit wijk
Opwekken bio-energie
Opslag energie openbare ruimte

E-OR3

Oplaadpunt voor elektrisch voertuig

E-OR4

Faciliteren elektriciteit en data openbare ruimte

KAVEL / KA

E-KA1

Opwekken windenergie

GEBOUW / GB

E-KA2
E-GB1

Opslag energie kavel
Opwekken zonne- en bio-energie

E-GB2

Warmteoverdrachtstation (WOS) blok

GEBIED / GE

energie / maatregelen en uitwerkingen

OPENBARE RUIMTE / OR
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Onderstation
Biogasreactor gf of riolering
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Transformatorhuis
Windmolen model ‘propeller’
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e-ge1
Hergebruik restwarmte

e-ge1-1

e-ge1-2

energie / gebied

Restwarmte stadskas
In stedelijk gebied is
meestal restwarmte beschikbaar. Een traditionele
bron is zware industrie,
waaronder elektriciteitscentrales, die koelwater
van hoge temperatuur
levert. Van recenter datum
zijn decentrale warmtekrachtunits die primair
stroom produceren, met
warm koelwater als nuttig
bijproduct. De laatste tien
jaar zijn ook datacenters in
opkomst als warmtebron;
met name in Amsterdam
staan enkele grote exemplaren. De opeengepakte
computerservers moeten
voortdurend gekoeld en
produceren ‘lauwwarm’
koelwater, dat lokaal bruikbaar is voor het verwarmen
van woningen of kantoren.
Tot slot zijn stadskassen
een opkomend fenomeen
op steeds meer plekken in
de stad. De zonnewarmte
uit een stadskas is een
goede warmtebron om bij
te laden in bijvoorbeeld een
open warmtenet (lage
temperatuur). Hergebruik
van restwarmte is goed
toepasbaar op gebieds
niveau.

e-ge1-3

Restwarmte datacenter

Restwarmte industrie

koele stoom

in de computer

diëlektrische
vloeistof

heet water

1,2m

verzamelen warmte
verzamelen
warmte

verzamelen warmte

verzamelen warmte

koel water

hete stoom
0,6m

		open LT-netwerk

open LT-warmtenet

open LT-warmtenet

Een voorbeeld van Restwarmte datacenter /
E-GE1-2 is: datacenter
Equinix in de Watergraafs
meer, Amsterdam.
Deze wisselt via een
bodemenergiesysteem
(WKO) indirect warmte
en koude uit met de
Universiteit van Amsterdam
(DL1, p. 105).

•
•
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B -GE2 -1
M -GE1 -1

•

B -NE2 -3

•
•
•

B -NE2 -3
M -GE1 -1
M -GE1 -2

e-ge2
e-ge1-4

Warmtedistributie wijk

energie / gebied

Warmtekrachtcentrale/unit

e-ge2-1

Warmteoverdrachtstation (WOS)
Grootschalige warmtenetten
op gebiedsniveau, met
bijvoorbeeld de Centrale
Diemen of het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf als
bron, maken gebruik van
een warmteoverdracht
station (WOS). In een
WOS wordt warmte uit de
hoofdtransportleiding
verdeeld over distributieleidingen naar de wijken.
Afhankelijk van de situatie
zijn er warmteoverdracht
stations voor hoge, midden
en lage temperaturen.

4m

3m

Een voorbeeld van
Warmteoverdracht
station (WOS) / E-GE2-1
is: Schepenbergweg 30,
Amsterdam.

46 x 13m

3m

z

z
x

y

HT
12m

koud water

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W -GB1 -1
W -GB2 -2
F -GB1 -3
F -GB2 -1
F -GB2 -2
F -GB2 -3
B -GE1 -2
B -NE3 -4
M -GE1 -1
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warm water

•
•
•
•
•
•
•
•

W -GB1 -1
W -KA1 -2
F -NE3 -3
F -GB1 -1
F -GB2 -1
F -GB2 -2
F -GB2 -3
F -GB3 -1

MT

HT

MT

e-ge3
energie / gebied

Duurzame warmteof koudebron

e-ge3-1

e-ge3-2

Geothermieput

In stedelijk gebied is het
mogelijk om gebruik te
maken van lokale duurzame
warmte- en/of koude
bronnen. Denk aan lokale
WKO-systemen, zonne
boilers en PVT-panelen.
Daarnaast is het mogelijk
om op gebiedsniveau via
aquathermie en geothermie
warmte uit respectievelijk
oppervlaktewater of de
bodem te halen. Centrale
koudebronnen voor
Amsterdam zijn de dieptes
van zandwinplassen zoals
de Nieuwe Meer, Sloterplas
en Gaasperplas.
Amsterdam-Zuidoost
wordt al deels gekoeld door
de Ouderkerkerplas. Op
centrale warmtebronnen
op basis van geothermie,
waarbij het gaat het om
boorputten van ettelijke
kilometers lang, wordt nog
gestudeerd. De warmte uit
deze bronnen kan mogelijk
duizenden woningen
verwarmen.

Koude uit zandwinplas

Ø 32m

18ºC

8ºC
0m

21ºC

Een voorbeeld van een
duurzame koudebron,
Koude uit zandwinplas /
E-GE3-2 is: Nieuwe Meer,
Amsterdam, deze koelt een
deel van de Zuidas.

40m

-2000 m

8ºC

krijtlaag temp. 80ºC

triaslaag temp. 120ºC
-4000 m

•
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B -NE2 -1

•

B -NE3 -3

e-ge4
energie / gebied

Faciliteren elektriciteit
wijk

e-ge4-1
Onderstation

De transitie naar aardgasloos heeft als gevolg dat er
een groter beroep wordt
gedaan op elektriciteit.
Hierdoor zijn er op
gebiedsniveau meer
onderstations noodzakelijk.
In dit soort elektriciteitsvoorzieningen wordt hoogspanning (150 kV) uit het
landelijk elektriciteitsnet
getransformeerd naar
middenspanning (10 kV of
20 kV) voor distributie naar
de transformatorhuisjes in
de wijken. Zo’n onder
station zou in de toekomst
ook een dubbelfunctie als
buurtbatterij kunnen
vervullen. Een buurtbatterij
kan een rol spelen in piekmanagement of om gelijk
spanning te leveren aan
een groot gebouw in de
wijk (bijvoorbeeld voor
ledverlichting en
computers).
Een voorbeeld van
Onderstation / E-GE4-1
is: het onderstation
in Watergraafsmeer,
Sciencepark, Amsterdam.

~72 x 44m

7,5m
4m

50 kV – 150 kV

•
•
•
•
•
•
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W -NE1 -5
W -GB1 -1
F -GB2 -1
F -GB3 -1
F -GB3 -2
B -NE2 -3

10 kV – 20 kV

e-or1
Opwekken bio-energie

e-or2
Opslag energie
openbare ruimte

e-OR1-1

energie / openbare ruimte

Biogasreactor GF of riolering
Groente- en fruitafval en
rioolwater lenen zich goed
voor de productie van
bio-energie (biogas). Op
dit moment is deze biogasproductie in Amsterdam
vooral voorbehouden aan
de Afvalenergiecentrale en
de grote RWZI (rioolwaterzuiveringsinrichting) in
Westpoort. Er gaan echter
steeds meer stemmen op
om in de openbare ruimte
op buurt- of wijkniveau
zulke installaties te maken.
Het daarbij geproduceerde
biogas (methaan) kan
lokaal bijdragen aan een
duurzame energie
voorziening. Een lokale
biogasreactor is in essentie
een groot reactorvat met
toevoer van groente- en
fruitafval en/of rioolwater
en opslag van methaangas.
Die gasopslag brengt
uiteraard veiligheidseisen
en maatregelen met zich
mee, zoals een risicozone.
Er zijn ook technieken met
een hogedrukvergister,
waarmee waterstofgas
kan worden geproduceerd.
Groen gas (biomethaan of
waterstof) kan in bestaande
gasleidingen worden
getransporteerd.

biogas
vergist residu

GF
vloeistof zone

slibzone

mengzone

De energievraag houdt niet
altijd gelijke tred met het
meer grillige aanbod van
duurzame energie als
windkracht of zonneschijn.
Ook als er even geen wind
of zon is, moeten huis
houdens hun elektrische
auto kunnen opladen of het
huis opwarmen/afkoelen.
Daarom vraagt de energietransitie om lokale ‘buffers’
waar overschotten aan
duurzame energie kunnen
worden opgeslagen voor
later gebruik. Die lokale
opslag ondersteunt ook
een betrouwbare energie
levering bij piekvragen.
In de openbare ruimte zijn
grote ondergrondse buffervaten voor warm water een
effectieve oplossing voor
dagelijkse of seizoens
verschillen tussen vraag en
aanbod van warmte. Voor
het bufferen van elektriciteit
wordt gedacht aan buurtbatterijen om verschillen
tussen vraag en aanbod te
vereffenen. Zulke batterijen hebben met name meerwaarde in wijken waar
grote aantallen PV-panelen
of stedelijke windturbines
soms tot flinke overschotten leiden. Eventueel is er
de optie om die overschotten
daar eerst om te zetten in
waterstof (elektrolyse) en
in gasvorm op te slaan.

Ø 13m

B -GE1 -2
B -GE2 -1
M -NE1 -1
M -GE1 -2
M -GE1 -3
M -GE2 -2
M -GE3 -1
M -NE1 -5

Ø 20m

16m
26m

Een voorbeeld van
Energieopslag in een
buurtbatterij / E-OR2-2 is:
Buurtbatterij Rijsenhout.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Warmwaterbuffervat (klein/groot)

riolering

Een voorbeeld van
Biogasreactor GF of
riolering / E-OR1-1 is:
de grote RWZI in Westpoort,
Amsterdam.

e-OR2-1

•

M -GE4 -1

e-or3
e-OR2-2
energie / openbare ruimte

Oplaadpunt voor
elektrisch voertuig

Buurtbatterij

~12 x 2,3m

2,4m

energie van
open rooster

energie voor
open rooster

e-OR3-1
Oplaadpaal

e-OR3-2

Draadloos oplaadpunt

Elektrisch rijden gaat op
korte en middellange
termijn een grote vlucht
nemen. Binnen een
generatie zullen dagelijks
duizenden bussen, auto’s,
scooters en fietsen op zoek
gaan naar een oplaadpunt,
deels inpandig maar ook in
de openbare ruimte.
Daarom moet in de openbare ruimte, op straat en in
parkeergarages ruim aandacht worden geschonken
aan de plaatsing van oplaadpunten (gewoon en
snelladen) met bijbehorend
elektranet dat zulke
vermogens aankan. Daarnaast zijn er ontwikkelingen
om ook draadloos te kunnen
opladen, met voorzieningen
in en onder de bestrating
van parkeervakken.
Overigens kunnen auto’s
aan oplaadpunten ook een
nuttige rol spelen in de
stabilisering van de regionale elektriciteitsvoor
ziening. Dat is bijvoorbeeld
mogelijk door het laad
tempo van auto’s af te
stemmen op de lokale
piekvraag, of auto’s tijdelijk
zelfs even ‘terug te laten
leveren’ aan het net.

magnetische spoel auto
magnetische spoel bodem

2,5m

stekkeraansluiting

opslag energie

Voorbeelden van
Oplaadpaal / E-OR3-1
zijn verspreid door heel
Amsterdam, onder andere
op Nieuwe Achtergracht 31
en Nieuwe Prinsengracht 40
(DL1, p. 105).

•
•
•
•
•

F -GB2 -1
F -GB3 -2
F -GB3 -3
W -KA1 -1
W -KA1 -2
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0,5m

•
•
•
•

L
B
B
B

-OR1 -4
-GE1 -2
-OR3 -4
-OR3 -5

•
•
•

L -OR1 -4
B -GE1 -2
B -OR3 -4

e-or4
energie / openbare ruimte

Faciliteren
elektriciteit en data
openbare ruimte
De toename van elektrische
warmtepompen, elektrisch
rijden en duurzame stroomproductie zorgt er voor dat
er in de toekomst meer
‘kasten’ of ‘huisjes’ of
andersoortige verdeel
punten zullen komen. Met
name het aantal trafohuisjes
zal sterk toenemen. Zulke
objecten bepalen het beeld
van de openbare ruimte en
zijn daarom een factor om
rekening mee te houden bij
het ontwerpen aan de
openbare ruimte. Iets
vergelijkbaars gebeurt er
bij het faciliteren van data:
het snelle internetverkeer
en ‘smart cities’ zorgen
voor de toename van zogeheten telecommunicatie/
Data-PoP stations (Point
of Presence). Dit zijn lokale
hoofdverdeelstations van
waaruit glasvezelkabels de
buurt of de woonblokken in
worden geleid. Een PoP
laat zich gemakkelijker
integreren in de bebouwing
dan transformatorhuisjes.

e-OR4-1

Telecommunicatie/Data-Point of Presence (PoP)

e-OR4-2

Transformatorhuis

ø1,9m
6 x 2,5m

4m

2,8m

0,8m

10kV															

glasvezel													glasvezel

Voorbeelden van
Transformatorhuis /
E-OR4-2 zijn verspreid
door heel Amsterdam
(DL1, p. 105).

•
•
•
•
•
•
•
•
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W -NE1 -5
W -GB1 -1
W -GB3 -4
F -NE3 -3
F -GB1 -2
F -GB2 -1
F -GB2 -3
F -GB3 -4

•
•
•
•

W -NE1 -5
F -GB1 -2
F -GB1 -3
F -GB2 -1

127V

e-ka1
Opwekken windenergie

e-ka1-1

energie / kavel

Windmolen model ‘propeller’
Grote windturbines
(meerdere megaWatt aan
vermogen) zijn niet geschikt
voor plaatsing in de stad.
Er zijn verschillende typen
kleine turbines die zich hier
wel goed voor lenen, zonder
hinder voor omwonenden.
Dit type molen is toepasbaar tot op kavelniveau;
ze kunnen in de openbare
ruimte, maar ook op een
dak geplaatst worden.
Er zijn allerlei typen en
vormen op de markt die
zich, onafhankelijk van
merknamen, vrijwel allemaal laten indelen in drie
soorten. Het meest klassieke
model ‘propeller’ heeft een
horizontale as en een
aantal wieken. Het model
‘wokkel’ heeft meestal een
horizontale as en lijkt op
een schroefvijzel zoals ook
wel bij poldergemalen
wordt gebruikt. Tot slot is er
het model ‘slagroomklopper’
met een verticale as
(zogeheten Darrieus- of
Savonius-principe) die
meestal op een hoge mast
wordt gemonteerd.
Dit soort stedelijke wind
turbines levert bij goede
wind tot enkele kiloWatt
aan elektrisch vermogen.
Voorbeelden van opwekking van windenergie door
Windmolen model
‘propeller’ / E-KA1-1 zijn:
op kavelniveau op het dak
van woningbouwbedrijf
Ymere, Floraweg 200,
Amsterdam en op gebieds
niveau de windmolen bij
Ouderkerkerplas, ten
zuiden van Amsterdam
(DL1, p. 105).

30m

19m

11m

244.500 kWh (wind 7m/s)

500 kWh (wind 7m/s)

9.500 kWh (wind 6 m/s)

244500 kWh (wind 7m/s)

500 kWh (wind 7m/s)

9500 kWh (wind 6 m/s)

•
•
•
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W -GB1 -1
W -GB2 -1
W -GB2 -2

e-ka2
e-ka1-2

e-ka1-3

energie / kavel

Windmolen model ‘wokkel’

Opslag energie kavel

Windmolen model ‘slagroomklopper’

e-ka2-1

Warmte-koudeopslag (WKO)
Naast vormen van energieopslag in (of onder) de
openbare ruimte (zie maatregel Opslag energie
(E-OR2)) zijn er ook vormen
van energieopslag op het
niveau van een kavel. Het
meest voorkomende voorbeeld daarvan is een warmte/koudeopslag (WKO).
Dit systeem maakt gebruikt
van een ondergronds aquifer
voor de uitwisseling van
warmte en koude ten
behoeve van de verwarming
en koeling van een gebouw.
Deze aquifers liggen op
tientallen meters diepte en
slaan zomerwarmte en
winterkoude op in een
waterdoorlatende poreuze
bodemlaag.

constructie binnen
stichting bouwen

koude 						

warmte

Een voorbeeld van
Warmte-koudeopslag
(WKO) / E-KA2-1 is: in de
Hortus, Plantage Parklaan,
Amsterdam (DL1, p. 105).
0m

20m

9m

-400m
3.000 kWh (wind 7m/s)

30.000 kWh (wind 7m/s)

•
•
•

•
•

W -GB1 -1
W -GB2 -1
W -GB2 -2

64

W -GB2 -1
W -GB2 -2

•
•

B -GE1 -2
B -GE2 -1

e-gb1
e-gb1-1

e-gb1-2

Zonnepaneel

Op gebouwniveau zijn
zonnepanelen op daken, of
aan de gevel, de meest
voorkomende manier om
duurzame energie op te
wekken. Zonnepanelen
worden in Nederland
meestal in de vorm van
PV-panelen (fotovoltaïsch)
toegepast en ook zon
thermische panelen (‘zonne
boiler’ voor warm water)
worden veel toegepast.
PV-panelen verschillen van
kleur (dofzwart, egaal blauw
zwart, blauwe scherven in
onregelmatig patroon), dit
heeft te maken met hoe de
panelen zijn gemaakt. Een
dak met zonnepanelen laat
zich overigens goed combineren met een kleine stede
lijke windturbine (E-KA1),
of zelfs met een (plat)
vegetatiedak (bijvoorbeeld
Extensief dak (F-GB3-1),
omdat de schaduw van
panelen geen afbreuk doet
aan de groei van de plantjes.
Het opwekken van energie
uit planten (‘plantenstroom’) is een techniek
die in de kinderschoenen
staat, maar wel belang
stelling geniet. Plantenstroom wordt opgewekt in
de wortelzone van planten,
het ontstaat als gevolg van
microbiële activiteit.
De stroomopbrengst is
vooralsnog klein.

e-gb1-3

Plantenergie

Combinatie zonne- en windenergie

12m

O2

H+
e-

afscheiding
membraan

C2H 12O6

H 2O

cathode

CO2

anode

energie / gebouw

Opwekken zonne- en
bio-energie

micro-organismen
35° C
35°

10°~15° C
10°~15°

2,1mm
2,1
4,9m

Een voorbeeld van het
opwekken van zonne-energie door middel van Zonnepaneel / E-GB1-1 is: op het
dak van de Hermitage,
Amsterdam (DL1, p. 105).

17.000-30.000 kWh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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L -OR1 -3
L -OR3 -5
L -OR3 -7
W -GB2 -1
W -GB2 -2
F -GB3 -1
F -GB3 -4
B -GE1 -2
B -GE2 -1

•
•
•
•
•

W -GE1 -1
W -GE2 -1
W -OR4 -2
F -NE1 -1
B -OR3 -6

•
•
•
•

W -GB2 -1
W -GB2 -2
F -GB3 -4
B -GE2 -1

e-gb2
energie / gebouw

Warmteoverdracht
station (WOS) blok

e-gb2-1

e-gb2-2

•

•
•
•

Warmteoverdrachtstation (WOS) begane grond

Warmteoverdrachtstation (WOS) parkeergarage

Met de energietransitie zal
de vraag om nutsvoorzieningen substantieel toe
nemen. Om overbelasting
van de openbare ruimte te
voorkomen, wordt in zowel
de bestaande stad als in
gebiedsontwikkelingen
rekening gehouden met
nutsvoorzieningen in
woonblokken en/of
parkeergarages.
Bij grootschalige stadswarmtenetten wordt vaak
op blokniveau (circa 500
woningen) een warmteoverdrachtstation (WOS)
geplaatst. Hierin wordt het
systeem geregeld en
beheerd en wordt de warmte
verdeeld naar de uiteindelijke afleversets in de
meterkasten.
Bij lagetemperatuurwarmtelevering aan woonblokken, iets wat in de
toekomst steeds vaker zal
gebeuren, zullen gebouwen
in het algemeen ruimte
moeten reserveren voor
een ‘warmtebooster’ van
minimaal 5 liter waarin
warm tapwater tot boven
de 65 graden Celsius wordt
verhit om het gevaar op
legionella uit te sluiten.
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B -GB1 -3

W -GB3 -3
W -GB3 -4
B -GB1 -2

Gebied / GE
B-GE1		
Nieuwe sanitatie
B-GE2		
Ondergronds afvaltransport (OAT) wijk
Network / NE
B-NE1 		
Kabels en leidingen aanleggen
B-NE2		
Ruimtesparend K&L aanleggen
B-NE3		
Transportleiding onder groen
B-NE4		
Overige K&L onder boom
B-NE5		
(Traditionele) riolering
B-NE6		
Ondergronds afvaltransport (OAT) netwerk
		
Openbare ruimte / OR
B-OR1		
Integrale leidingentunnel (ILT) openbare ruimte
B-OR2		 Mantelbuis/Inspectieput
B-OR3		
Kabelkoker openbare ruimte
B-OR4		 Afvalcontainer
		
Gebouw / GB
B-GB1		
Integrale leidingentunnel (ILT) gebouw
B-GB2		 Warmteleiding
B-GB3		
Kabelkoker gebouw
B-GB4		
Ondergronds afvaltransport (OAT) gebouw

		

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die betrekking
hebben op de bodem en ondergrond van de openbare ruimte. Anders dan de aanduiding bodem
doet vermoeden, richten de maatregelen zich niet zozeer op kwaliteit van de bodem, maar
vooral op de bodem als ruimte waarin kabels en leidingen liggen en tevens als fundament voor
de inrichting van de openbare ruimte. Maar de belangstelling voor het microleven in de bodem,
als basis van het voedselweb, groeit gestaag. In deze uitgave komen maatregelen gericht op
microleven echter nog niet aan bod, mogelijk is dat wel het geval in een volgende editie.
Zoals in Casus Amstel-Stad, Amsterdam uiteen is gezet, zijn de toenemende ruimteclaims op
de bodem en ondergrond een knelpunt in alle compacte stedelijke wijken. Een groot deel van
de openbare ruimte wordt daar gevormd door bestaande straten (waarvan de breedte vast ligt)
waarin ruimte moet worden gevonden voor extra kabels en leidingen naast het pakket dat er
al ligt. Denk bijvoorbeeld aan warmte/koudeleidingen, nieuwe data- en elektriciteitskabels,
ondergronds afvaltransport en allerlei goten, buizen of greppels voor de klimaatadaptatie van
een wijk.
Op veel plekken is die ruimte voor extra kabels en leidingen er eenvoudigweg niet, zeker niet
als er ook voldoende ruimte voor boomwortels moet komen (of blijven). Daarom richten de
energiemaatregelen zich in het bijzonder op innovatieve ruimtebesparende methoden van kabelen leidingaanleg. Bijvoorbeeld de slimme stapeling van leidingen, maar er zijn ook geavanceerde
oplossingen met mantelbuizen en leidingtunnels (kabelkokers). Daarbij blijkt dat het minder
ingewikkeld is dan vaak wordt gedacht om leidingpakketten onder bomen aan te leggen.
Op gebiedsniveau zijn ook enkele maatregelen opgenomen waarin leidingen voor energie,
afval en/of nieuwe sanitatie samenkomen in ‘verzamelstations’. Dergelijke stations zijn er voor
warmtelevering (warmteoverdrachtstation) en komen daarom aan de orde bij het gebiedsthema
Energie.
Achtergrondinformatie over bodem en ondergrond in de stad is te vinden in Casus Amstel-Stad,
Amsterdam (p. 18-19, 108-119). In hoofdstuk 3 worden voorbeeldprofielen van vier straten in
Amstel-Stad besproken, de toegepaste (bodem en ondergrond) maatregelen zijn voorzien van
een uitgebreidere toelichting.

Bodem&Ondergrond
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Bodem & ondergrond / maatregelen en uitwerkingen

GEBIED / GE

B-GE1

Nieuwe sanitatie

NETWORK / NE

B-GE2
B-NE1

Ondergronds afvaltransport (OAT) wijk
Kabels en leidingen aanleggen

B-NE2

Ruimtesparend K&L aanleggen

B-NE3

Transportleiding onder groen

B-NE4

Overige K&L onder boom

B-NE5

(Traditionele) riolering

B-NE6

Ondergronds afvaltransport (OAT) netwerk

B-OR1

Integrale leidingentunnel (ILT) openbare ruimte

B-OR2

Mantelbuis/Inspectieput

B-OR3

Kabelkoker openbare ruimte

B-OR4

Afvalcontainer

B-GB1

Integrale leidingentunnel (ILT) gebouw

B-GB2
B-GB3
B-GB4

Warmteleiding
Kabelkoker gebouw
Ondergronds afvaltransport (OAT) gebouw

OPENBARE RUIMTE / OR

GEBOUW / GB
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B-GE1-1
B-GE1-2
B-GE2-1
B-NE1-1
B-NE1-2
B-NE1-3
B-NE1-4
B-NE1-5
B-NE2-1
B-NE2-2
B-NE2-3
B-NE2-4
B-NE3-1
B-NE3-2
B-NE3-3
B-NE3-4
B-NE4-1
B-NE4-2
B-NE4-3
B-NE4-4
B-NE5-1
B-NE5-2
B-NE5-3
B-NE5-4
B-NE5-5
B-NE5-6
B-NE6-1
B-NE6-2
B-NE6-3
B-OR1-1
B-OR1-2
B-OR1-3
B-OR2-1
B-OR2-2
B-OR2-3
B-OR3-1
B-OR3-2
B-OR3-3
B-OR3-4
B-OR3-5
B-OR3-6
B-OR4-1
B-OR4-2
B-GB1-1
B-GB1-2
B-GB1-3
B-GB2-1
B-GB3-1
B-GB4-1
B-GB4-2

Vacuümrioleringstation
Grondstoffenstation
Afvalverzamelstation
Aanleg traditioneel
Sleufbekisting
Leidingaanleg met wandconstructie – diep
Sleufloze techniek
Onderheide transportleiding
Stadswarmteleiding zonder expansielus
Bundeling leidingen
150 kV-kabels in driehoeksverband
Riolering
Diepere plaatsing leiding
Diepe plaatsing onder nieuwe boom
Diepe plaatsing combi transport/distributie
Stapeling transport warmte: hoog/middel/retour
Afvalleiding onder nieuwe boom
Mantelbuis onder nieuwe boom
Leiding in wortelwerende grond
Leiding en boombunker bij nieuwe boom
Traditionele riolering
Leiding zwart water in bestaande rioolbuis
Leiding zwart en grijs water in bestaande rioolbuis
Leiding zwart en grijs water in grond
Vuilwaterriool vacuümleiding
Vacuflow bufferput
Ondiepe afvaltransportleiding
Enkelvoudig inwerppunt, digitaal gestuurd
Meervoudig inwerppunt afvalstromen
ILT onder maaiveld, ondiep (flush fitting)
ILT onder maaiveld, aan gevel
ILT onder boom
Mantelbuis
Inspectieput
Handhole
Kabelkoker
Data/elektrakoker aan gevel met/zonder huisaansluiting
Data/elektrakoker voor gevelstraatverlichting/5G
Data/elektrakoker voor straatverlichting
Data/elektrakoker in straatmeubilair
Datakoker in waterbergende groenstrook
Ondergrondse container normaal
Ondergrondse container groot
ILT onder het gebouw
ILT door de parkeergarage
ILT op de begane grond
Warmteleiding in het plafond parkeergarage
Data/elektrakoker door parkeerkelder
Enkele/meervoudige inlaat OAT in het gebouw
Leiding OAT in het plafond parkeergarage

p. 70
p. 70
p. 71
p. 72
p. 72
p. 72
p. 73
p. 73
p. 74
p. 74
p. 74
p. 74
p. 75
p. 75
p. 75
p. 75
p. 76
p. 76
p. 76
p. 77
p. 77
p. 77
p. 77
p. 77
p. 77
p. 78
p. 78
p. 78
p. 79
p. 80
p. 80
p. 80
p. 80
p. 81
p. 81
p. 82
p. 82
p. 82
p. 82
p. 82
p. 83
p. 83
p. 83
p. 84
p. 84
p. 84
p. 84
p. 85
p. 85
p. 85
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Color palette 2
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B-ge1
Nieuwe sanitatie

B-ge1-1

B-ge1-2

Bodem & ondergrond / gebied

Vacuümrioleringstation
Naast de traditionele
afvoer van rioolwater op
gebiedsniveau, dat naar
een RWZI wordt afgevoerd,
is een systeem in opmars
dat ‘nieuwe sanitatie’
wordt genoemd. Daarbij
wordt het afvalwater gescheiden in zwart water
(uit het toilet) en grijs
water (uit de badkamer,
wasmachine etc.). De
filosofie daarachter is dat
afvalstoffen (uit toiletten)
zo min mogelijk worden
verdund met water en er
vervolgens in lokale stations zo veel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit
worden gehaald. Het zwarte
water wordt afgevoerd via
een vacuümriolering en
wordt getransporteerd naar
een lokale zuivering
(grondstoffenstation).
Daar wordt een aantal
bruikbare stoffen uit het
rioolwater teruggewonnen,
zoals fosfaat, en kan biogas worden geproduceerd.
Het vacuümsysteem is ook
geschikt voor de afvoer van
groente-, fruit- en etensresten (GFE-afval) nadat
dit is vermalen met een
voedselrestenvermaler in
de keukengootsteen.

Grondstoffenstation

~10 x 14m

luchtinname
vacuümpomp uitlaat

4,5m

controlepaneel
struviet
bufferput

vergist residu
rioolcollector tank
biogas/elektra
zuiveringsinstallatie

Een voorbeeld van Grondstoffenstation / B-GE1-2
is: Grondstoffenstation
Buiksloterham,
Amsterdam.

•
•
•
•
•
•
•
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W -GB1 -1
W -GB1 -2
W -GB2 -1
W -GB2 -2
M -GB1 -1
M -GB2 -2
M -GB2 -3

•
•
•
•
•
•
•
•

E -GE1 -4
E -OR1 -1
E -OR3 -1
E -OR3 -2
E -KA2 -1
E -GB1 -1
M -GE1 -3
M -GE2 -2

zwart water
drinkwater
elektra

1,5m

B-ge2
Bodem & ondergrond / gebied

Ondergronds afval
transport (OAT) wijk

B-ge2-1

Afvalverzamelstation

Een ontwikkeling in hoogstedelijke gebieden is om
vast afval (waardestromen)
bij wijze van ‘ondergrondse
buizenpost’ af te voeren.
Per gebied van ongeveer
5.500 woningen bestaat een
ondergronds afvaltransportsysteem uit meerdere
inwerppunten, een ondergronds buizensysteem en
een afvalverzamelstation
met een centrale afzuig
installatie.
In dit gebouw, ter grootte
van een klein apparte
mentenblok, worden de
OAT-buizen in een wijk
onder vacuüm gebracht,
op zodanige wijze dat de
waardestromen van bijvoorbeeld papier, plastic,
groenafval en restafval in
gescheiden stromen naar
het station worden gezogen.
Scheiding kan ook in het
afvalverzamelstation
(bijvoorbeeld op kleur)
plaatsvinden. Deze
waardestromen worden
vanaf het afvalverzamelstation vervolgens met
vrachtwagens of boot
afgevoerd naar de
verwerker.

32m x 20m

12m

afvalzakken

Een voorbeeld van
Afvalverzamelstation /
B-GE2-1 is: Afval
verzamelstation Arnhem
(DL1, p. 117).

•
•
•
•
•
•
•
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E -KA2 -1
E -GE1 -1
E -OR1 -1
E -GB1 -3
E -GB1 -1
M -GE1 -1
M -NE5 -2

B-ne1
Bodem & ondergrond / netwerk

Kabels en leidingen
aanleggen

B-ne1-1

B-ne1-2

B-ne1-3

•

•

•
•
•

Aanleg traditioneel

Sleufbekisting

Leidingaanleg met wandconstructie – diep

De traditionele methode
om (netwerk)leidingen in
de bodem te leggen, is door
een geul te graven. Daarvoor is het noodzakelijk dat
de bodem redelijk stabiel is
en een graafmachine de
ruimte heeft om de geul te
graven en een talud van
circa 45 graden aan te
leggen. Is dat niet het
geval, dan wordt met een
(ondiepe of diepe) wandconstructie gewerkt. Dan is
er geen talud nodig, de
bekisting voorkomt instorting tijdens de aanleg. In
moeilijke situaties (druk
kruispunt, waterwegen) is
het gebruikelijk om leidingen
met een horizontaal
gestuurde boring of persing
aan te leggen. In de vier
uitwerkingen van deze
maatregel wordt de
(stads)warmteleiding als
voorbeeld gebruikt, maar in
principe geldt het ook voor
andere type leidingen.
Een voorbeeld van Sleufbekisting / B-NE1-2 is: in
de Joris van den Berghweg
in Amsterdam toegepast
(DL1, p. 159).
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W -OR2 -4

W -OR2 -1

W -OR2 -1
W -OR2 -4
F -NE1 -1

B-ne1-4
Bodem & ondergrond / netwerk

Sleufloze techniek
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B-NE1-5

Onderheide transportleiding

B-ne2
Bodem & ondergrond / netwerk

Ruimtesparend K&L
aanleggen
In straten in hoogstedelijk
gebied is er horizontaal
vaak beperkt ruimte om
kabels en leidingen aan te
leggen, vooral als er ook
bomen worden geplant.
Voor sommige leidingtypen
zijn er op netwerkniveau
effectieve methoden om
hun ruimtebeslag merkbaar
te verkleinen. Door een
stadswarmteleiding bijvoorbeeld onder warme
omstandigheden (verhitting) aan te leggen, kan het
inpassen van ruimtevretende expansielussen achterwege blijven. Ook kunnen
distributieleidingen voor
warmte, elektra en drinkwater op een slim
gebundelde manier in de
grond worden gelegd, in
plaats van met veel tussenruimte naast elkaar. Iets
vergelijkbaars geldt voor
150 kV-hoogspannings
leidingen in de grond, die in
driehoeksverband kunnen
worden gelegd, zodat ze
horizontaal veel minder
ruimte vragen. Door de
putten van riolering
verspringend aan te leggen,
kunnen ook rioolleidingen
dichter op elkaar worden
aangelegd.

B-ne2-1

B-ne2-3

Bundeling leidingen

150 kV-kabels in driehoeksverband

B-ne2-4
Riolering

HWA

DWA
riool
1m

0,3m
z

z
x

y

		

elektra

1m

~100m

warmte

0,3m
3x 0,5m

0,5m

0,5m

F -NE4 -2

1m

0,5m +Ø

water

0,5m

•
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B-ne2-2

Stadswarmteleiding zonder expansielus

•
•
•

E -GE1 -2
E -GE1 -3
E -GE4 -1

B-ne3
Bodem & ondergrond / netwerk

Transportleiding onder
groen

B-ne3-1

Transportleidingen nemen
in de ondergrond relatief
veel ruimte in, maar er zijn
methoden om ze zonder
problemen te combineren
met groen(stroken) en
bomen. Een eenvoudige en
tegelijk multifunctionele
aanpak is door transport
leidingen aan te leggen
onder bijvoorbeeld een
wadi waarin planten en
struiken groeien. Onder
zo’n groenstrook of wadi
passen ook gestapelde
leidingen, zodat ze horizontaal minder ruimte hoeven
in te nemen. Op die manier
kunnen transportleidingen
en distributieleidingen
gestapeld (eventueel
onderheid) worden aan
gelegd. Bij uitzondering
kunnen ook bomen boven
doorgaande leidingen
worden geplant, indien er
wel een goede scheiding is
tussen het wortelpakket en
de leidingen. Bij onderhoud
kan er vanuit de putten
worden gewerkt, zodat de
bomen gehandhaafd
kunnen blijven.

Diepe plaatsing onder nieuwe boom

B-ne3-3

B-ne3-4

•
•
•
•

•
•

Diepe plaatsing combi transportdistributie

Stapeling transport warmte: hoog/middel/retour

min. 0,8m
min. 0,8m

•
•
•
•
•
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B-ne3-2

Diepere plaatsing leiding

W -NE2 -2
W -OR1 -2
W -OR4 -1
W -GE3 -1
F -NE3 -4

•
•
•
•
•
•
•
•

W -GE2 -2
W -GE3 -1
W -GE3 -4
W -NE2 -1
W -NE2 -2
W -OR2 -2
W -OR2 -4
F -NE1 -1

E
E
E
E

-GE1 -3
-GE3 -1
-OR2 -1
-KA2 -1

E -GE1 -3
E -GE3 -1

B-ne4
Bodem & ondergrond / netwerk

Overige K&L onder
boom

B-ne4-1

Afvalleiding onder nieuwe boom

In de stad is er soms het
gevaar dat wortels van
(volwassen) bomen schade
aanrichten aan elektra
kabels, datakabels of
leidingen. Er bestaan op
netwerkniveau effectieve
werkwijzen om de kans op
schade te verkleinen of
zelfs weg te nemen. Plaats
een OAT afvaltransport
leiding bijvoorbeeld onder
het grondwater, daar groeien
geen boomwortels. Een
andere manier om schade
aan kabels (elektra en
data) te voorkomen, is het
plaatsten van een mantelbuis waar de kabels doorheen lopen. Deze kan
relatief ondiep onder een
boom worden geplaatst.
Daarnaast kan ongewenste
wortelgroei richting kabels
en leidingen worden voorkomen door wortelonvriendelijke grond of door een
wortelscherm aan te leggen
naast de kabels en
leidingenstrook. Een vergelijkbaar effect heeft een
‘boombunker’, waarbij er in
een krattensysteem goede
groeiomstandigheden voor
bomen worden gerealiseerd
en daarbuiten voedselarme
grond wordt toegepast. De
boomwortels blijven in het
krattensysteem, waardoor
ze geen schade toebrengen
aan kabels en leidingen.

B-ne4-2

B-ne4-3

Mantelbuis onder nieuwe boom

Leiding in wortelwerende grond

2m
= boomkroon

z

z

x

y

tot vast peil
0,6m

0,6m

Een voorbeeld voor Afvalleiding onder nieuwe
boom / B-NE4-1 is: in de
Sluisbuurt (in ontwikkeling),
Amsterdam.

•
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L -NE1 -2

•

L -NE1 -2

•

L -NE1 -2

B-ne5
B-ne4-4

(Traditionele) riolering

Bodem & ondergrond / netwerk

Leiding en boombunker bij nieuwe boom

B-ne5-1

Traditionele riolering

2,2m

ringleiding regenwater infiltratie
peilbuis water
damwandprofiel

~0,7m

Een traditioneel riool
bestaat uit één buis voor
al het afvalwater. Bij een
gescheiden rioolstelsel is
de afvoer van hemelwater
en vuilwater gescheiden.
Bij nieuwe sanitatie wordt
het vuilwater nog verder
gescheiden in zwart water
(toilet) en grijs water
(overig huishoudelijk
afvalwater).
Bij Nieuwe sanitatie (zie
B-GE1) wordt de spoeling
van vacuümtoiletten eerst
lokaal in een Vacuflow-
bufferput (zie B-NE5-6)
verzameld voordat het naar
een vacuümrioleringstation
wordt afgevoerd.
Een traditionele rioolbuis
wordt in open ontgraving
in een sleuf aangelegd
(zie B-NE1) en de diepere
transportleidingen onder
heid. In (bestaande) wijken
waar gekozen wordt voor
nieuwe sanitatie zijn er
alternatieve manieren voor
het aanleggen van buizen.
Een (bestaande) traditionele
betonnen rioolbuis kan
bijvoorbeeld een nieuwe
functie krijgen als ‘mantelbuis’ voor de nieuwe dunne
vacuümleidingen van zwart
water en grijs water, of
alleen voor de zwartwaterleiding waarbij de oude
rioolbuis als grijswater
leiding gaat fungeren. Is er
geen bestaande rioolbuis,
dan kunnen zwartwaterleidingen eenvoudig los in de
ondergrond worden gelegd.

B-ne5-2

Leiding zwart water in
bestaande rioolbuis

B-ne5-3

Leiding zwart en grijs water
in bestaande rioolbuis

grijs afvalwater
nieuwe riolering

grijs afvalwater
bestaande riolering
zwart
afvalwater
nieuwe riolering

bestaande
rioolbuis

B-ne5-4

Leiding zwart en grijs
water in grond

B-ne5-5

Vuilwaterriool vacuüm
leiding

grijs afvalwater
nieuwe riolering

zwart afvalwater
nieuwe riolering

zwart afvalwater
nieuwe riolering

0,8 - 1,2m

80-250mm

Een voorbeeld van
Vuilwaterriool vacuümleiding / B-NE5-5 is:
Buiksloterham, Amsterdam.

•
•
•
•

F -NE3 -2
M -NE3 -4
M -NE4 -3
M -NE9 -3
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•

M -NE8 -1

•
•

E -OR1 -1
M -GE1 -1

•
•

E -OR1 -1
M -GE1 -1

•
•

E -OR1 -1
M -GE1 -1

•
•

E -OR1 -1
M -GE1 -1

B-ne6
B-ne5-6
Bodem & ondergrond / netwerk

Ondergronds afval
transport (OAT)
netwerk

Vacuflow bufferput

vrije verval

vacuümstation
1m

2m

Ondiepe afvaltransportleiding

Voordelen van Ondergronds Afvaltransport
(OAT) zijn dat de inwerppunten nooit vol zijn en er
daardoor minder kans is op
zwerfafval. Daarnaast zijn
er in het gebied met OAT
geen vuilniswagens nodig.
Het netwerk van leidingen
wordt in de bodem gelegd,
eventueel tot in het grondwaterniveau. Om afval te
kunnen inwerpen, bestaan
er twee opties: een enkelvoudig inwerppunt of meerdere inwerppunten. Deze
kunnen zowel in de openbare ruimte als in een gebouw
worden aangelegd.
Bij een enkelvoudig inwerppunt wordt elke waardestroom in een eigen type
zak ingeworpen. Een ingesloten elektronische chip
of de kleur van de zak zorgt
ervoor dat de zak in het
afvalverzamelstation
uiteindelijk in de juiste
container terechtkomt.
Bij meerdere inwerppunten
heeft elke waardestroom
zijn eigen inwerpzuil en
worden standaardvuilniszakken gebruikt. Onder in
elke zuil bevindt zich een
opslagruimte met kleppen.
Op gezette tijden geeft het
afvalverzamelstation het
commando om overal in de
wijk bepaalde kleppen te
sluiten en zuigt vervolgens
alle zakken van één bepaalde fractie naar het afvalverzamelstation.
Een voorbeeld voor Meervoudig inwerpen afvalstromen / B-NE6-3 is: in
Almere Stad (DL1, p. 157).
.
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B-ne6-1

B-ne6-2

Enkelvoudig inwerppunt, digitaal gestuurd

2,6m

afval met chip

luchtinname

1 - 1,5m

•

L -NE1 -2

•
•

M -NE5 -2
M -OR1 -4

B-ne6-3
Bodem & ondergrond / netwerk

Meervoudig inwerppunt afvalstromen

6,8 - 7,2m

2 - 2,5m

0,8 - 1,2m

restafval

GFT

papier

plastic

en karton
luchtinname
1,25m

z
x

z
y

2,6 - 3,2m

0,4m

•
•

M -NE5 -2
M -OR1 -4
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B-or1
Bodem & ondergrond / openbare ruimte

Integrale leidingen
tunnel (ILT) openbare
ruimte

B-or2
B-or1-1

ILT onder maaiveld, ondiep
(flush fitting)

In een hoogstedelijke
omgeving met veel (doorgaande) kabels en leidingen is het soms een goede
oplossing om met een
integrale leidingentunnel te
werken. In de lange betonnen koker liggen alle
leidingen compact maar
geordend op hun plek, goed
bereikbaar voor monteurs.
Groot voordeel is dat de
inrichting van de openbare
ruimte nooit te lijden heeft
van werkzaamheden.
Monteurs kunnen via
inspectieputten reparaties
uitvoeren en hoeven de
verharding of groenstrook
niet open te graven om bij
de kabels of leidingen
te komen.
In voetgangersgebieden is
het mogelijk om een ondiepe
(halfhoge) ILT aan te leggen.
Een diepe ILT kan vlak
onder het trottoir aan de
gevel van een gebouw (ter
hoogte van een parkeer
kelder) gemonteerd. Dat
bespaart funderingskosten
en de distributieleidingen
naar het gebouw zijn zo
makkelijk te realiseren.
Een ILT kan overigens
zonder problemen onder
nieuw te planten bomen
worden aangelegd.

B-or1-2

B-or1-3

ILT onder maaiveld, aan gevel

Mantelbuis/
Inspectieput

ILT onder boom

2,4m
0,8m

0,6m

1,5m

0,6m

24u

0,8m

Mantelbuis

Met name elektra- en
datakabels zijn zeer
geschikt om te bundelen in
mantelbuizen, waardoor de
ondergrond beter en compacter kan worden ingericht en werkzaamheden
aan de kabels minder
schade aanrichten in de
openbare ruimte. Deze
mantelbuizen kunnen vlak
onder het maaiveld worden
ingegraven, drukvoerende
buizen liggen op grotere
diepte. Uiteraard moeten
de leidingen op meerdere
plekken toegankelijk zijn
voor monteurs. Daarvoor
bestaan diverse typen
inspectieputten of ‘handholes’. Een inspectieput is
ongeveer 3 × 3 meter, bevat
alle kabels en maakt ter
plekke eventueel dwars
verbindingen naar aan
liggende gebouwen. Een
handhole is een veel
kleinere ‘doos’ net onder
het maaiveld, waarin een
beperkt aantal kabels kan
worden gecontroleerd.

2,4m

0,6m

B-or2-1

0,6m

1,5m
2,8m

Een voorbeeld van
Mantelbuis / B-OR2-1 is:
Thorbeckeplein, Alphen
aan den Rijn (DL1, p. 117).

24u

2,8m

Een voorbeeld van ILT
onder boom / B-OR1-3 is:
ter hoogte van de Gustav
Mahlerlaan, tussen
Parnassusweg en
Beethovenstraat (Zuidas),
Amsterdam (DL1, p. 117).

•
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M -NE1 -9

•
•
•
•
•

L -GB1 -1
W -KA1 -2
E -GE2 -1
M -NE1 -9
M -NE1 -12

•
•
•

W -OR2 -4
F -NE3 -2
E -GE2 -1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W -GE2 -1
W -OR1 -2
W -OR1 -3
W -OR2 -1
W -OR4 -2
F -NE1 -1
F -NE3 -4
M -NE3 -5
M -NE8 -1

B-OR2-2
Inspectieput
B-or2-2

B-or2-3

Bodem & ondergrond / openbare ruimte

Inspectieput

Handhole

~3m

~3m

K&L-distributie

huis aansluiting
elektrakabels

z

klein

groot

770 x 620 mm

1266 x 708 mm

openbare verlichting

datakabels

z

x

y
PVC kanaal

huisaansluiting

519mm

kabelrekken

huisaansluiting
HDPE kanaal
drukvoerend
leidingen
looprooster

•

M -OR3 -1
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•

M -OR3 -1

519mm

B-or3
Bodem & ondergrond / openbare ruimte

Kabelkoker openbare
ruimte
Kabelkokers in de openbare
ruimte zijn familie van de
Integrale leidingentunnel
(zie B-OR1) maar op veel
kleinere schaal. Ze zijn
alleen bedoeld voor een
beperkte bundel van elektraen datadistributieleidingen
in de straat, dus niet voor
hoofdleidingen voor een
hele wijk.
Een kabelkoker is een koker
die op allerlei manieren in
of onder de openbare
ruimte kan worden ingepast.
De meest voor de hand
liggende plek is net onder
het maaiveld langs de
gevels van gebouwen. In
die ligging kunnen ook
makkelijk huisaansluitingen
worden gemaakt. Naast
huisaansluitingen kunnen
al naargelang de situatie
ook andere installaties op
die manier vanuit de kokers
worden gevoed. Bijvoorbeeld de straatverlichting
of 5G-antennes (‘small
cells’). Een data/elektra
koker hoeft niet altijd onder
het trottoir aan de gevel te
liggen. Hij kan ook op het
maaiveld worden gelegd,
als onderdeel van straatmeubilair, of zelfs onder
een Waterbergende groenstrook / W-GB4-1 (DL1, p. 83)
en Waterbergende plantenbak / W-OR4-2.

B-or3-1

Data/elektrakoker aan gevel
met/zonder huisaansluiting

B-or3-3

B-or3-4

data
isolatie

data
isolatie

Data/elektrakoker voor gevelstraat
verlichting/5G

bedrijf A
klein

groot

Data/elektrakoker voor straatverlichting

B-or3-5

Data/elektrakoker in straatmeubilair

data
isolatie
elektra

elektra

elektra

geveltuin

bedrijf B

~0,5m

~0,75m

~0,5m
~0,6m

•
•
•
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B-or3-2

Kabelkoker

M -NE3 -5
M -OR1 -7
M -OR3 -1

•

M -NE3 -5

•
•

E -OR3 -1
E -OR3 -2

•
•
•

W -KA1 -2
E -OR3 -1
E -OR3 -2

•
•
•
•
•

W -NE2 -2
E -OR3 -1
E -OR3 -2
M -OR1 -1
M -OR3 -3

B-or4
B-or3-6

Afvalcontainer

Bodem & ondergrond / openbare ruimte

Datakoker in waterbergende groenstrook

infiltratiebak

HWA

infiltratiebak

HWA

In de meeste stadsdelen
zijn ondergrondse afvalcontainers voor glas,
papier, restafval (en soms
andere afvalwaardestromen)
aanwezig in de openbare
ruimte. Alleen in wijken
met zeer weinig openbare
ruimte (zoals de grachten
gordel) of in zeer hoog
stedelijke wijken (Zuidas,
Sluisbuurt, delen van
Amstel-Stad) zijn ondergrondse afvalcontainers
een minder vanzelfsprekende oplossing. Een gangbare
container (10 m3) neemt
ongeveer 4 m2 ruimte in
beslag en gaat circa
3 meter de grond in.
Er zijn ook grotere formaten
(20 m3) met een ondergrondse persinstallatie.
Deze typen nemen op
maaiveld ongeveer 18 m2
ruimte in en gaan een
kleine 4 meter de grond in.

B-or4-1

Ondergrondse container
normaal

B-or4-2

Ondergrondse container groot

3m

5,36m
5,8m

2m
1,38m

2,88m
z

z

afvalpers
x

y

infiltratiebak
3m

riool

3,68m

lift

•

E -GB1 -2
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•
•

M -NE5 -2
M -OR1 -4

•
•

M -NE5 -2
M -OR1 -4

B-gb1
Bodem & ondergrond / gebouw

Integrale leidingen
tunnel (ILT) gebouw
Een Integrale leidingentunnel hoeft niet altijd in de
openbare ruimte aangelegd
te worden (zie B-OR1),
maar kan ook worden
opgenomen in een gebouw,
waar hij vrij eenvoudig kan
worden meegenomen in het
funderingsplan van het
hele bouwwerk. Hiermee
wordt de druk op de ondergrond in de openbare
ruimte verminderd. De
meest voor de hand liggende
plek is net onder de voor
gevel van een gebouw,
omdat van daaruit makkelijk
dwars- en huisaansluitingen
kunnen worden gemaakt.
Die ondergrondse ligging
kan uiteraard ook worden
gecombineerd met een
parkeergarage. Is ondergronds geen optie, dan kan
de ILT eventueel op de
begane grond direct achter
de gevel worden geplaatst.
Dat vereist wel een zorgvuldig ontwerp van het
gebouw en de openbare
ruimte, om te voorkomen
dat er door de ILT een
‘dode’ gebouwplint ontstaat
die het straatbeeld
negatief beïnvloedt.

B-gb2
B-gb1-1

B-gb1-2

ILT onder het gebouw

Warmteleiding

ILT op de begane grond

B-gb2-1

Warmteleiding in het plafond parkeergarage
Warmteleidingen nemen in
de ondergrond relatief veel
ruimte in beslag. Wanneer
er in een gebouw parkeergarages aanwezig zijn,
heeft het de voorkeur om
de warmteleidingen daar in
op te hangen. Dit heeft niet
alleen een positief effect
op het ruimtebesparing in
de ondergrond, de leidingen zijn ook gemakkelijk
bereikbaar voor monteurs.
Een voorbeeld voor
Warmteleiding in het
plafond parkeergarage /
B-GB2-1 is een parkeer
garage in Delft-Centrum
(DL1, p. 117).

~2,4m

24u

~2,8m
~2,4m

~2,4m

24u
24u

24u

~2,8m

~2,8m

•

84

B-gb1-3

ILT door de parkeergarage

E -GB2 -2

•

E -GB2 -1

•
•

E -GE1 -2
E -GE3 -2

B-gb3
Kabelkoker in gebouw

Bodem & ondergrond / gebouw

Kabelkokers zijn kabelgoten
voor elektra- en datakabels
(zie B-OR3). De kokers
kunnen in de openbare
ruimte worden aangelegd,
maar als de mogelijkheid
bestaat om ze door ondergrondse parkeergarages
heen te leiden, dan biedt
dat grote voordelen. Niet
alleen vanwege de ruimte
in de ondergrond, maar de
leidingen zijn ook makkelijk
bereikbaar voor monteurs.
De kokers hoeven niet in
zwaar beton te worden
uitgevoerd. Een kabelkoker
in de parkeergarage kan
het beste aan het plafond
worden gemonteerd, in de
buurt van de voorgevel.

B-gb4
B-gb3-1

Data/elektrakoker door
parkeerkelder

0,6m
0,75m

Ondergronds afval
transport (OAT) in
gebouw

B-gb4-1

De inwerpzuilen (inlaten)
en transportbuis van onder
gronds afvaltransport
zullen zich vaak op en
onder het maaiveld
bevinden, maar in grote
gebouwen is het ook mogelijk om de inlaten en de
transportbuis in het gebouw te integreren. In dat
geval wordt op elke
verdieping (of om de verdieping) een ruimte ingericht met een enkelvoudig
inwerppunt of meerder
inwerppunten (zie voor
uitleg B-NE6). Onder in het
gebouw moet dan wel een
ruimte worden gereserveerd
voor het noodzakelijke
installatiewerk en tijdelijke
opslag van de diverse
afvalfracties. Heeft het
gebouw een parkeergarage,
dan kan een transportbuis
ergens aan het plafond
worden opgehangen. Voordeel hiervan is dat de
leidingen eenvoudig bereikbaar zijn voor beheer en
onderhoud en dat er in de
ondergrond onder de openbare ruimte plek is voor
andere functies.
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E -OR4 -1

Leiding OAT in het plafond
parkeergarage

6,8 - 7,2m

2 - 2,5m
0,8 - 1,2m

restafval

GFT

papier

plastic

en karton
luchtinname
1,25m

2,6 - 3,2m

Een voorbeeld van Leiding
OAT in het plafond
parkeergarage / B-GB4-2
is: het ondergronds afvaltransportsysteem in
centrum van Almere Stad.

•

B-gb4-2

Enkele/meervoudige inlaat OAT in het gebouw

0,4m

•
•

M -NE5 -2
M -OR1 -4

Gebied / GE
M-GE1		
Chemicaliën uit afvalwater
M-GE2		
Irrigatiewater uit afvalwater
M-GE3
Slib en as uit afvalwater
M-GE4		
Hergebruik grond
Netwerk / NE
M-NE1		
Verhard wegdek materiaal
M-NE2		
Waterdoorlatend wegdek materiaal
M-NE3 		
Verhard (wegdek)elementen materiaal
M-NE4		
Wegdek fundering
M-NE5		
Grondsubstraat voor groenbeheer
M-NE6		
Oeverbeschoeing
M-NE7		 Kantopsluiting
M-NE8 		
Leidingen
M-NE9 		
Kolk en drain
Openbare ruimte / OR
M-OR1		 Straatmeubilair
M-OR2
Constructie-element
M-OR3		
Veiligheidsmaatregelen bouwplaats
Gebouw / GB
M-GB1		
Gebouwschil dakbedekking
M-GB2		
Gebouwschil gevelmateriaal
M-GB3		
Gebouwschil hemelwaterafvoer

In dit hoofdstuk worden tal van de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die zich
richten op materialen in de openbare ruimte en ondergrond en de aangrenzende bebouwing.
Tot voor kort was het gangbaar om bij de inrichting van de openbare ruimte volledig nieuwe
materialen en grondstoffen te gebruiken. Als er al sprake was van hergebruik, dan was dat alleen
met laagwaardige toepassingen zoals puingranulaat onder het wegdek of plastic afzetpaaltjes.
Sinds enkele jaren neemt hoogwaardig hergebruik van materialen echter een grote vlucht,
waarbij tal van nieuwe producten op de markt komen.
Dergelijke circulaire maatregelen laten zich grofweg verdelen in twee categorieën: terugwinning
van grondstoffen uit het openbaar domein en toepassing van teruggewonnen grondstoffen in de
openbare ruimte. Eerstgenoemde categorie betreft met name de maatregelen op gebiedsniveau.
De tweede categorie wordt vooral gekenmerkt door het gebruik van biobased materialen,
gerecyclede kunststoffen en -steenachtige materialen.
In een ruime voorbeeldselectie van circulaire maatregelen en uitwerkingen is per uitwerking
kort aangeven welke grondstof het betreft en hoe die werd verwerkt tot een opnieuw bruikbaar
eindproduct. In plaats van doorsnedetekeningen (zoals bij andere thema’s) worden bij dit thema
foto’s van producten afgebeeld.
De markt van circulaire producten is nog relatief nieuw en verandert snel. Het verdient
aanbeveling om per ontwerpopgave de meest actuele informatie in te winnen (online en bij
bedrijven) over leverbare producten. In Amsterdam worden veel materialen voor de openbare
ruimte overigens centraal ingekocht, dus de keuze voor ontwerpers is niet geheel vrij. Het is
echter gemeentelijk beleid om die centrale inkoop wel stapsgewijs te verduurzamen.
Achtergrondinformatie over materialen kan worden gevonden in Casus Amstel-Stad,
Amsterdam (p. 134-145). In hoofdstuk 3 worden voorbeeldprofielen van vier straten in AmstelStad besproken, de toegepaste (materiaal) maatregelen zijn voorzien van een uitgebreidere
toelichting.

Materialen
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Gebied / GE

MAterialen / maatregelen en uitwerkingen

Netwerk / NE

Openbare ruimte / OR

Gebouw / GB
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M-GE1

Chemicaliën uit afvalwater

M-GE2

Irrigatiewater uit afvalwater

M-GE3

Slib en as uit afvalwater

M-GE4

Hergebruik grond

M-NE1

Verhard wegdekmateriaal

M-NE2

Waterdoorlatend wegdekmateriaal

M-NE3

Verhard (wegdek)elementen materiaal

M-NE4

Wegdek fundering

M-NE5

Grondsubstraat voor groenbeheer

M-NE6

Oeverbeschoeing

M-NE7

Kantopsluiting

M-NE8
M-NE9

Leidingen
Kolk en drain

M-OR1

Straatmeubilair

M-OR2
M-OR3

Constructie-element
Veiligheidsmaatregelen bouwplaats

M-GB1

Gebouwschil dakbedekking

M-GB2

Gebouwschil gevelmateriaal

M-GB3

Gebouwschil hemelwaterafvoer

M-GE1-1
M-GE1-2
M-GE1-3
M-GE2-1
M-GE2-2
M-GE3-1
M-GE3-2
M-GE4-1
M-GE4-2
M-GE4-3
M-NE1-1
M-NE1-2
M-NE1-3
M-NE1-4
M-NE1-5
M-NE1-6
M-NE1-7
M-NE1-8
M-NE1-9
M-NE1-10
M-NE1-11
M-NE1-12
M-NE2-1
M-NE2-2
M-NE3 -1
M-NE3 -2
M-NE3 -3
M-NE3 -4
M-NE3 -5
M-NE4-1
M-NE4-2
M-NE4-3
M-NE4-4
M-NE5-1
M-NE5-2
M-NE5-3
M-NE5-4
M-NE5-5
M-NE6-1
M-NE6-2
M-NE6-3
M-NE7-1
M-NE7-2
M-NE8-1
M-NE9-1
M-NE9-2
M-NE9-3
M-NE9-4
M-NE9-5
M-NE9-6
M-OR1-1
M-OR1-2
M-OR1-3
M-OR1-4
M-OR1-5
M-OR1-6
M-OR1-7
M-OR1-8
M-OR1-9
M-OR1-10
M-OR2-1
M-OR3-1
M-OR3-2
M-OR3-3
M-OR3-4
M-GB1-1
M-GB1-2
M-GB2-1
M-GB2-2
M-GB2-3
M-GB3-1

Biogas uit waterzuiveringsslib
CO2 uit waterzuiveringsslib
Fosfor en stikstof uit afvalwater
Irrigatiewater uit grijs water
Irrigatiewater uit zwart water
Kunstmest uit waterzuiveringsslib
Bakstenen en pellets uit slib
Ophoog- en aanvulgrond uit de regio
Schone grond na fytoremediatie
Compostgrond uit bouwplaatsgrond
Oud asfalt als additief in nieuw asfalt
Volledig hergebruik asfalt
Composiet asfalt uit glas en asfaltafval
Hergebruik bitumen voor nieuw asfalt
Bitumen pellets uit cellulose en bitumenafval
Olie voor asfalt uit varkensmest
Composiet asfalt uit cement en plastic afval
Celluloseafval als additief in nieuw asfalt
Cement uit betonafval
CO2-vrije en kalksteen ondergrond uit betonslijtagemateriaal
Biocement uit voedselresten en mineralen
Bodemas als toeslagmateriaal in beton
Grind uit gebroken rode bakstenen
Grind uit keramisch restmateriaal
Bestrating uit restanten granietafwerking
Betontegel composiet met plantenvezels
Betontegel composiet met bodemas
Boomspiegel van rubberafval
Kunststofelementen uit plastic afval
Ophoogmateriaal van puingranulaat
Grind van bestrating-/bouwafval
Antiworteldoek uit rubberafval
Geotextielmat uit plastic afval
Lichtgewicht substraat uit rode baksteen
Biocompost uit groente- en fruitafval
Biologisch gezuiverde grond als bodembeschermende laag
Gehyroliseerde mulch uit cellulose, zaad en water
Hout mulch uit gebruikt houtmateriaal
Composietpaneel uit glasvezel- en kunstharsafval
Henneptouw uit industriële hennepvezel
Oeverbescherming van wilgentakken
Opsluitband uit plastic afval
Afdekrand uit rubberafval
Afvalwaterleidingen van gebruikt plastic
Waterdrainage met glasgranulaat
Drain van gerecycled plastic
Grind-vrije drainage van gebruikt plastic
Drainfilter van gerecycled plasticvezel
Drain van hergebruik natuursteen en staal
Afvoerkanaal uit gebruikt plastic
Straatmeubilair van gebruikt glas en betoncomposiet
Straatmeubilair van gebruikt keramisch restmateriaal en beton
Groene drijvende platforms van gebruikt plastic
Straatmeubilair van gebruikt plastic
Straatmeubilair van gebruikt houtcomposiet
Speelmeubilair van gebruikt rubber
Plastic producten geperst op plastic-recyclepunt
Gravel van gebruikte rode baksteen voor sportvelden
Sport- en speelplaatstegel van rubberafval
(Tijdlijke) parkeerstop van plastic afval
Composiet van staal en gerecycled plastic
Beschermingssysteem voor putdeksel uit plastic afval
Bouwhek van gerecycled plastic
Kunststof kabelbrug uit plastic afval
Boombescherming van gerecycled plastic
Dakbedekking uit bitumenafval
Daktegel van gerecycled plastic
Hoogwaardig hergebruik oude hele bakstenen
Biocomposietbetontegel uit plantenvezels
Biobaksteen op basis van zeewier
(Gevel)planten bewateringsysteem

p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 90
p. 90
p. 90
p. 90
p. 90
p. 91
p. 91
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p. 92
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p. 92
p. 92
p. 92
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p. 93
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p. 93
p. 93
p. 93
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p. 95
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p. 96
p. 96
p. 97
p. 97
p. 97
p. 97
p. 98
p. 98
p. 98
p. 98
p. 98
p. 99
p. 99
p. 99
p. 99
p. 99
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
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MAterialen / kansrijke combinaties
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Color palette 2
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G 1L- GB 3-3
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L- KA2 -1
L- KA1 -5
L- R4 -4
L-O R4 3
L-O R4- 2
L-O R4L-O R4-1
L-O R3-7
L-O R3-6
L-O R3-5
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L-NE1-2
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M -NE 8-1
M -NE 7-2
M -NE 7-1
-N 6
E6 -3
-2

M-GE1
MAterialen / gebied

Chemicaliën uit
afvalwater
In een stedelijke rioolwater
zuiveringsinstallatie
(RWZI) wordt sterk vervuild
water omgezet in licht
verontreinigd water
(effluent) dat kan worden
geloosd op het oppervlakte
water. Het rioolwater van
huishoudens en sommige
bedrijven is rijk aan
organisch materiaal. Dat
maakt het afvalwater ook
geschikt om er energie en
waardevolle stoffen uit te
halen. Uit anaerobe (na)
zuiveringstechnieken komt
bijvoorbeeld methaan
(biogas) vrij dat kan worden
opgeslagen en goed bruikbaar is als brandstof.
Geavanceerde zuiveringstechnieken zijn ook in staat
om selectief fosfor en
stikstof uit het afvalwater
te oogsten. Beide elementen
zijn belangrijke meststoffen;
fosfor wordt in de toekomst
zelfs een schaarse delfstof.
Het terugwinnen van
chemicaliën uit afvalwater
gebeurt in het algemeen op
stedelijk niveau in een
RWZI.

M-GE2
M-GE1-1

Biogas uit waterzuiveringsslib

M-GE1-2

CO2 uit waterzuiveringsslib

M-GE1-3

Irrigatie uit afvalwater

Fosfor en stikstof uit afvalwater

M-GE2-1

M-GE2-2

grondstof

grondstof

grijs water

zwart water

proces

proces

Irrigatiewater uit grijs water
Naast het oogsten van
stoffen uit afvalwater (zie
Chemicaliën uit afvalwater
(M-GE1)) kan ook het
afvalwater zelf nuttig
worden hergebruikt, in
plaats van de lozing ervan
op oppervlaktewater. Grijs
water (licht verontreinigd
met afbreekbare organische
stoffen) is in principe
geschikt om te gebruiken
als irrigatiewater waarmee
planten (tuinbouw) kunnen
worden bevloeid.
Afvalwater omvormen tot
irrigatiewater is een techniek die in principe bij een
stedelijke RWZI (riool
waterzuivering) plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor
zwart water (rioolwater),
maar alleen nadat het een
of meer zuiveringsstappen
heeft ondergaan.

Irrigatiewater uit zwart water

grondstof

grondstof

grondstof

slib van waterzuivering

slib van waterzuivering

afvalwater

proces

proces

proces

opslaan / vergisten

opslaan / vergisten

fytoremediatie

fytoremediatie

waterzuivering

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Een voorbeeld van
Fosfor en stikstof uit
afvalwater / M-GE1-3 is:
Buiksloterham, Amsterdam.
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E
E
E
B
B

-GE1 -3
-GE1 -4
-OR1 -1
-GE1 -2
-GE2 -1

E
E
E
B

-GE1 -1
-GE1 -3
-OR1 -1
-GE1 -2

F
F
E
E
B

-NE1 -1
-GB3 -3
-GE1 -3
-OR1 -1
-GE1 -2

L -OR3 -3
L -OR3 -7
W -GE2 -2
W -KA1 -2
B -GE1 -2

L
F
E
B

-GB1 -5
-GB3 -1
-OR1 -1
-GE1 -2

M-GE3
MAterialen / gebied

Slib en as uit
afvalwater
De maatregel Chemicaliën
uit afvalwater (M-GE1)
haalt waardevolle stoffen
uit afvalwater, maar het is
ook mogelijk om het slib
zelf (dat overblijft na zuivering) op nuttige wijze te
hergebruiken. Stap één is
het ‘oogsten’ van slib uit
zwart water. Dat gebeurt in
het algemeen in een stedelijke rioolwaterzuivering
(RWZI). Door de natte
drab te persen en te drogen
ontstaat een tussenproduct
waaruit goeddeels organische bakstenen (voor
huizenbouw) of pellets
(voor funderingen) kunnen
worden gemaakt. Met meer
geavanceerde chemisch-
fysische technieken is het
ook mogelijk om uit slib
een vorm van kunstmest te
produceren.
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M-GE4
M-GE3-1

Kunstmest uit waterzuiveringsslib

M-GE3-2

grondstof

grondstof

slib van waterzuivering

slib van waterzuivering

proces

proces

drogen / vermalen / fermentatie

verdamping / carbonisatie / persen

•
•
•
•
•

•
•

L -GB2 -3
W -NE3 -1
F -GB1 -3
F -GB3 -2
E -OR1 -1

Hergebruik grond

Bakstenen en pellets uit slib

F -GB3 -4
F -NE4 -3

M-GE4-1

M-GE4-2

M-GE4-3

grondstof

grondstof

grondstof

bodemmateriaal

verontreinigde grond

grond van de bouwplaats
en compost

proces

proces

proces

grondwerkzaamheden /
kwaliteitsonderzoek

fytoremediatie

verzamelen / mengen met compost

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ophoog- en aanvulgrond uit de regio
Zandwinning voor infrastructurele projecten en
terreinophoging is in veel
gevallen een milieu
belastende activiteit, die
deels kan worden voorkomen
door bestaande grond
(waaronder zand) in de stad
en regio te hergebruiken.
Vrijkomende grond, bijvoorbeeld uit bouwprojecten, is
in principe geschikt voor
hergebruik mits het niet
ernstig is verontreinigd.
Daarvoor gelden wel eisen
en randvoorwaarden, zoals
vastgelegd in de Nota
Bodembeheer Gemeente
Amsterdam. Grond met
organische verontreinigingen kan soms worden
schoongemaakt door middel
van fytoremediatie, waarbij
planten en micro-
organismen de verontreinigingen afbreken of in de
planten opnemen. Daarna
is de grond alsnog geschikt
voor hergebruik. Schone
vrijkomende grond kan op
een hoogwaardige manier
worden gebruikt als
bomenzand of compostgrond, al of niet na
bijmenging met schone
compost van elders.

W -GE1 -2
W -NE1 -2
W -GB3 -3
B -NE1 -3
B -OR1 -2

Schone grond na fytoremediatie

W -GE1 -2
W -GE2 -1
W -NE2 -1
W -OR3 -3
F -NE4 -1

Compostgrond uit bouwplaatsgrond

L -GE1 -1
W -NE2 -1
W -OR1 -2
W -KA1 -2
F -NE4 -1
F -GB3 -3

M-ne1
MAterialen / netwerk

Verhard wegdek
materiaal
Asfalt en beton worden
veel gebruikt bij de aanleg
van het wegennetwerk. De
productie van nieuw asfalt
en beton is sterk milieu
belastend, dus het is zinvol
om deze materialen geheel
of deels uit gebruikte
materialen te produceren.
Oud asfalt kan vaak in zijn
geheel worden hergebruikt,
al of niet na bijmenging
met nieuw asfalt. Die
bijmenging kan deels ook
bestaan uit oud bitumen,
glasdeeltjes, cellulose
afval, of cement met plastic
afval. Asfalt heeft altijd
een bindmiddel nodig. Dat
is meestal in de vorm van
nieuw bitumen (teer), maar
bitumen kan ook uit oud
asfalt worden terug
gewonnen en bijvoorbeeld
weer in de vorm van pellets
op de markt gebracht. Als
biologisch alternatief is het
ook mogelijk om olieachtige
stoffen uit varkensmest in
te zetten als bindmiddel.
In beton is met name het
aandeel cement (vaak
portland- of hoogoven
cement) sterk milieu
belastend. Het is echter
mogelijk om cement terug
te winnen uit betonpuin en
opnieuw te gebruiken in
nieuw beton.
Een nieuwe ontwikkeling is
het p
 roduceren van bio
cement uit voedselresten
en mineralen.

M-NE1-1

M-NE1-2

M-NE1-3

M-NE1-4

M-NE1-5

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

gebruikt asfalt

gebruikt asfalt

gebruikt glas, asfalt

gebruikt bitumen

gebruikt cellulose, bitumen

proces

proces

proces

proces

proces

frezen / verkleinen / mengen /
smelten

frezen / verkleinen / mengen /
smelten

frezen / verkleinen / zeven / mengen /
smelten

verkleinen / mengen / smelten

verkleinen / mengen / persen /
smelten

•

•

•
•
•

Oud asfalt als additief in nieuw asfalt

Volledig hergebruik asfalt

Composietasfalt uit glas en asfaltafval

Hergebruik bitumen voor nieuw asfalt

Bitumen pellets uit cellulose en
bitumenafval

Een voorbeeld van
Cellulosea fval als
additief in nieuw asfalt /
M-NE1-8 is: in de
IJburglaan in Amsterdam
(DL1, p. 147).
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E -GE1 -3

E -GE1 -3

L -OR4 -2
L -OR4 -4
E -GE1 -3

•
•
•
•

L
L
E
B

-OR4 -2
-OR4 -4
-OR1 -1
-GE1 -2

MAterialen / netwerk

M-NE1-6

M-NE1-7

M-NE1-8

M-NE1-9

M-NE1-10

M-NE1-11

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

varkensmest

zand, cement, grind, bitumen
en plastic

cellulose uit afvalwater (met toilet
papier)

gebruikt cement, beton

betonslijtagemateriaal

voedingsstoffen en mineralen
verzameld uit afval en cement

proces

proces

proces

proces

proces

proces

scheiden / olie-extractie / mengen

verkleinen / mengen met asfalt /
smelten

zeven / verkleinen / persen

verkleinen / scheiden gehydrateerd
en ongehydrateerd cement / zeven /
grondstoffen afvoeren

verkleinen / scheiden gehydrateerd
en ongehydrateerd cement / zeven /
grondstoffen afvoeren

verzamelen / mengen met mineralen
en voedingsstoffen uit afval /
biochemisch proces op omgevingstemperatuur

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Olie voor asfalt uit varkensmest
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Composiet asfalt uit cement en
plastic afval

L -OR4 -2
L -OR4 -4
E -GE1 -3

Celluloseafval als additief in
nieuw asfalt

L
L
E
B

-OR4 -2
-OR4 -4
-OR1 -1
-GE1 -2

Cement uit betonafval

L -OR4 -1
L -OR4 -3
L -GB3 -3
W -OR3 -2
B -OR1 -2

CO2 -vrije en kalksteen ondergrond
uit betonslijtagemateriaal

L -OR4 -1
F -NE4 -2
F -GB2 -3

Biocement uit voedselresten en
mineralen

W -OR3 -2
W -OR4 -2
F -NE4 -1
B -GE2 -1

M-ne2
M-NE1-12
MAterialen / netwerk

Bodemas als toeslagmateriaal
in beton

grondstof

Waterdoorlatend
wegdekmateriaal
Ook ‘onverharde’ wegen of
paden maken een belangrijk onderdeel uit van de
netwerken van een wijk,
bijvoorbeeld als wandel
paden in groenstroken en
parken. Voordeel van deze
‘verharding’ is dat het
regenwater vrijwel
onbelemmerd doorlaat.
Als toegepast materiaal
wordt vaak naar nieuw
grind, leem of schelpen
gegrepen, maar het is ook
goed m
 ogelijk om grind te
gebruiken gemaakt van
rode bakstenen of afgedankt keramisch materiaal.
Een ander veelgebruikt
materiaal op paden zijn
houtsnippers of schors.
Een duurzaam alternatief
is het gebruik van
versnipperd sloophout.

M-ne3
M-NE2-1

Grind uit gebroken rode bakstenen

M-NE2-2

Grind uit keramisch restmateriaal

grondstof

grondstof

gebroken rode bakstenen

keramisch restmateriaal

proces

proces

huisvuilverbranding / zuiveren
bodemas / mengen

verkleinen / zeven / mengen

verkleinen / zeven / mengen

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

bodemas van afvalwaterzuivering,
cement of beton

proces

W -GB3 -3
B -GE1 -2
B -OR1 -2
B -OR3 -1
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W -OR3 -1
F -NE1 -2
F -GB3 -4

L -OR4 -1
L -GB3 -1
W -OR2 -2
F -NE1 -3
F -NE3 -2
F -GB3 -5

Verhard (wegdek)
elementen materiaal
Naast gesloten wegdek
materiaal in de vorm van
lange banen asfalt of beton
wordt op netwerkniveau
ook veel gebruikgemaakt
van verharding in de vorm
van elementen zoals stoeptegels, straatstenen en
granietkeien.
Voor betontegels zijn
diverse circulaire alternatieven op de markt. Het
gaat daarbij om compo
sieten van beton met bijvoorbeeld plantenvezels of
bodemas. Ook (restanten
van) gebruikte granietkeien
zijn heel goed opnieuw te
gebruiken. Voor specifieke
toepassingen bestaan er
ook plastic tegels gemaakt
uit plasticafval. In trottoirs
gemaakt van elementen
verharding worden vaak
bomen geplaatst; om
onkruidvorming te voor
komen, kan de boomspiegel
bedekt worden met een
afdeklaag gemaakt van
rubberafval.

M-NE3-1

M-NE3-2

grondstof

grondstof

restanten van granietafwerking

plant vezels

proces

proces

verkleinen

verzamelen / plantenvezels mengen
met beton / gieten / uitharden

•
•

•
•

Bestrating uit restanten
granietafwerking

L -OR4 -1
L -OR4 -4

Betontegel composiet met
plantenvezels

L -GB3 -1
F -NE3 -2

M-ne4
M-NE3-3
MAterialen / netwerk

Betontegel composiet met bodemas

M-NE3-4

Boomspiegel van rubberafval

M-NE3-5

Wegdek fundering

Kunststofelementen uit plastic afval

M-NE4-1

M-NE4-2

grondstof

grondstof

menggranulaat

natuurlijke basis- en steenafval van
de bouwplaats, straatverharding

Ophoogmateriaal van puingranulaat
Autowegen in een wijk (zie
Verhard wegdekmateriaal
(M-NE1)) bestaan uit
een ophoog- dan wel
funderingslaag waarop de
verharding wordt aangebracht. Die funderingslaag
leent zich uitstekend om
puingranulaat (uit beton/
steen) voor te gebruiken of
grind gemaakt uit bouwafval
en/of bestratingsafval.
Soms wordt eerst gewerkt
met een geotextielmat,
om te voorkomen dat de
funderingslaag wegzakt in
de onderliggende bodem.
Zo’n mat bestaat bij voorkeur uit plastic afval in
plaats van uit nieuw materiaal. Ook antiworteldoek is
bij voorkeur gemaakt van
rubberafval.

Grind van bestrating-/bouwafval

grondstof

grondstof

grondstof

bodemas van afvalwaterzuivering

rubberafval

plastic afval

proces

proces

proces

proces

proces

huisvuilverbranding / zuiveren
bodemas / wassen minerale as
korrels / mengen

verkleinen / zeven / persen

zuiveren / verkleinen / persen

verkleinen / zeven

verkleinen / zeven

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

F -NE3 -2
F -GB2 -1
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L
L
F
B

-NE1 -2
-OR1 -6
-NE3 -2
-NE4 -4

W -GE3 -3
B -OR2 -1
B -OR3 -1

W -NE1 -2
W -NE1 -3
W -OR3 -1
F -NE3 -3
F -NE4 -1
F -GB3 -4

L
L
L
F
F

-OR3 -5
-OR3 -7
-OR4 -1
-NE4 -2
-NE4 -3

M-ne5
M-NE4-3
MAterialen / netwerk

Antiworteldoek uit rubberafval

M-NE4-4

Geotextielmat uit plastic afval

grondstof

grondstof

rubberafval

plastic afval

proces

proces

verzamelen / devulkaniseren /
verkleinen / mengen / vulkaniseren

verzamelen / verkleinen / smelten /
snijden / vlechten

Grondsubstraat voor
groenbeheer
Bij gebiedsontwikkelingen
of transformaties van
bestaande gebieden moet
de bodem van geplande
groenzones, -taluds of
-stroken in het algemeen
eerst worden voorbereid op
de inrichting met groen.
Door een laag geschikt
grondsubstraat te leggen,
hebben bomen, struiken,
grassen en planten een
hogere kans op aanslaan
en zullen ze sterker en
gezonder uitgroeien. Voor
het grondsubstraat zijn
diverse typen zwarte grond
of tuinaarde gangbaar,
maar er bestaan ook enkele
interessante duurzame
alternatieven. Lichtgewicht
substraat uit rode baksteen, aarde en klei bestaat
niet alleen uit hergebruikt
materiaal, maar heeft ook
goede eigenschappen als
het gaat om vochthuishouding, structuur en beluchting. Ook sommige verontreinigde grond is na
biologische zuivering
uitstekend geschikt als
bodembeschermende laag.
Voor bemesting en een
goede bodemstructuur is
biocompost uit groente- en
fruitafval een duurzame
optie. Voor de afwerking
van de borders of materialen om aanplant te beschermen, bestaan er
goede biocomposieten
gemaakt uit tuinafval en
andere plantaardige vezels.

M-NE5-1

M-NE5-2

M-NE5-3

grondstof

grondstof

grondstof

rode bakstenen

groente- en fruitafval

verontreinigde grond

proces

proces

proces

verkleinen / mengen / zeven

verzamelen / composteren / mengen

fytoremediatie

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Lichtgewicht substraat uit rode
baksteen

Biocompost uit groente- en fruitafval

Biologisch gezuiverde grond als
bodembeschermende laag

Een voorbeeld van Bio-
compost uit groente- en
fruita fval / M-NE5-2 is:
het wormenhotelproject van
Amsterdam (DL1, p. 155).

•
•
•
•

F
F
F
B
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-NE1 -2
-NE3 -2
-NE3 -3
-NE4 -4

•
•
•
•

L -GB2 -1
W -OR2 -2
W -GB1 -2
F -NE1 -2

L -NE1 -2
L -GB2 -1
W -GB1 -1
F -GB3 -1

W -KA1 -3
F -GB3 -3
B -GE2 -1

W -NE2 -1
W -OR2 -1

M-ne6
M-NE5-4
MAterialen / netwerk

M-NE5-5

Oeverbeschoeiing

grondstof

grondstof

cellulose, zaad, water

resterend en gebruikt houtmateriaal

proces

proces

verzamelen / verkleinen / zeven /
mengen met groentezaad / bewateren

verzamelen / verkleinen / sorteren

Ook waterwegen maken
een belangrijk onderdeel
uit van de netwerken in een
wijk. Natuurlijke oevers
langs die oppervlakte
wateren, zonder enige vorm
van beschoeiing, zijn daarvoor de meest duurzame
optie, maar dat is niet altijd
mogelijk of wenselijk.
De traditionele harde
beschoeiingen, zoals
gewolmaniseerd of
gecreosoteerd hout, zijn
erg schadelijk voor het
(aquatisch) milieu en
worden niet meer toegepast.
Alternatieven zoals tropisch
hardhout, beton of staal
zijn niet giftig, maar kunnen
als oeverbeschoeiing nog
niet echt duurzaam worden
genoemd. Wel duurzaam en
circulair zijn bijvoorbeeld
gevlochten wilgentakken,
matten van henneptouw of
composietpanelen uit
glasvezel- en kunsthars
afval.

•
•
•
•

•
•
•
•

Gehydrolyseerde mulch uit cellulose,
zaad en water

L -GE1 -1
W -OR3 -3
W -GB1 -1
F -GB2 -1
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Houtmulch uit gebruikt
houtmateriaal

L -GB3 -2
W -OR3 -4
W -GB1 -2
F -NE3 -2

M-NE6-1

M-NE6-2

M-NE6-3

grondstof

grondstof

grondstof

glasvezel, hars

hennep

wilgentakken

proces

proces

proces

verzamelen / verkleinen / bindmiddelen toevoegen / persen

verzamelen / verkleinen / vlechten

wilgentakken snoeien / vlechten

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Composietpaneel uit glasvezelen kunstharsafval

L
L
F
F

-OR4 -5
-GB1 -3
-NE4 -4
-GB1 -1

Henneptouw uit industriële
hennepvezel

L -OR1 -2
L -OR1 -7
W -GB1 -1
F -NE2 -1
F -NE4 -1
F -GB1 -1

Oeverbescherming van wilgentakken

W -GE1 -2
W -NE2 -1
F -NE1 -2
F -NE4 -1

M-ne7
Kantopsluiting

M-ne8
M-NE7-1

MAterialen / netwerk

Opsluitband uit plastic afval
Bij de aanleg van trottoirs
en betegelde fietspaden
moeten veel kantopsluitingen worden gerealiseerd,
om te voorkomen dat de
tegels aan de randen van
het pad zijwaarts wegschuiven. In het algemeen
worden die kantopsluitingen
uitgevoerd als betonnen
elementen, maar ze zijn ook
verkrijgbaar in gerecycled
kunststof, zelfs de L-vormige
hoekelementen. Dergelijke
elementen worden soms
ook toegepast bij groenstroken die in de vorm van
verhoogde plantvakken
worden uitgevoerd.
Een andere kantopsluiting
betreft losse groen
elementen in het ontwerp
van de openbare ruimte,
zoals plantenbedden in het
gras en boomcirkels. Met
watergeefranden, gemaakt
uit rubberafval, wordt
voorkomen dat water en
eventueel mulch (fijne
houtsnippers, grove
compost) zich onbelemmerd
over de naaste omgeving
kan verspreiden.
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M-NE7-2

Leidingen

Afdekrand uit rubberafval
Hoofdrioolbuizen worden
bijna altijd in beton uitgevoerd en huisaansluitingen
tussen het rioolstelsel en
de gebouwen worden in het
algemeen juist van kunststof (PVC) gemaakt. Voor
beide typen buizen bestaan
ook circulaire alternatieven
in de vorm afvoerkanalen
(een goot met draindeksel)
of afvoerbuizen van
gerecycled kunststof.
De laatstgenoemde vorm is
geschikt voor zowel droogweerafvoer (DWA oftewel
zwartwaterafvoer) als
hemelwaterafvoer (HWA).
Het afvoerkanaal is alleen
geschikt voor HWA. Ook
laagtemperatuur-warmteleidingen (nieuw PVC is
gangbaar) kunnen worden
uitgevoerd in gerecycled
kunststof.

M-ne9
M-NE8-1

Afvalwaterleidingen van gebruikt
plastic

grondstof

grondstof

plastic afval

rubber afval

proces

proces

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen / persen

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen / persen

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen / smelten / extruderen

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

W -NE1 -2
W -OR4 -2
W -KA1 -2
F -NE3 -2

F -NE3 -2

grondstof
plastic afval

proces

W -NE3 -2
W -OR2 -3
W -OR5 -1
B -NE5 -1
B -OR2 -1

Kolk en drain

M-NE9-1

Waterdrainage met glasgranulaat
Voor een rainproof afvoer
van regenwater in woonstraten zonder zwaar
verkeer, woonerven of
plantsoenen bestaan er
duurzame systemen van
drains en kolken. Deze
voeren het regenwater
beheerst af, waarbij ook
een vorm van filtering
plaatsvindt.
Voor onverharde plekken,
zoals groene passages of
groene parkeervakken,
bestaan er gerecyclede
kunststof platen met een
open roosterstructuur om
regenwater beter de bodem
in te krijgen. In tuinen en
groenzones doen ook
buisvormige drains, vlak
onder het maaiveld, goede
diensten om water gecontroleerd af te voeren. Deze
drains zijn een duurzaam
alternatief voor grind
koffers. Worden kolken en
grindkoffers toegepast, dan
kunnen deze worden voorzien van filters op basis
van hergebruikt glasgranulaat of kunststof vezels. Ze
zijn in staat om een deel
van de afgespoelde verontreiniging af te vangen. Voor
een duurzame afdekking op
dergelijke kolken en koffers
kan worden gedacht aan
een deksel of rooster van
gebruikt natuursteen
composiet, versterkt met
staal.

grondstof
glasafval

proces
verzamelen / verkleinen

•
•
•

W -GE3 -3
W -NE3 -2
W -OR1 -3

MAterialen / netwerk

M-NE9-2

M-NE9-3

M-NE9-4

M-NE9-5

M-NE9-6

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

plastic afval plastic afval

plastic afval

plastic afval

natuursteensubstraat, staal

plastic afval

proces

proces

proces

proces

proces

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen / smelten / gieten

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen / smelten / extruderen

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen / smelten / gieten

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen met minerale oxiden / gieten

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
mengen / smelten / gieten

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Drain van gerecycled plastic

W -GE1 -1
W -OR3 -1
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Grind-vrije drainage van gebruikt
plastic

W -OR1 -1
W -OR2 -2
F -NE1 -1
B -NE4 -4

Drainfilter van gerecycled plasticvezel

W -NE3 -2
W -OR2 -3
F -GB3 -5

Drain van hergebruik natuursteen
en staal

W -NE3 -2
W -OR5 -1
W -OR4 -1

Afvoerkanaal uit gebruikt plastic

W -OR2 -3
W -OR5 -1
W -GB2 -2

M-or1
Straatmeubilair

MAterialen / openbare ruimte

In de openbare ruimte staat
divers straatmeubilair,
variërend van bankjes en
prullenbakken tot fietsenrekken, vlonders en speeltoestellen. Traditioneel
wordt daarvoor veel nieuw
staal, hardhout en beton
gebruikt, maar er zijn ook
degelijke producten op
basis van restmaterialen.
Zo bestaat er constructief
zeer sterk straatmeubilair
van composietmateriaal
samengesteld uit een mix
van glas, beton en/of
keramisch restmateriaal.
Ook restpartijen hout
worden op die manier tot
composieten verlijmd en
samengeperst.
Daarnaast kan straat
meubilair gemaakt worden
uit hergebruikte kunststoffen, vaak omgesmolten in
de fabriek of soms in een
recyclingcentrum meteen
tot nieuwe producten
geperst. Te denken valt aan
kunststof zitbanken,
drijvende platforms op
water en fietsenrekken.

M-or1-1

M-or1-2

M-or1-3

M-or1-4

M-or1-5

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

glas, beton afval

keramisch restmateriaal, beton

plastic afval

plastic afval

houtafval

proces

proces

proces

proces

proces

verzamelen / verkleinen / mengen /
gieten / drogen

verzamelen / verkleinen / mengen /
gieten / drogen

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / gieten

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / gieten

verkleinen / mengen / extruderen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Straatmeubilair van gebruikt glas en
betoncomposiet

Straatmeubilair van gebruikt
keramisch restmateriaal en beton

Groene drijvende platforms van
gebruikt plastic

Straatmeubilair van gebruikt plastic

Straatmeubilair van gebruikt
houtcomposiet

Een voorbeeld van Groene
drijvende platforms van
gebruikt plastic /
M-OR1-3 is: in Rotterdam
Rijnhaven.
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L -OR3 -5
L -OR3 -7
L -OR4 -3
L -OR4 -5
W -OR4 -2
B -OR3 -3
B -OR3 -5

L -OR3 -5
L -OR3 -7
L -OR4 -3
L -OR4 -5
W -OR4 -2
B -OR3 -3
B -OR3 -5

W -GE2 -1
W -NE2 -2

L -OR3 -7
L -OR3 -5
L -OR4 -3
L -OR4 -5
W -OR4 -2
B -OR3 -3
B -OR3 -5

L
L
L
L
F
F
F

-OR4 -3
-OR4 -5
-KA1 -1
-GB1 -1
-NE4 -3
-GB1 -1
-GB2 -1

MAterialen / openbare ruimte

M-or1-6

M-or1-7

M-or1-8

M-or1-9

M-or1-10

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

rubberafval

plastic afval

rode-baksteenafval

rubberafval

plastic afval

proces

proces

proces

proces

proces

zuiveren / verkleinen / smelten /
gieten

zuiveren / verkleinen / smelten /
gieten / persen

slopen / verkleinen / zeven

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / extruderen

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / gieten

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Speelmeubilair van gebruikt rubber

L -OR4 -3
L -OR4 -5
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Plastic producten geperst op
plastic-recyclepunt

W -OR2 -4
F -GB2 -1
B -OR3 -1
B -OR3 -5

Gravel van gebruikte rode baksteen
voor sportvelden

W -OR3 -1

Sport- en speelplaatstegel van
rubberafval

L -OR4 -1
L -OR4 -4

(Tijdelijke) parkeerstop van plastic
afval

M-or2
Constructie-element

MAterialen / openbare ruimte

Naast het plaatsen van
kant-en-klaar straatmeubilair (zie M-OR1) bestaan er
in de openbare ruimte ook
situaties waarin objecten
echt ter plaatse moeten
worden geconstrueerd.
Denk bijvoorbeeld aan
afmeervoorzieningen,
schaduwelementen op
straat, steigers in het water
of sport- en speeltoestellen. Traditioneel wordt
daarvoor vaak nieuw staal,
hardhout of beton gebruikt,
maar er zijn tegenwoordig
ook degelijke producten op
basis van kunststof. Voor
de constructieve sterkte
wordt het kunststof element
(zoals een draagbalk) in
dat geval voorzien van een
stalen bewapening. Groot
voordeel van kunststof is
dat het onderhoudsvrij is,
niet uitloogt en niet
splintert.

M-or3
M-or2-1

Composiet van staal en gerecycled
plastic

grondstof
plastic afval

proces
verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / gieten

•
•
•
•
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L -GB1 -1
L -GB2 -3
W -GB1 -3
F -GB3 -5

Veiligheidsmaatregelen
bouwplaats
In zekere zin kan een bouwplaats als een bijzonder en
tijdelijk onderdeel van de
openbare ruimte worden
gezien. Bouwplaatsen
zijn niet ongevaarlijk en
daarom wordt veel aandacht
besteed aan veiligheid
voor werklieden, passanten
en bezoekers.
De veelvoorkomende voorzieningen lenen zich goed
voor uitvoering in duurzame
hergebruikte materialen.
Zo hoeft een bouwhek niet
alleen in staalgaas en
beton te worden uitgevoerd,
maar kunnen de voeten van
het hek ook uit gerecycled
kunststof bestaan. Datzelfde
geldt voor kabelbruggen en
afdekkingen van manholes
en andere gaten. Ook voor
het beschermen van de
stam van bestaande bomen
en het ondersteunen van
nieuwe bomen zijn
hergebruikte kunststof
producten in de handel.

M-or3-1

M-or3-2

M-or3-3

M-or3-4

grondstof

grondstof

grondstof

grondstof

plastic afval

plastic afval

plastic afval

plastic flessen afval

proces

proces

proces

proces

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / gieten

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / gieten

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / gieten

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / extruderen / vlechten

•

•

Beschermingssysteem voor
putdeksel uit plastic afval

•
•
•

B -OR2 -2
B -OR2 -3
B -OR3 -1

Bouwhek van gerecycled plastic

Kunststof kabelbrug uit plastic afval

B -OR3 -5

Boombescherming van gerecycled
plastic

L -NE1 -2

M-gb1
MAterialen / Gebouw

Gebouwschil
dakbedekking
Er zijn vele vormen van
dakbedekkingen denkbaar,
variërend van dakpannen
en leisteen tot koper of
zink. Wordt gekozen voor de
veelgebruikte en traditionele
zwarte ‘stroken’ op platte
daken, dan is EPDM-folie
een relatief duurzame
keuze, maar er kan ook
worden gedacht aan gerecycled bitumen. Bitumen
(teer) laat zich vrijwel
oneindig recyclen, bijvoorbeeld uit oude daken en de
asfaltindustrie, en toepassen in nieuwe rollen dak
bedekking. Omgekeerd
zouden resten bitumineuze
dakbedekking niet zomaar
als bouwafval moeten
worden gestort, omdat
deze zich goed laten
recyclen tot bindmiddel in
nieuw asfalt (‘roof to
road’). Voor het betreden
van daken zijn er speciale
daktegels op de markt,
gemaakt gerecycled
plastic.
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M-gb2
M-gb1-1

Dakbedekking uit bitumenafval

M-gb1-2

Daktegel van gerecycled plastic

grondstof

grondstof

bitumen afval

plastic afval

proces

proces

verzamelen / zuiveren / verkleinen /
smelten / persen

verzamelen / verkleinen / mengen /
extruderen

•
•

•
•
•

L -GB2 -2
F -GB3 -1

L -GB3 -1
L -GB3 -2
F -GB2 -2

Gebouwschil
gevelmateriaal
De fabricage van nieuw
baksteen en beton is erg
milieubelastend is.
Daarnaast zijn baksteen
en beton veel toegepaste
materialen in gevels. Om
die reden is het belangrijk
om voortdurend te blijven
uitkijken naar duurzame
circulaire varianten van
die producten.
Het meest duurzame alternatief is hergebruik van
oude bakstenen in hun
geheel. Vooral bij de sloop
van (oude) gebouwen die
nog met kalksteenmortel
zijn gemetseld, komen vaak
gemakkelijk hele stenen
vrij, schoon van cement.
Nieuwe ontwikkelingen zijn
zogeheten biobakstenen,
bijvoorbeeld op basis van
gedroogd en geperst zeewier met bindmiddelen (zie
ook Biobaksteen op basis
van zeewier / M- GB2-3).
Voor beton worden ook
steeds meer innovaties
op de markt gebracht,
waaronder vormen van
biocomposietbeton met
koffiedik als toeslag
materiaal.

M-gb2-1

M-gb2-2

M-gb2-3

grondstof

grondstof

grondstof

oude stenen

gedroogde plantenvezels

zeewier

proces

proces

proces

slopen / scheiden / zuiveren

verzamelen / plantenvezels
verkleinen / zeven / mengen / gieten /
drogen

verzamelen / zeewier verkleinen /
mengen / bakvorm vullen / bakken

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Hoogwaardig hergebruik oude hele
bakstenen

L
L
F
F

-OR3 -5
-GB3 -3
-NE3 -3
-NE4 -2

Biocomposietbetontegel uit
plantenvezels

L -OR4 -1

Biobaksteen op basis van zeewier

L -OR3 -5
L -GB3 -3
W -OR4 -2
F -NE4 -2

M-gb3
MAterialen / gebouw

Gebouwschil
hemelwaterafvoer
Regenwater is een waardevol product, met name in de
zomer, voor het bewateren
van groene gevels, groenstroken langs een gebouw
en tuinen. In de maatregelen bij het thema Water,
zoals W-GB2 (hergebruik
regenwater) en W-GB4
(ontkoppelen van riool)
wordt het nuttig gebruik
van regenwater op daken
daarom ook aangehaald.
Met behulp van de zwaartekracht kan regenwater van
het dak zonder pompenergie
worden benut voor het
bevloeien van (gevel)
planten. Omdat er op daken
toch wat verontreiniging
ligt, zijn er ‘first flush’-
producten op de markt die
het water van vaste
onzuiverheden ontdoen. 
De werking daarvan berust
op een eenvoudig zwanenhalssysteem, waarin de
eerste neerslag van het dak
(die relatief vies is) eerst
kan bezinken, zodat de
resterende (schonere)
neerslag beter kan worden
gebruikt als irrigatiewater.

M-gb3-1

(Gevel)planten bewateringsysteem

grondstof
regenwater

proces
regenwateropvang / filteren water

Een voorbeeld van (Gevel)-
planten bewaterings
systeem / M- GE3-1 is:
hoek Wibautstraat/ Tilanusstraat, Amsterdam.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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L -OR1 -4
L -KA3 -1
L -GB1 -5
L -GB2 -3
W -NE3 -2
W -KA1 -1
W -GB1 -2
W -GB2 -1
W -GB2 -3

Specificaties
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Leefmilieu
/ Specificaties
Op dit moment (april 2020) is het gebiedsthema
Leefmilieu nog flink in ontwikkeling, zowel op
wetenschappelijk vlak als op het gebied van
ruimtelijke inpassing. Het is hierdoor nog niet
mogelijk om eenduidige eisen/technische
specificaties op te stellen voor de verschillende
uitwerkingen van de maatregelen. Daarom zijn de
specificaties voor de uitwerkingen van de maat
regelen voor het leefmilieu in tegenstelling tot die
van de andere thema’s algemeen gehouden.

L-GE1

Beperken harde verharding
Het hoofddoel is het beperken van opwarming
van verhardingen, door delen van de verharding
achterwege te laten of te vervangen door groen.

L-NE1

Beschaduwen (water)weg
Het hoofddoel van de maatregel is het bieden van
een koele plek door middel van schaduw. Hierbij is
het van belang dat het bladoppervlak per vierkante
meter voldoende is. Dit staat ook wel bekend als
de bladoppervlakte-index (ofwel Leaf Area Index,
LAI: aantal bladeren per stengel x aantal
stengels/m2 x bladoppervlakte).
Tevens kan een boom bijdragen aan het beperken
van het stadsbrede hitte-eilandeffect (urban
heat island effect, UHI) door het verdampen van
water en daarmee het verlagen van de lucht
temperatuur. Een boom kan tot wel 370 liter water
per dag verdampen. De afstand tussen het maaiveld en de onderzijde van de bladzone van de
boom (stamzone) heeft invloed op het
verkoelende effect van de boom.

L-OR1

Schaduw door overkapping/groen
Het hoofddoel van de maatregel is het bieden
van een koele plek door middel van schaduw.
Schaduw en daarmee verkoeling kan worden
bereikt door middel van groen. Hierbij is het van
belang dat het bladoppervlak per vierkante meter
voldoende is, ofwel de bladoppervlakte-index
moet worden berekend.
Schaduw is ook te maken door middel van een
pergola. In de winter dient de pergola voldoende
licht door te laten om te voorkomen dat er een
donkere, sociaal onveilige plek ontstaat. Wanneer
de pergola volledig is afgedekt, met bijvoorbeeld
glas, moet deze een voldoende emissiecoëfficiënt
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hebben om warmte te reflecteren, zodat er geen
stapeling van kaswarmte ontstaat.
Door de hoogte van de pergola aan te passen,
ontstaat er een bepaalde hoeveelheid kubieke
meters aan potentieel koelere lucht en vierkante
meters aan schaduwoppervlak.

L-KA2

Verkoelende luchtstroming kavel
Hoofddoel van deze maatregel is het zorgen voor
een verkoelend effect door middel van lucht
stroming op kavelniveau.
Zie ook L-OR2.

L-OR2

Verkoelende luchtstroming openbare ruimte
Het hoofddoel van deze maatregel is het faciliteren
van ventilatie door middel van windcirculatie.
Door bomen aan te planten in een bepaalde
configuratie kan koele lucht goed worden aan
gevoerd en warme lucht zonder hindering worden
afgevoerd. Hierbij is de oriëntatie ten opzichte
van bijvoorbeeld de koele windrichting van
belang. Welke dit is, hangt af van de specifieke
locatie en het seizoen. In de zomer is dit voor
namelijk het (noord)westen.
Om de aan- en afvoer van respectievelijk koude
en warme lucht te faciliteren, dient er een
minimale/optimale afstand te zijn tussen de
bomen of mogelijk harde, onnatuurlijke objecten.
Er kan hierbij ook gedacht worden aan bomen
die passerende warme lucht koelen.

L-OR3

Verkoeling door verdamping
Bij verkoeling door verdamping is onderscheid
te maken tussen passieve koeling (verdamping
door beplanting) en actieve koeling (in de vorm
van fonteinen of verneveling). Een tussenvorm
tussen passief en actief is het natsproeien van
straten, waardoor de verharding wordt gekoeld
door verdampend water.

L-OR4

Verminderen warmte-uitstraling openbare
ruimte
Het hoofddoel van deze maatregel is het voorkomen van opwarming van oppervlakten door
de reflectie van zonnestraling. Let op! De gereflecteerde straling kan uitstralen naar een nabijgelegen oppervlak (gevel) en het oppervlak daar
alsnog opwarmen.

L-KA1

Schaduw van vaste erfafscheiding
Het hoofddoel van deze maatregel is het creëren
van een koele plek op kavelniveau door middel
van het leveren van schaduw.
Zie ook L-NE1 en L-OR1.

Hedera (klimop) en de zilverbladige, semi-kruid
achtige ezelsoor blijken de beste keuzen te zijn
voor groene gevels als het gaat om koelings
efficiëntie (Cameron et al., 2014). Ze hebben
beide een dicht bladerdek. Klimop zorgt vooral
door zijn schaduwwerking voor een verlaging van
de g
 eveltemperatuur en een effect op de buitenlucht. Ezelsoor zorgt door zowel beschaduwing
van de gevel als door verdampingskoeling voor
lagere temperaturen van de buitenlucht.

L-KA3

Groene erfafscheiding
Hoofddoel van deze maatregel is het zorgen voor
verkoeling door middel van verdamping en
schaduw op kavelniveau.
Zie ook L-NE1 en L-OR1.

L-GB1

L-GB2

Koele gebouwschil door verdamping
Hoofddoel van deze maatregel is om te voor
komen dat op hete zomerdagen de schil en met
name het dak van een gebouw opwarmen.
Beplanting zorgt voor verkoeling in de zomer en
voor warmte-isolatie in de winter.

Schaduw van gebouwdelen
Gevelgroen biedt verkoeling door drie mechanismen: schaduw, verdamping en isolatie. Van deze
drie is schaduwwerking het meest effectief
(Hoelscher et al., 2016). Dit betekent ook dat een
grotere bedekkingsgraad van gevelgroen voor
meer verkoeling zorgt. Gevelgroen schermt de
gevel af, waardoor de oppervlaktetemperatuur niet
zo hoog oploopt als van een gevel zonder groen.
Groene gevels stralen daardoor minder warmte
uit. Voetgangers in straten met groene gevels
worden door gevelgroen aan minder hoge oppervlaktetemperaturen blootgesteld (Oke et al., 2017).
Een groene gevel kan een groot effect hebben
van meer dan 10 graden op de geveltemperatuur,
terwijl het effect op de buitenluchttemperatuur
vaak gering is. Zo laat een meetstudie uitgevoerd
in Italië tijdens een zonnige dag (Mazzali et al.,
2013) zien dat het verschil in de oppervlaktetemperatuur tussen een kale en een groene gevel kan
variëren van 12 tot 20 graden, maar tijdens
bewolkte dagen vermindert dit temperatuur
verschil naar waarden tussen 1 en 2 graden.
Het verkoelend effect van groene gevels hangt
uiteindelijk af van de hoeveelheid en geometrie
van de vegetatie, de vegetatiesoort, bodemvochtcondities, het klimaat en het seizoen (Eleftheria
& Jones, 2008; Cameron et al., 2014). Over het
algemeen geldt dat het verkoelend effect van
groene gevels groter is voor gevels die de meeste
zonnestraling ontvangen. Ook geldt hoe smaller
de straat, hoe groter het effect op de lucht
temperatuur (Eleftheria & Jones, 2008), en dichter
bij de gevel is het effect groter.
Vooral in de zomer kan gevelgroen ook voor een
isolerend effect zorgen, waardoor het binnenshuis koel blijft. Metingen laten zien dat gevelgroen de warmteopname van buiten met 97% kan
reduceren (Djedjig et al., 2017). Door isolerende
werking kan gevelgroen het gebruik van air
conditioning verminderen.

L-GB3

Verminderen warmte-uitstraling gebouw
Het hoofddoel van deze maatregel is het voorkomen van opwarming van oppervlakten op
gebouwniveau door middel van reflectie van
zonnestraling.
Zie ook L-OR4.

Water
/ Specificaties
W-GE1

Vergroenen

W-GE1-1

Verharding eruit, groen erin
Bij de aanplant van groen na verwijdering van
verharding kan het zijn dat groen is geplaatst
midden in een verharde omgeving. In dat geval
vindt er geen tot weinig infiltratie van hemelwater
plaats en kan verdroging van de bodem optreden
en kan vegetatie afsterven. Om dit te voorkomen,
kan hemelwater via het maaiveld mogelijk alsnog
naar het groen worden afgevoerd, er kan droogte
bestendige vegetatie worden geplaatst of het
groen kan worden beregend. Hierbij is het ook
van belang dat er niet meer water toestroomt dan
de vegetatie/bodem aankan. Er kan eventueel een
slokop worden geplaatst die verbonden is met het
HWA-riool.

W-GE1-2

Natuurlijke oever
In het geval van natuurvriendelijke oevers dient
men bij het bepalen van de vegetatie zowel
rekening te houden met droge en natte omstandig
heden als met de (aqua-)ecologische aspecten
(huidige en toekomstige situatie flora en fauna).
Het gewenste talud van een dergelijke oever is 1:5.

W-GE2

Waterzuivering

W-GE2-1

Helofytenfilter
Helofytenfilters zijn natuurlijke of aangelegde
moerassen, begroeid met waterplanten
(helofyten) die geschikt zijn voor drassige of
permanent ondergelopen bodem. De onderste
plantendelen staan onder water, terwijl bladeren
en bloemen boven het water uitsteken.
Toepasbare voorbeelden van helofyten zijn
riet, mattenbies, zegge, grote lisdodde, gele lis,
dwerglisdodde, kalmoes en gewone waternavel.
Deze systemen verbeteren de waterkwaliteit van
afstromend hemel- en oppervlaktewater. In een
helofytenfilter zorgen micro-organismen in de
bodem voor de biologische zuivering. De filtrerende
en absorberende werking van het zandpakket zorgt
voor een fysisch-chemische zuivering. Helofyten
filters kunnen ook worden toegepast voor de
zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Echter daarvoor is, vanwege de concentraties
van vervuilingen, een relatief groot oppervlak
nodig. In het stedelijk gebied is dat veelal niet
realistisch.

De belangrijkste processen die bijdragen aan
verbetering van de waterkwaliteit in een
helofytenfilter zijn:
• afbraak van (bio)chemisch zuurstofverbruik;
• bacteriële omzetting van stikstof;
• opname van voedingsstoffen door de
vegetatie;
• adsorptie aan bodemdeeltjes en
complexvorming door (bio)chemische
reacties;
• bezinking van slibdeeltjes en de daaraan
gebonden stoffen.

W-GE2-2

Filtering door moerasplanten
Bacteriën die in de wortelzone leven, zuiveren het
vervuilde water. Rietplanten dienen voornamelijk
als beluchting voor de wortelzone en als opslag
van nitraat en fosfor. De verschillende rietplanten
onderscheiden zich onder andere in de mate
waarin ze fosfaten, nitraten en zware metalen
kunnen opnemen. Bij de keuze van zuiverende
planten is het van belang de planten te laten
aansluiten op de te verwachten vervuiling.
Het riet dient na maaien afgevoerd te worden
gezien de mogelijke verontreinigingen.

W-GE3

Integraal waterbeheer

W-GE3-1

Waterbergende greppel
(zie ook W-OR1-1)
• Idealiter wordt de greppel gevuld middels
oppervlakkige afvoer van hemelwater.
• Diepte greppel maximaal 40 cm en gemiddeld
30 cm.
• Maximale waterstand is idealiter 20 tot 30 cm.
• Wanneer de greppel is ontworpen op piek
buien, dient deze idealiter binnen 24 uur weer
leeg te zijn.
• Greppel dient een slokop te bevatten als noodafvoer.
• Afstand tussen bebouwing (bij kruipruimten)
en greppel dient minimaal één meter te zijn.
• De bodem van de greppel moet aan veel eisen
voldoen. Zo moet de bodem:
– lucht- en waterdoorlatend zijn;
– stabiel en draagkrachtig genoeg zijn om
onderhoudsmaterieel (zoals maaimachines)
te kunnen dragen;
– voedingsstoffen bevatten voor de
vegetatie die erop groeit;
– goede omstandigheden opleveren voor een
goed gedijend bodemleven.
• Afstand bodem greppel tot GHG (gemiddeld
hoogste grondwaterstand) dient idealiter 0,5
meter te zijn. Kleinere afstanden zijn ook mogelijk, maar dan neemt de infiltratiecapaciteit
af. Een berekening kan uitwijzen of een afname
van capaciteit een probleem vormt.
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• Verhouding oppervlak greppel tot afvoerend
oppervlak dient circa 5 tot 10% te zijn, maar
is afhankelijk van de te bergen bui.
Een b
 erekening kan uitwijzen wat de
exacte d
 imensies dienen te zijn.
• Talud greppel idealiter 1:3 of flauwer in
verband met onderhoud en vegetatie.
• Onverzadigde doorlatendheid bodem dient
groter te zijn dan 0,5 m/dag.
• Op basis van de hoeveelheid hemelwater die
toestroomt en de bodemgesteldheid dient
besloten te worden of grondverbetering
(k-waarde > 5 m/d) noodzakelijk is.
• Toplaag dient 0,1 tot 0,5 meter te zijn.
• Maximale instroomsnelheid 1-2 m/s en
afhankelijk van de bodemsoort.
• Bij instroompunten idealiter verharde
constructie aanbrengen om uitspoeling te
voorkomen.
• Beplanting in de greppel moet bestand zijn
tegen periodes van natte of droge omstandigheden.
• Greppel niet aanbrengen in de wortelzone van
groen.
• Greppel monitoren om functioneren in kaart
te brengen en beheer en onderhoud daarop af
te stemmen.
• Indien GHG te hoog is, kan drainage worden
toegepast. Indien wenselijk kan om de drain
een drainkoffer/aggregaat worden aangebracht. Een berekening kan uitwijzen of een
drain en/of drainkoffer noodzakelijk is.
• Wanneer een drainkoffer/aggregaat wordt toegepast, dient dit omhuld te zijn met geotextiel
om instroming van fijne fracties te voorkomen.
De specificaties van dit geotextiel zijn
afhankelijk van de bodemsoort.
• De drain dient altijd in het grondwater te staan
om oxidatie te voorkomen.
• De drain kan aangesloten worden op het
HWA-riool of op het oppervlaktewater.
• Slokop/drain/drainkoffer/aggregaat kan door
instroming van vuil en sediment verstopt
raken. Toegang tot deze onderdelen om
reiniging mogelijk te maken is noodzakelijk.

W-GE3-2

Opslag en gebruik grondwater
Wanneer er regelmatig sprake is van droogte, is
het mogelijk om grondwater gedurende het jaar
op te slaan in een reservoir. In droge periodes
kan het reservoir gecontroleerd worden leeg
gepompt om zo verdroging te voorkomen.
Via een IT-riool wordt het water vrijgegeven
aan de bodem.
Let op dat in laag Nederland (met name
Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en
Zeeland) het ondiepe grondwater vaak brak tot
zout is. Het grondwater is dan niet geschikt om
verdroging tegen te gaan. De beplanting krijgt
dan last van zoutschade.

W-GE3-3

Regenwaterzuivering (opslag en gebruik)
Dit systeem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast. Regenwater kan worden opgevangen
op het dak, op het terras of in de tuin. Er zijn vele
verschillende soorten en maten reservoirs en
daarom is in elke woning wel een geschikte plek
te vinden: bijvoorbeeld in een inpandige ruimte,
in de kruipruimte of in de tuin.
De reservoirinhoud moet op de beschikbare
hoeveelheid neerslag en op het te verwachten
gebruik worden gedimensioneerd. Het teveel aan
regenwater wordt overgestort en kan in de tuin
worden vastgehouden of bij gebrek aan een tuin
of ruimte worden afgevoerd via het regenwaterriool.
In verband met gezondheidsrisico’s mag het
water in Nederland alleen voor de wasmachine,
de wc en de tuin worden gebruikt en niet voor
douchen of drinkwater.

W-GE3-4

Grondwateropbolling verlagen
Verlaging van de opbolling van het grondwater
als drainageprincipe wordt ook in de akkerbouw
en in grasland gebruikt, om de percelen begaanbaar te houden voor onder meer landbouwvoertuigen. Een grotere afstand tussen greppels zorgt
voor een hogere grondwaterspiegel in de stukken
land tussen de greppels. Door extra greppels
te maken wordt de afstand ertussen verkleind
en daarmee de opbolling van het grondwater
verlaagd.
Drainagesystemen zijn bedoeld om de overmaat
aan water zo snel mogelijk af te voeren en de
grondwaterstand op een zodanig peil te regelen
dat de openbare ruimte ook in natte periodes
goed begaanbaar en bewerkbaar blijft. Om de
grondwatersituatie voor grotere oppervlakken
goed te kunnen reguleren, kan een drainage
systeem bestaan uit sloten en greppels.
Op het moment dat er in de openbare ruimte te
weinig ruimte is voor oppervlaktewater, is een
ondergronds buisdrainagesysteem een goed
alternatief.

W-NE1

Waterrobuuste straat

W-NE1-1

Holle weg
Een holle weg vergroot de bergings- en afvoercapaciteit van de straat. Gecombineerd met
een trottoir en een iets verhoogd vloerpeil en/
of drempel in huizen, kan dit wateroverlast voorkomen. Een hol aangelegde weg kan veel meer
water bergen en afvoeren dan open goten of een
normale, bol gelegde weg.

W-NE1-2

Verhoogd trottoir
In veel steden en wijken zijn trottoirs verdwenen in het kader van toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en het verkeersluw maken van
binnensteden. Een verhoogd trottoir kan bij een
beperkte overstroming wateroverlast in de woning voorkomen. Voor kinderwagens, rolstoel- en
rollatorgebruikers kunnen op strategische plaatsen hellingbanen worden aangelegd.

W-NE1-3

Begeleiding regenwater over de weg
Het geleiden van water via de weg kan op twee
manieren: of door de weg op één oor te leggen
of door verval in de weg aan te brengen. Wegen
kunnen ook zo ingericht worden dat ze water
bufferen en lager gelegen kwetsbare gebieden
ontzien. Het is hierbij belangrijk om rekening
te houden met de locatie van verkeersdrempels
en opritten, zodat deze de geleiding of tijdelijke
berging niet tegengaan. Doordat het verkeer ook
tijdens regen gebruikmaakt van deze wegen, kan
dit leiden tot opspattend water. Communicatie over
aangepast rijgedrag is nodig ter voorkoming van
hekgolven, die de huizen kunnen binnenstromen.

W-NE1-4

Watersturende drempel
Let wel op dat de dubbele functie van deze
verkeersdrempels bekend is bij de publieke
organisatie, zodat bij een herprofilering van de
straat de verkeersdrempels blijven bestaan.

W-NE2-2

Stedelijke waterloop
Stedelijke open waterlopen kunnen regenwater
afvoeren en vasthouden. Deze simpele oplossing kan in nieuwbouw worden toegepast, of bij
herstructurering voor zover er ruimte is. Als er
voldoende ruimte is, kan een stedelijke waterloop
een aantrekkelijke toevoeging zijn in de stad.
De verschillende bovengrondse afvoermogelijkheden, zoals open goten en greppels, kunnen
afwateren op een open stedelijke waterloop.
Een stedelijke waterloop hoeft niet altijd nieuw te
worden aangelegd, maar kan ook onderdeel zijn
van de reconstructie van een oude waterloop. Een
voorziening die regenwater tijdelijk vasthoudt,
moet zo ontworpen worden dat ze aantrekkelijk
blijft bij hoge en bij lage waterstanden. Dit kan bij
waterlopen met een natuurlijke uitstraling door
flauwe oevers aan te leggen. Bij meer stedelijke,
steenachtige waterlopen kan dit door een
getrapte kade te maken.
Bij het dimensioneren van dergelijke voorzieningen is het van belang te berekenen hoeveel water
aldaar accumuleert. Eventuele over- of onderdimensionering kan leiden tot hoge kosten of
wateroverlast. Wanneer de stedelijke waterloop
geen overstort heeft op een ander waterlichaam
kan besloten worden een slokop te realiseren die
afvoert op het riool.

W-NE2-3

Rainproof nutsvoorziening
Ondanks bovengenoemde maatregelen is het altijd
verstandig om cruciale nutsvoorzieningen rainproof
te plaatsen, bijvoorbeeld op een verhoging.

Riooldiameter vergroten
Vergroting van de riooldiameter, ooit een gangbare oplossing, is niet erg duurzaam en inmiddels
achterhaald, maar als laatste redmiddel is de
aanleg van een groter riool nog steeds een
legitieme keuze als andere maatregelen lokaal
onvoldoende soelaas bieden.

W-NE2

W-NE3

W-NE2-1

W-NE3-1

W-NE1-5

Ruimte voor doorstroming

Stadsuiterwaard
Bij het meervoudig gebruik van locaties dient er
rekening te worden gehouden met het beheer en
onderhoud van de locatie. Wanneer de locatie het
ene moment een speelterrein is en het andere
moment een buffer voor regenwater, zijn er
verschillende typen van beheer en onderhoud
voor de locatie vereist. Denk bijvoorbeeld aan het
slib dat wordt meegevoerd door het hemelwater
en het speelterrein kan vervuilen.
Bij het dimensioneren van dergelijke voor
zieningen is het van belang te berekenen hoeveel
water aldaar accumuleert. Eventuele over- of
onderdimensionering kan leiden tot hoge kosten
of wateroverlast.
Mogelijk aan te planten vegetatie dient geschikt
te zijn voor zowel droge als natte omstandigheden.

Voorbehandeling water van wegen

Groene berm
Regenwater laten aflopen naar groene bermen
zorgt ervoor dat vieze deeltjes in de bermen
worden afgevangen; eens in de zoveel tijd moet
de bovenlaag van de berm worden vervangen.

W-NE3-2

First flush
Een slokop (een kleine ‘bezinkput’ naast/langs
de weg) is zo geconstrueerd dat het eerste vieze
deel van het afgevoerde water, de zogenoemde
first flush, naar het vuilwaterriool gaat, waarna
het resterende regenwater naar het oppervlaktewater kan worden afgevoerd.

W-OR1

Watervasthoudend groen

W-OR1-1

Wadi
Een wadi is een verlaging in het maaiveld waar
water zowel kan worden vastgehouden als
worden geïnfiltreerd. Een wadi is beloopbaar,
maar kan niet te zwaar worden belast. Doordat
wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groen
gebieden en groenstroken.
Wadi’s zijn een uitstekend middel om het stedelijke watersysteem te verbeteren. Bij een wadi
systeem stroomt het regenwater van daken en
wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse
goten en/of greppels in de wadi. Bij toepassing
van een wadi is een bovengrondse afvoer in vrijwel alle situaties noodzakelijk. Een ondergronds
afvoersysteem voor hemelwater ligt te diep om
een goede aansluiting op het wadisysteem te
kunnen maken.
Een goed ontworpen wadisysteem buffert en
infiltreert regenwater, minimaliseert de belasting
op het riool, verbetert de kwaliteit van het maaiveldoppervlakte (er zijn minder of geen over
stortingen van het riool) en beperkt de verdroging
van de bodem. Daarnaast verhoogt de wadi de
belevingswaarde van de openbare ruimte.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
• Idealiter wordt de wadi gevuld middels oppervlakkige afvoer van regenwater.
• Diepte van de voorziening is maximaal 40 cm,
maar kan variëren.
• Het geheel dient idealiter binnen 24 tot 72 uur
weer leeg te zijn.
• Als er geen natuurlijk overstort naar het
oppervlaktewater aanwezig is, kan een slokop
fungeren als noodafvoer.
• Door de geringe diepte kan worden besloten
om geen drainage aan te leggen. Hierdoor
staat de voorziening wellicht langer dan
24 uur vol met water en ontstaat er een
drassige/moerasachtige situatie. Wanneer de
flora en fauna hierop zijn afgestemd, levert dat
geen problemen op.
• De bodem van de voorziening moet aan veel
eisen voldoen. Zo moet de bodem:
– lucht- en waterdoorlatend zijn;
– stabiel en draagkrachtig genoeg zijn om
onderhoudsmaterieel (zoals maaimachines)
te kunnen verdragen;
– voedingsstoffen bevatten voor de vegetatie
die erop groeit;
– goede omstandigheden opleveren voor een
goed gedijend bodemleven.
• Afstand bodem van voorziening tot GHG dient
idealiter 0,25 tot 0,5 meter te zijn. Kleinere
afstanden zijn ook mogelijk, maar dan neemt
de infiltratiecapaciteit af. Een berekening kan
uitwijzen of een afname van capaciteit een
probleem vormt.
• De verhouding van het oppervlak van de voor-
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ziening tot het afvoerend oppervlak dient circa
5 tot 10% te zijn, maar is afhankelijk van de te
bergen bui. Een berekening kan uitwijzen wat
de exacte dimensies dienen te zijn.
Talud voorzieningen idealiter 1:3 of flauwer.
Onverzadigde doorlatendheid bodem dient
groter te zijn dan 0,5 m/dag.
Op basis van de hoeveelheid hemelwater die
toestroomt en de bodemgesteldheid dient
besloten te worden of grondverbetering
(k-waarde > 5 m/d) noodzakelijk is.
Maximale instroomsnelheid 1-2 m/s en
afhankelijk van de bodem.
Bij instroompunten idealiter verharde constructie
aanbrengen om uitspoeling te voorkomen.
Beplanting in de voorzieningen moet bestand
zijn tegen periodes van natte of droge
omstandigheden.
Voorziening niet aanbrengen in de wortelzone
van groen.
Voorziening monitoren om functioneren in
kaart te brengen en beheer en onderhoud
daarop af te stemmen.
Onder de filter kan verbeterde grond worden
aangebracht of een aggregaat van bijvoorbeeld
lava of vergelijkbaar materiaal.
Onder de verbeterde grond of aggregaat dient
tevens grondverbetering (k>0,5) plaats te
vinden om de infiltratie in de bodem mogelijk
te maken.
Slokop/drain/drainkoffer/aggregaat kan door
instroming van vuil en sediment verstopt
raken. Een goede toegang tot deze onder
delen is noodzakelijk, om reiniging mogelijk
te maken.

W-OR1-2

Reliëf
Door in de openbare ruimte te variëren met reliëf
in het maaiveld is het mogelijk overtollig regenwater richting plekken te sturen waar het geen
overlast veroorzaakt en waar het langzaam in de
bodem kan wegtrekken.

W-OR1-3

Integrale regenwaterinfiltratie/-opslag
Waterbufferende plantenbakken kunnen worden
gebruikt in verstedelijkte gebieden, waar regenwater niet of nauwelijks infiltreert door hoge
grondwaterstanden, de ondergrond niet doorlatend is of wegens vervuiling niet mag worden
geïnfiltreerd.
De plantenbakken kunnen langs gevels worden
aangelegd, zodat de regenpijp er direct in kan
uitmonden. Voor een plantenbak langs een gevel
moet de afsluiting van de gevel waterdicht zijn
om vochtproblemen in het gebouw te voorkomen.
De bakken kunnen ook worden geïntegreerd in
het straatprofiel.
De plantenbakken zijn meestal van beton, maar
kunnen ook van ander steenachtig materiaal en
folie worden gemaakt. Ze zijn rondom waterdicht.
De bakken worden gevuld met waterbufferend
materiaal en aarde en vervolgens beplant. De

bakken zijn voorzien van een overstort en tevens
van een ondergrondse overstort die zorgt dat het
water vanuit de bodem langzaam wegstroomt en
niet te hoog wordt, waardoor de wortels zouden
afsterven.

W-OR1-4

Beplanting rondom regenwatervijver
Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door
de hardere korst het vermogen om water op te
nemen. Tijdens een heftige regenbui stroomt er
meer water van een uitgedroogd oppervlak dan
van een beplant oppervlak.
Beplanting houdt water vast en verbetert door
de doorworteling het infiltratievermogen van de
bodem. Een beplante bodem warmt bovendien
in de zomer veel minder op dan een verharde
bodem. Beplanting biedt daarnaast ruimte aan
allerlei ander leven en houdt door verdamping de
omgeving koel. De beplanting rondom een regenwatervijver moet bestand zijn tegen periodes van
natte of droge omstandigheden.

W-OR2

Ondergrondse infiltratiestelsel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

W-OR2-1

Ondergrondse infiltratie-wadi
• Idealiter wordt de wadi gevuld middels
oppervlakkige afvoer of direct vanaf daken
via afgekoppelde daken.
• Diepte ondergrondse infiltratie-wadi is
maximaal 40 cm en gemiddeld 30 cm.
• Maximale waterstand is 20 tot 30 cm.
• Een ondergrondse infiltratie-wadi dient
idealiter binnen 24 uur weer leeg te zijn.
• Een ondergrondse infiltratie-wadi dient een
slokop te bevatten als noodafvoer/overstort.
• Onder de wadi dient bij te hoge grondwaterstanden een drain te worden gerealiseerd.
• Afstand tussen bebouwing (bij kruipruimten)
en wadi dient minimaal één meter te zijn.
• De bodem van de ondergrondse infiltratie-wadi
moet aan veel eisen voldoen. Zo moet
de bodem:
– lucht- en waterdoorlatend zijn;
– stabiel en draagkrachtig genoeg zijn om
onderhoudsmaterieel (zoals maaimachines)
te kunnen verdragen;
– voedingsstoffen bevatten voor de
vegetatie die erop groeit;
– goede omstandigheden opleveren voor een
goed gedijend bodemleven.
• De afstand van de bodem ondergrondse
infiltratie-wadi tot GHG dient idealiter
0,5 meter te zijn. Kleinere afstanden zijn
ook mogelijk, maar dan neemt de infiltratie
capaciteit af. Een berekening kan uitwijzen of
een afname van capaciteit een probleem vormt.
• Verhouding oppervlak ondergrondse infiltratie-wadi tot afvoerend oppervlak dient circa 

•
•

•
•

•
•
•

5 tot 10% te zijn, afhankelijk van de te bergen
bui. Een berekening kan uitwijzen wat de
exacte dimensies dienen te zijn.
Talud ondergrondse infiltratie-wadi idealiter
1:3 of flauwer.
Onverzadigde doorlatendheid toplaag dient
groter te zijn dan 0,5 m/dag.
Toplaag dient 0,1 tot 0,5 meter te zijn.
Maximale instroomsnelheid 1-2 m/s en
afhankelijk van de bodem.
Bij instroompunten idealiter verharde constructie
aanbrengen om uitspoeling te voorkomen.
Beplanting in de ondergrondse infiltratie-wadi
moet bestand zijn tegen periodes van natte of
droge omstandigheden.
Ondergrondse infiltratie-wadi niet aanbrengen
in de wortelzone van groen.
Ondergrondse infiltratie-wadi monitoren om
functioneren in kaart te brengen en beheer en
onderhoud daarop af te stemmen.
Indien GHG te hoog is, kan drainage worden
toegepast. Indien wenselijk kan om de drain
een drainkoffer/aggregraat worden aangebracht worden. Een berekening kan uitwijzen of
een drain en/of drainkoffer noodzakelijk is.
Wanneer een drainkoffer/aggregaat wordt toegepast, dient dit omhuld te zijn met geotextiel
om instroming van fijne fracties te voorkomen.
De specificaties van dit geotextiel zijn
afhankelijk van de bodemsoort.
De drain dient altijd in het grondwater te staan
om oxidatie ter voorkomen.
De drain/kratten/put dient omhuld te zijn met
geotextiel om instroming van fijne fracties te
voorkomen. De specificaties van dit geotextiel
zijn afhankelijk van de bodemsoort.
De drain kan aangesloten worden op het
HWA-riool of op het oppervlaktewater.
Slokop/drain/drainkoffer/aggregaat kan door
instroming van vuil en sediment verstopt raken.
Een goede toegang tot deze onderdelen is
noodzakelijk, om reiniging mogelijk te maken.
Bij het realiseren van een infiltratieput dient
voorkomen te worden dat de put wordt gevuld
met grondwater.
De infiltratieput dient idealiter binnen 24 uur
weer leeg te zijn.
Bij alle infiltratiestelsels zijn beheer en onderhoud van essentieel belang. Fijne ingestroomde
fracties kunnen de infiltratiecapaciteit binnen
enkele maanden doen afnemen. De voor
zieningen moeten goed toegankelijk zijn voor
beheer- en onderhoudsmethodieken zoals
doorspuiten, leegzuigen etc. Tevens bestaat de
mogelijkheid dat vervuilingen (zware metalen)
zich ophopen in de voorzieningen.

W-OR2-2

Omgekeerde drainage / IT-riool
Een IT-riool met omgekeerde drainage is een
hemelwaterriool met gaatjes in een grindbak.
Het regenwater lekt zo gecontroleerd weg naar de
bodem. Bij droogte kan water omgekeerd ‘teruglekken’ naar het riool, om zo de omliggende bodem

van vocht te voorzien. In het Vondelpark bijvoorbeeld zorgen dergelijke buizen dat de bomen
droge ‘voeten’ houden en dat de funderingen van
de aanliggende huizen niet droog komen te staan.

W-OR2-3

Infiltratieput
Infiltratieputten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen. De betonnen of kunststof putten
zijn vaak verticaal geplaatst en op de hemel
waterafvoer aangesloten. Aan de onderkant zijn
ze open, zodat het hemelwater kan infiltreren.
Infiltratieputten bestaan in allerlei afmetingen
voor individuele huizen tot aan voorzieningen
voor een heel huizenblok. Het zijn voorzieningen
die bovengronds geen ruimtebeslag hebben.
Door gebruik te maken van infiltratieputten kan
regenwater worden gebufferd en vertraagd worden
afgegeven aan het grondwater. Door de extra
infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op. Hierbij is het van belang
dat er voldoende afstand is tussen het grond
water en het infiltratievlak van de put.

W-OR2-4

Infiltratiekrat
Infiltratiekratten zijn ondergrondse bodeminfiltra
tievoorzieningen. Deze kratten kunnen omhuld
zijn met geotextiel om dichtslibben te voorkomen.
Ze nemen bovengronds geen ruimte in en hebben
een effectievere opslagcapaciteit dan bovengrondse bodeminfiltratievoorzieningen. Er kan dus
meer regenwater gebufferd worden en vertraagd
worden afgegeven aan het grondwater. Hierbij is
het van belang dat er voldoende afstand is tussen
het grondwater en het infiltratievlak van de krat.
De kratten kunnen bijvoorbeeld worden toegepast
in tuinen, sportvelden, parkeergarage en onder
wegen, wat dubbel grondgebruik mogelijk maakt.
Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op. In bepaalde
gevallen kan gekozen worden om de kratten
alleen als opslag te gebruiken, zonder infiltratie.

W-OR3

Infiltratie via verharding/maaiveld

W-OR3-1

Waterdoorlatende verharding
• Onder de doorlatende verharding dient bij te
hoge grondwaterstanden een drain te worden
gerealiseerd.
• Verharding monitoren om functioneren in kaart
te brengen.
• Idealiter voorzuivering van grove en fijne
sedimentfractie om dichtslibbing te voorkomen.
• Voorkom tijdens bouwwerkzaamheden
inspoeling van grove en fijne sedimentfractie.
In verband hiermee kan dit type verharding
eventueel pas na afronding bouw worden
gerealiseerd.

• De opbouw dient als volgt te zijn, maar is
afhankelijk van de lokale omstandigheden:
– straatstenen met een voeg van minimaal
3 mm, op te vullen met goed doorlatende
split of bijvoorbeeld een vilt;
– straat- of vlijlaag van circa 5 cm met een
goede doorlatendheid en zonder puin/
cementresten in verband met het contact
met water. Bijvoorbeeld split met de
gradatie 2-6;
– ongebonden steenslag zonder puin- of
cementresten als waterbergende fundering
van circa 15 tot 30 cm met de gradatie 4-40.
Aanvullen met draineerzand, in verband
met de stabiliteit;
– een zandbed dient te bestaan uit een goed
waterdoorlatende materiaal.
• Omliggende bodem dient een k-waarde van
minimaal 0,5 m/per dag te hebben.
• Indien ondergrondse kabels en leidingen
aanwezig zijn, moet met de beheerders ervan
worden afgestemd hoe hiermee om te gaan.
• Reiniging meenemen met regulier onderhoud
door middel van een veeg- of zuigauto.
• Zuigsterkte van de zuigauto aanpassen,
zodat er geen voegvulling wordt opgezogen.
• Herstraten is vereist na circa 20 jaar.
• Noodafvoer realiseren om hemelwater naar
bergend pakket of riool te transporteren.
• Ontluchting van bergend pakket realiseren.

W-OR3-2

Grasbetonsteen
Toepasbaar in gebieden waar regenwaterinfiltratie gewenst is en tegelijk stevigheid in het maaiveld nodig is, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen of
in de berm van smalle wegen. Minder intensief
gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten
en tuinen kunnen waterpasserend verhard worden
door het gebruik van grasbetonstenen.
Op intensief gebruikte wegen en parkeerplaatsen
zijn grasbetonstenen minder geschikt vanwege
het vervuilingsrisico van bijvoorbeeld olielekkende auto’s. Grasbetonstenen hebben een beperkte
belastbaarheid en kunnen bijvoorbeeld door
zware vrachtwagens kapot worden gereden.

W-OR3-3

Groen veld
Van nature laat gras veel regenwater door.
Goed in de gaten houden dat er geen verslemping
(ondoorlatende laag) ontstaat. Verslemping kan
ontstaan door bijvoorbeeld het grasveld aan te
leggen in een natte periode en met zwaar
materiaal. Nagaan of er in de ondergrond geen
ondoorlatende lagen zitten.

W-OR3-4

Zachte halfverharding
Houtsnippers, dennenschors en cacaodoppen
zijn voorbeelden van zachte halfverharding die
water- en luchtdoorlatend zijn. Regenwater kan
door de halfverharding in de bodem wegzakken
en het grondwater aanvullen. Bij toepassing
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hoeft er dan minder regenwater via het riool te
worden afgevoerd. Dit helpt mee om bij heftige
regenbuien wateroverlast op straat en in de tuin
te verminderen.
Deze materialen hebben meerdere voordelen:
ze vergroten de biodiversiteit van het bodem
leven, sommige van deze materialen beperken de
opwarming van de omgeving in de zomer en ze
voorkomen ongewenste plantengroei, waarmee
ze tevens een alternatieve vorm van onkruid
bestrijding zijn.
Het nadeel is dat deze natuurproducten niet
belastbaar zijn en dus niet geschikt voor fietspaden of ander vervoer. Ook moet deze vorm van
oppervlakteverharding jaarlijks worden opgevuld
met nieuw materiaal.

W-OR3-5

Harde halfverharding
Grind, steenslag en schelpen zijn vormen van
harde halfverharding. Regenwater kan hierdoor in
de bodem wegzakken, het grondwater aanvullen
en hoeft niet via het riool afgevoerd te worden.
Bij heftige regenbuien helpen deze materialen
om wateroverlast te verminderen.
Grind en steenslag zijn belastinggevoelig, maar
zijn zeer geschikt voor voetpaden en minder
intensief gebruikte fietspaden en parkeerplaatsen. Op een doorlatende ondergrond kan grind
of steenslag met een gelijkmatige, gemiddelde
korreldiameter worden gebruikt. Bij een minder
draagkrachtige ondergrond is door verzakking
periodieke opvulling nodig.
Schelpen en steenslag kunnen worden gebruikt
als losliggende bovenlaag of worden ingestrooid
in zand of klei. Bij minder draagkrachtige onderlagen is het van belang om stabilisatiematten
toe te passen. Deze maken de toplaag stabieler
en vormvast. Hierdoor is het zelfs mogelijk om
een stabiel terras van harde halfverharding te
maken.

W-OR4

Waterbergende bak

W-OR4-1

Waterplein
• Daar dit een kostbare oplossing is, dient er een
afweging gemaakt te worden tussen de te
verwachte schade en de Life Cycle Costs
(LCC).
• De vloer van het waterplein kan worden
uitgerust met of zonder waterpasserende
verharding. Dit is afhankelijk van de lokale
situatie, zoals de bodemopbouw en de
grondwaterstanden.
• Het waterplein dient lager te liggen dan de
omgeving, zodat hemelwater naar het plein
afstroomt. Wanneer dit niet mogelijk is, dient
gekeken te worden of het HWA-riool kan
overstorten in het waterplein.

• Het hemelwater dient vertraagd te worden
afgevoerd met een geknepen of regelbare
leiding.
• In afstromend hemelwater bevindingen zich
veel onopgeloste bestanddelen, die zullen
accumuleren in het plein. Dit kan vies ogen
en waterpasserende verharding verstoppen.
Beheer en onderhoud zijn dus van essentieel
belang. Voor verdere randvoorwaarden
verharding zie maatregel W-OR3.
• Het bouwelement moet bestand zijn tegen
eventuele waterdruk of stroming en, indien van
toepassing, het opdrijven van de constructie.
• Maximale waterstand in een waterplein is
20 tot 30 cm.

W-OR4-2

Waterbergende plantenbak
• Een waterbergende plantenbak (met uitzondering van de ondergrondse krat) dient idealiter
binnen 24 uur weer leeg te zijn.
• De bodem van de bak moet aan meerdere
eisen voldoen. Zo moet de bodem:
– lucht- en waterdoorlatend zijn;
– stabiel en draagkrachtig genoeg zijn om
onderhoud te kunnen uitvoeren;
– voedingsstoffen bevatten voor de vegetatie
die erin groeit;
– goede omstandigheden opleveren voor een
goed gedijend bodemleven.
• Onverzadigde doorlatendheid van de bodem
dient groter te zijn dan 0,5 m/dag.
• Maximale instroomsnelheid 1-2 m/s en
afhankelijk van de bodem.
• Beplanting in de bak moet bestand zijn tegen
langere periodes van natte of droge omstandigheden.
• Voorziening monitoren om functioneren in
kaart te brengen en beheer en onderhoud daar
op afstemmen.
• Slokop en kratten kunnen door instroming
van vuil en sediment verstopt raken. Het is
noodzakelijk om een goede toegang tot deze
onderdelen te maken, om reiniging mogelijk te
maken.
• Er is een waterscheiding tussen de bak en
de gevel om lekkage/vocht/schimmels te
voorkomen.
• Scheidend filterdoek (geotextiel) tussen de
bodem van de bak en de ondergrondse
opvangbak om inspoeling van fijne fracties en
wortelgroei in de bak te voorkomen.
• Het aanbrengen van een slokop is noodzakelijk
om te voorkomen dat de krat zich geheel vult
en de bodem van de bak volledig verzadigd
raakt.
• Eventueel kan afstromend hemelwater
afkomstig van het maaiveld ook naar bak
worden geleid. In dat geval dient er rekening
gehouden te worden bij het beheer en onderhoud in verband met instroming van vuil en
sediment.

W-OR5
Goot

W-OR5-1

Afgedekte goot
De roosters dienen voldoende capaciteit te
hebben om het hemelwater in te zamelen en af te
voeren. In de goten kunnen zich slib en vuil
ophopen. Het is daardoor van belang dat de goot
goed toegankelijk is voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Bijvoorbeeld voor het leeg
zuigen van de afgedekte goot.

• De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het
vullen van de geveltuin met beplanting en het
onderhoud en de verzorging daarvan.

W-KA1-3

Haag of struik
Wanneer de afscheidingen ook een water
bergende functie krijgen, is het van belang dat
het afstromend hemelwater er vrij naartoe kan
stromen. Eventuele obstakels zoals stoepranden
dienen gedrukt of verwijderd te worden.
Afhankelijk van de hoeveelheid hemelwater die
toestroomt, dient bepaald te worden of grond
verbetering noodzakelijk is.

W-OR5-2

Open goot
Bij een open goot zijn de diepte, het verhang en
de transportafstand van belang. Afhankelijk van
de te bergen hoeveelheid kan een goot tijdelijk
groter of kleiner in dimensie zijn. In de open goot
kunnen zich slib en vuil ophopen. Het is daardoor
van belang dat de goot goed toegankelijk is voor
beheer en onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld voor het leegvegen van de open goot.

W-OR6

Droogbestendig groen

W-OR6-1

Droogbestendig groen op verhoogd maaiveld
Het groen dient bestendig te zijn tegen droge
omstandigheden en heeft een diepere grond
waterstand dan normaal.

W-KA1

Groene wand

W-KA1-1
Groene gevel
Zie F-GB1.

W-KA1-2

Geveltuin
Geveltuinen worden niet door de gemeente aangelegd. Ze worden in het kader van waterberging
en vergroting van de biodiversiteit wel door de
gemeente gestimuleerd. Een bewoner kan bij de
gemeente een geveltuin aanvragen. Voorwaarden
waar de aanvragers van een geveltuin aan
moeten voldoen zijn:
• Er moet voldoende ruimte zijn voor een
geveltuin. Er moet minstens 1,5 meter trottoir
overblijven.
• De aanvrager moet eigenaar zijn of
toestemming van de eigenaar hebben om
de geveltuin aan te leggen.

W-GB1

Watervasthoudend dak

W-GB1-1

Extensief groen dak
Extensieve groene daken zijn opgebouwd uit een
dunne substraatlaag en een sedumbegroeiing,
eventueel aangevuld met kruiden en grassen (en
worden daarom ook wel sedum- of kruidendaken
genoemd). Vanwege het lage gewicht en de lage
kosten worden ze vaak toegepast op bestaande
bebouwing, maar ook op nieuwbouw.
De substraatlaag kan uit veel verschillende
materialen bestaan, bijvoorbeeld uit minerale
gesteenten, gerecyclede materialen of organische stoffen. De keuze van de beplanting
dient afgestemd te worden op de keuze van de
substraatlaag. Ook is de waterdoorlatendheid in
deze laag afhankelijk van de opbouw. Onder de
substraatlaag bevindt zich een drainagelaag of
drainagesysteem met filter, een wortelkerende
laag en een waterkerende laag. Daaronder
bevinden zich de dakconstructie en isolatie.
Het retentievermogen is door de dunne
substraatlaag en het type drainagelaag beperkt.
De drainagelaag vangt het overtollige water uit
de substraatlaag op en voert het vertraagd af
richting dakgoot en regenpijp. De drainagelaag
zorgt er ook voor dat de wortels van de planten
niet te nat blijven. Bij elementen met holle
ruimten of een hoger gelegen dakuitlaat, kan
deze laag ook water vasthouden voor de planten.
Groene daken moeten jaarlijks gecontroleerd
worden op zaailingen van grotere planten zoals
bomen. Deze moeten worden verwijderd omdat
ze de waterdichte folie en het worteldoek zouden
kunnen aantasten.
Extensieve groene daken zijn toepasbaar op
daken met een helling van 1 tot 35 graden. Boven
35 graden zijn extra voorzieningen noodzakelijk
om het afschuiven van de beplanting te voor
komen. Steilere daken drogen ook eerder uit
vanwege de snellere afvloeiing van regenwater.
In Nederland zijn platte daken over het algemeen
berekend op een belasting van 100 kg/m2 voor
de grindlaag. In bestaande situaties kan de

grindlaag bijna altijd worden vervangen door een
extensief groen dak zonder extra constructieve
maatregelen. Een verzadigd groen dak met een
dikte van circa 7 cm blijft onder de toegestane
belasting (van grind). Bij groene daken die dikker
zijn en voor intensieve groene daken in bestaande
en in nieuwbouwsituaties dient per geval onder
zocht te worden of extra constructieve maat
regelen vereist zijn.

W-GB1-2

Intensief groen dak
Een intensief dak heeft meer gevarieerde
beplanting dan een eenvoudig sedumdak. Zo kan
het bestaan uit struiken en bomen aangevuld
met bodembedekkers en andere hoge planten.
Het heeft onder de beplanting een in hoogte
variërende substraatlaag; deze is nodig om ook
grotere beplanting zoals kruiden en heesters te
laten groeien.
Een intensief groen dak heeft al snel een dikte
van rond de 80 cm en is geschikt voor tuinieren
en zelfs voor kleine bomen. Uiteraard heeft zo’n
dak ook een fors gewicht, dat constructief moet
worden opgevangen. De substraatlaag kan uit
verschillende materialen bestaan, zoals minerale
gesteenten, gerecyclede materialen of organische
stoffen. De waterdoorlatendheid in deze laag is
afhankelijk van de opbouw. Ook dient de keuze
van de beplanting afgestemd te worden op de
keuze van de substraatlaag.
Onder de substraatlaag bevindt zich een
drainagelaag of drainagesysteem met filter, een
wortelkerende laag en een waterkerende laag.
Daaronder ligggen de dakconstructie en isolatie.
De drainagelaag vangt het overtollige water uit
de substraatlaag op en voert het vertraagd af
richting de dakgoot en regenpijp. Het zorgt er
ook voor dat de wortels van de planten niet te nat
blijven. Bij elementen met holle ruimten of een
hoger gelegen dakuitlaat kan de drainagelaag
water vasthouden voor de planten.
In Nederland zijn platte daken over het algemeen
berekend op een belasting van 1 kN/m2 voor
de grindlaag. Bij de aanleg van een watervast
houdend dak in een bestaande of in een nieuwbouwsituatie dient per geval onderzocht te
worden of extra constructieve maatregelen nodig
zijn. De helling kan maximaal 0 tot 9% zijn.

W-GB1-3

Infiltratiedak met recreatie
Bij recreatie op daktuinen staat sport, spel of een
terrasfunctie voorop, maar de laag eronder is wel
degelijk geschikt om doorsijpelend water vast
te houden. In alle drie genoemde dakvormen ligt
onderin een drainagesysteem met aansluiting op
een hemelwaterafvoer, in het geval van hevige en
langdurige regenval.
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W-GB2

Hergebruik regenwater

W-GB2-1

Waterdak
Tijdens een regenbui wordt het regenwater in het
retentiedak opgeslagen. Dankzij een geknepen
afvoer blijft het water onder de beplante laag
staan. Het retentiedak heeft een statische afvoer
en loopt binnen 24 uur leeg. Bij een bui van 60 mm
mag dit maximaal 2,5 mm in het uur zijn. Zo vermindert de piekafvoer van dakwater richting de riolen.
Natuurlijk is het dak ook voorzien van een overstort
voor heftigere buien. In Nederland zijn platte daken
over het algemeen berekend op een belasting
van 1 kN/m2 bij een grindlaag. Retentiedaken zijn
doorgaans zwaarder. Bij de toepassing van een
retentiedak in een bestaande of in een nieuwbouwsituatie dient per geval onderzocht te worden of
extra constructieve maatregelen zijn vereist.

W-GB2-2

Slim waterdak
Het Slim waterdak is een retentiedak dat is voorzien van een besturingssysteem dat gekoppeld
is aan de weersverwachting. Het voert het regenwater af vlak voordat een bui is voorspeld, zodat
het retentiedak zo lang mogelijk gevuld blijft. In
Amsterdam is een prototype van het Slim waterdak gerealiseerd. Het Slim waterdak heeft een
dynamische sturing met als voordeel dat water
langer op het dak kan blijven staan en hierdoor
gebruikt kan worden voor bevloeiing, infiltratie en
koeling. Door de dynamische sturing kan het dak
ook geleegd worden bij voorspelde vorst.

W-GB2-3

Regenwateropslag in kelder
Regenwateropslag wordt ingezet als piekberging
voor de extreme neerslag. Op dit moment houdt
men in Amsterdam rekening met een bui van
60 mm per uur ter berekening van de noodzakelijk
berging. De berging dient idealiter binnen 24 uur
weer beschikbaar te zijn en voert maximaal
2,5 mm per uur af.

W-GB2-4

Hergebruik regenwater in gebouw
Een huisinstallatie voor het gebruik van regenwater bestaat uit de volgende componenten: een
reservoir, een pomp, aansluiting op een gebruiks
punt, een overstort en een suppletievoorziening.
De reservoirinhoud moet op de beschikbare
hoeveelheid neerslag en op het te verwachten
gebruik worden gedimensioneerd. Het teveel
aan regenwater wordt overgestort en kan in de
tuin worden vastgehouden of bij gebrek aan een
tuin of ruimte worden afgevoerd via het riool. In
verband met gezondheidsrisico’s mag het hergebruikte regenwater in Nederland alleen voor de
wasmachine, de wc en de tuin worden gebruikt en
niet voor douchen of drinkwater.

Filter
Afstromend hemelwater bevat vaste stoffen die
er beter uitgefilterd kunnen worden, zodat ze de
waterkwaliteit niet negatief beïnvloeden of de
installatie beschadigen. Er zijn verschillende
filtermogelijkheden. Buisfilters kunnen direct in
de verticale hemelwaterafvoer worden geplaatst.
Ondergrondse filters, zoals cycloon- en cascadefilters, worden in de liggende hemelwaterleidingen
gemonteerd, en zijn ook geschikt voor de filtering
van grotere waterhoeveelheden. De vaste delen
worden dan samen met een deel van het water
afgevoerd naar het riool. Deze filters kunnen
zowel voor als in het reservoir worden geplaatst.
Watertoevoer
Ondanks filtering komt een deel van het slib in
het reservoir terecht. Om te voorkomen dat dit
omhoogwervelt, dient het hemelwater geleidelijk
in het reservoir te stromen. Dit kan eenvoudig
door de waterinlaat met een bocht van 180 graden
uit te voeren en tot onder in het reservoir door te
laten lopen.
Beton- of kunststofreservoir
Reservoirs zijn doorgaans gemaakt van beton
of van kunststof. Betonnen reservoirs zijn sterk
en hebben een ruwe oppervlaktestructuur.
Micro-organismen kunnen zich aan de ruwe
wanden hechten en de aanwezige verontreiniging
afbreken. Het nadeel is dat deze reservoirs zwaar
zijn. Bij plaatsing op binnenterreinen moet de
locatie met een hijskraan bereikbaar zijn.
Voor kleine reservoirs ligt het gebruik van kunststoftanks voor de hand. Deze zijn licht en kunnen
inpandig op zolder, in de kruipruimte of in de tuin
worden geplaatst. Kleinere reservoirs kunnen
aan elkaar worden gekoppeld om de gewenste
reservoirinhoud te bereiken. Bij hogere grond
waterstanden moet bij reservoirs in tuin en kruip
ruimte rekening worden gehouden met opdrijven.
Bij kunststofreservoirs met een laag gewicht kan
de tank van een ballastlaag met grind of granulaat worden voorzien. Deze ballastlaag vormt
tegelijk de ondergrond waarop micro-organismen
verontreinigingen kunnen afbreken.
Regenwaterzakken
Regenwaterzakken kunnen worden gebruikt in
bestaande bouw. In de kruipruimte wordt een
kunststofwaterzak geplaatst die als reservoir
dienstdoet. In een vanboven bereikbare schacht
worden de overige installatieonderdelen (pomp
e.d.) geplaatst, zodat deze bereikbaar zijn voor
onderhoudswerkzaamheden.
Aanvulling
Om functies zoals de toiletspoeling en de wasmachine altijd van water te kunnen voorzien, mag
het reservoir niet leeg raken. Hiervoor is in tijden
van lange droogte aanvulling van drinkwater
noodzakelijk. Daarvoor hoeft niet het hele
reservoir te worden gevuld; een hoeveelheid
voor één dag gebruik volstaat.

De aanvulling voorkomt ook dat het slib indroogt
bij een leeglopend reservoir. Door ingedroogd
slib kunnen grote verontreinigingen in het water
ontstaan als het reservoir weer volloopt. Het
reservoir moet gemiddeld eenmaal per tien jaar
gereinigd worden en van slib ontdaan.
Aanvulling met drinkwater, aangestuurd met
een vlotterschakelaar, is eenvoudig. Het drinkwaterbedrijf eist wel een onderbreking tussen
het drinkwaternet en het regenwater. Door de
toevoeropening van de suppletie ruim boven het
hoogste wateroppervlak in het reservoir aan te
brengen, is aan deze eis voldaan. Om verwisseling van de waterleidingen uit te sluiten, is het
handig om de hemelwaterleiding te coderen met
afwijkende kleur- of leidingmarkeringen.
Overloop
Bij sterke regen of gering gebruik van het hemelwater kan het reservoir overlopen. De overloop
wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening of op oppervlaktewater. Als dit niet
mogelijk is, kan de overloop worden aangesloten
op het regenwaterriool of het gemengde riool.
Als vuistregel voor dimensionering van hemelwaterreservoirs geldt: 5 m3 reservoir voor elke
100 m2 dakoppervlak. In de praktijk kan voor een
kleine grondgebonden woning een reservoir van
3 m3 worden aangehouden en voor een grote
woning een reservoir van 5 m3. In enkele
situaties, zoals bijvoorbeeld grote vrijstaande
woningen, overtreft het aanbod de vraag en kan
het reservoir op de vraag worden gedimensioneerd.
Voor het bepalen van de precieze afmetingen van
de tank moet een specialist worden ingeschakeld.
Dit vereist namelijk deskundigheid en is afhankelijk van het dakoppervlak, het verwachte gebruik
en de verwachte neerslag.

W-GB3

Waterrobuust gebouw

W-GB3-1

Verhoogde toegang
Dit type maatregel kan zowel op klein schaalniveau (verhoogde dorpels, ingangen etc.) als
op groter schaalniveau (gehele gebouwen)
worden toegepast. Bij verhoogd bouwen wordt
het gebouw mogelijk minder goed bereikbaar voor
(minder valide) bezoekers, daar dient rekening
mee gehouden te worden.

W-GB3-2

Drempel en verhoogd vloerpeil
Gebouwen kunnen op palen of op een verhoging
van grond, zoals de traditionele terp, worden
neergezet. Bij een gebouw op palen is er op
maaiveldniveau ruimte voor minder kwetsbare
functies, zoals parkeerruimte of bergingen.

W-GB3-3

Waterkerend element op maaiveld
Trappen naar souterrains, souterrainramen en
andere lager gelegen gebouwdelen zoals garages,
kunnen met een verhoogde drempel worden
beschermd. Laaggelegen souterrainingangen
kunnen extra worden beschermd door een pomp
installatie die het instromende regenwater naar
het riool, de straat of de tuin pompt.

W-GB3-4

Regenbestendige constructie en
materiaalkeuze
Wanneer het gebouw aangesloten is op een
gemengd riool bestaat de kans dat er via het
riool (wc) alsnog water het gebouw instroomt.
Een terugslagklep kan dit voorkomen.

W-GB4

Ontkoppelen van riool

W-GB4-1

Regenpijp afkoppelen naar maaiveld
Bij het afkoppelen van de regenpijp is van belang
dat de uitstroom en afstroming van het hemel
water ongehinderd is. Een open goot die het
hemelwater vanaf de regenpijp dirigeert naar het
groen of water kan hiervoor een oplossing zijn.
Er dient voorkomen te worden dat het hemelwater langs de gevel stroomt of direct de gevel
infiltreert.

Flora & Fauna
/ Specificaties
F-NE1

Natuurvriendelijke waterberging

F-NE1-1

Wadi
Zie W-OR1-1 voor opbouw.
Door de gradiënt in water en helling komen van
nature op de verschillende standplaatsen de
volgende soorten voor:
• Natte zone: helofyten, zoals zwanenbloem,
riet, mattenbies, grote lisdodde.
• Oever: hoogopgaande plantensoorten, zoals
wilgenroosje, moerasspirea, gewone kattenstaart, watermunt.
• Droge zone: laag groeiende planten, zoals
gewone ereprijs, grasmuur, kruipend zene
groen en pinksterbloem. Hoger groeiend groen:
struiken en bomen, zoals boswilg en els.
Houd bij het kiezen van plantensoorten voor de
wadi rekening met de factoren zon/schaduw en
bodemopbouw.

F-NE1-2

Vijver
Een natuurlijke vijver is bij voorkeur minstens
80 cm diep en kan het beste worden gevuld
met hemelwater. Dit water is zuiver en heeft een
goede zuurtegraad voor de ontwikkeling van
waterplanten- en dieren. Er zijn twee typen
bodembedekking mogelijk, afhankelijk van de
grondwaterstand:
• bodembedekking van zeil of doek, voor vijvers
met een grondwaterstand tot 60 cm;
• bodembedekking van beton, voor vijvers met
een grondwaterstand lager dan 60 cm.
Een vijver tot één meter onder grondwaterniveau
heeft als voordeel dat vissen zich kunnen ontwikkelen, want de vijver valt niet droog en er is geen
bodembedekking nodig. Houd er rekening mee
dat het grondwater van goede kwaliteit moet zijn.
De doorsnede moet minimaal 10 meter zijn, ligt
de vijver in de buurt van hoogopgaande begroeiing, dan de vijver groter uitvoeren in verband met
snelle verlanding en intensiever onderhoud.
De oever moet worden voorzien van een flauw
talud (1:3, liefst 1:10), zodat amfibieën gemakkelijk het water in en uit kunnen kruipen. Het talud
heeft de helft van de dag zoninstraling. Aan de
zonkant de beplanting laag houden in verband
met het zonnen van bezoekers.

F-NE1-3

Paddenpoel
Een paddenpoel is gemakkelijk aan te leggen.
Beton is het beste materiaal voor een duurzame
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poel. Er blijft hemelwater in staan, waardoor de
poel zelfvoorzienend is in watertoevoer. Een poel
van beton heeft vrijwel geen onderhoud nodig.
De paddenpoel mag maximaal één meter diep
zijn vanaf maaiveld. Met een flauwe noordoever in
verband met de zonwarmte (1:3, liefst 1:10).
De oever moet ten minste twee meter breed en
kaal zijn. Binnen een straal van 50 meter moeten
losse stortstenen, boomstronken of houtstapels
in groepjes (of lijnen, als het een ecologische
verbinding is) liggen, zodat de padden kunnen
schuilen.
Geen bomen en struiken in de buurt van de
paddenpoel in verband met zon en bladval, wel
2 meter uit de kant een gevarieerde kruidenlaag
met nectarplanten om insecten aan te trekken als
voedsel.

F-NE2

Faunapassage

F-NE2-1

Eekhoornbrug
Deze wordt aangelegd op het moment dat twee
boomrijke gebieden met eekhoornpopulatie(s)
van elkaar gescheiden worden door een weg en
de afstand tussen de bomen(groep/rij) aan de
ene kant van de weg tot de bomen(groep) aan de
andere kant van de weg te groot is voor de
eekhoorns om over te springen.
Een enkelvoudige brug is minimaal 4 cm dik en
kan worden uitgevoerd als ladderbrug, tunnelbrug,
portaal of boomgoot. Lichtvervuiling vermijden,
6 meter boven de grond en toepasbaar voor een
overspanning van 20 tot 80 meter.

F-NE2-2

Faunapassage bodemdieren
Door kleinere leefgebieden met elkaar te verbinden tot aaneengesloten leefgebieden hebben
planten- en diersoorten grotere overlevingskans.
Er ontstaat dan een ecologisch netwerk dat
functioneert als een groter, aaneengesloten
natuurgebied.
Per gebied zijn er kenmerkende flora- en fauna
soorten (doelsoorten). Ze stellen verschillende
eisen aan de omvang en kwaliteit van hun leefgebied en de verbindingen tussen de leefgebieden.
Volg onderstaande stappen om te bepalen welke
type verbindingen er het beste kan worden aangelegd:
• Bepaal welke gebieden met elkaar verbonden
moeten worden en welke biotopen in deze
gebieden te vinden zijn.
• Vertaal de in het gebied voorkomende biotopen
naar natuurdoeltypen (met Handboek natuurdoeltypen).
• Bepaal de doelsoorten op basis van de natuurdoeltypen en eventueel aanvullende (flora- en)
faunaonderzoeken.

• Onderzoek per doelsoort aan welke eisen de
faunapassage dient te voldoen (Handboek
robuuste verbindingen en Leidraad faunavoorzieningen bij wegen).
Voor het optimaal functioneren van een faunapassage is het van belang dat aan weerszijden van de
passage de omstandigheden zodanig zijn dat de
soorten naar de passage toe komen. Daarnaast
is het van belang dat deze plekken zijn voorzien
van vlucht- en verblijfplaatsen, zodat een dier zich
daar kan ophouden voordat van de passage
gebruikgemaakt wordt. Deze plekken bevatten
dan bijvoorbeeld stepping stones, zoals poeltjes
of bosschages, boomstronken en stenen, en hebben
een aangepast maaibeleid voor hoger gras en
kruiden, waar soorten kunnen schuilen. Het is ook
mogelijk om aanvullende geleiding in de vorm van
stroken moeras, ruigte of opgaande beplanting
toe te voegen. Ter plaatse van de passage zijn
vaak ook nog rasters of geleideranden nodig om
soorten naar de ingang van de passage te leiden.
Bij langere passages, bijvoorbeeld onder brede
wegen, kan het gebruik verder worden vergroot
door het daglicht aan de ‘overkant’ van de tunnel
zichtbaar te maken voor de soorten. Dit kan door
de passage te vergroten, halverwege een lichtkoepel te maken of ventilatieopeningen te maken.

F-NE3

Corridor kleine organismen

F-NE3-1

Haag
Er zijn allerlei soorten hagen die bestaan uit één
soort beplanting of juist uit een combinatie van
soorten. Deze laatste heeft een grotere faunadiversiteit. Om de hagen goed te laten aanslaan
en snel dicht te laten groeien, is het in eerste
instantie van belang dat de juiste plantensoort
op de juiste plek (grondsoort/grondwaterstand/
zonnige plek of schaduwplek) staat, daarnaast is
het van belang dat de plantenlocatie goed wordt
voorbereid, voorzien is van goede teelaarde en
dat de haag goed wordt beheerd. Een dubbele
haag biedt goede schuilmogelijkheden voor egels
en kleine zoogdieren.
De bekendste combinatiehagen zijn:
• Gelderse haag: een basis van beuk en haagbeuk, aangevuld met Gelderse roos, meidoorn,
sleedoorn, hondsroos, veldesdoorn,
kardinaalsmuts en krent.
• Maasheg: meidoorn en sleedoorn in elkaar
gevlochten; hazelaar, gele kornoelje,
kamperfoelie, mispel en kardinaalsmuts
kunnen hier ook gebruikt worden.
• Zeeuwse haag: een basis van meidoorn (60%),
sleedoorn (20%) en veldesdoorn (20%) aangevuld met hondsroos, egelantier, vlier, es,
koebraam en liguster.

F-NE3-2

Boomspiegel
Door de boomspiegel (het stukje grond rondom
de stam van een boom) te beplanten of te voorzien van een dunne laag organisch materiaal
verbetert de bodemstructuur. Dat zorgt voor een
gezond bodemleven. Bewoners kunnen boomspiegels adopteren en als eigen tuintje beheren
(www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
zelfbeheer/boomtuintje/).

F-NE3-3

Wildernismuur
De interessantste microklimaten ontstaan
wanneer de wildernismuur op het zuidwesten
staat. De muur kan worden gemaakt van een
simpele stapel van hergebruikte stenen of
brokken bouwafval met ruime voegen.
Aan de zon- en aan de schaduwzijde ontstaan
verschillende microklimaten, waar verschillende
soorten een thuis kunnen vinden.

F-NE3-4

Vlinder- en bijenidylle
Een vlinder- en bijenidylle is een bloem- en kruiden
rijke strook specifiek gericht op vlinders en bijen.
Deze kan overal worden aangelegd, maar heeft
niet overal evenveel kans van slagen (bijvoorbeeld als de ondergrond te rijk is). Daarnaast
zijn de stroken ook goed voor veel andere dieren,
zoals vogels en kleine zoogdieren. Vooraf is het
van belang om te kijken wat er op de gekozen plek
al groeit. Als de basis al kruidenrijk is, kan een
andere wijze van beheer al voldoende zijn om een
bloemrijk grasland te laten ontstaan.
Voorwaarde voor een kansrijke idylle is dat de
grasmat wordt afgeplagd, vaak met de
bovenste 5 tot 10 cm van de bodem, om de bodem
te verschralen. Ook kan die bovenste 10 cm
worden gefreesd, waarna de losgefreesde grond
met wortels en vegetatie wordt verzameld en
afgevoerd. De losgefreesde grond kan ook in de
idylle worden verwerkt tot voedselrijke hoogte
verschillen, waarop andere vlinder- en bijen
vriendelijke soorten geplant/ingezaaid kunnen
worden. Ploegen wordt afgeraden, omdat dit een
grotere kans geeft op een explosieve ontwikkeling
van ongewenste kruiden.
Bij idylles wordt uitgegaan van inheemse, streekeigen planten, die passen op de locatie. Als
deze erg nat is, zaai dan andere soorten in dan
wanneer het een droge plek is, en op klei gedijen
andere soorten dan op kalkrijk zand. Zaai in met
meerjarigen, eventueel aangevuld met wat eenen tweejarigen.
Zaaien in het najaar heeft de voorkeur, omdat dat
ook het moment is waarop de meeste planten
zich uitzaaien, maar het is geen voorwaarde.
Zaaien kan het hele jaar door, mits het niet
vriest of te droog of te nat is.

Voor snelle ontkieming is het belangrijk dat het
zaad goed in contact blijft met de grond. Vastregenen helpt daarbij, het is goed om de weersvoorspellingen in de gaten te houden en te zaaien
vlak voor er regen wordt verwacht.
Voor een bloemrijk grasland is een of twee keer
per jaar maaien de geijkte beheermethode. Voor
vlinders en veel andere dieren is het van belang
dat niet alles wordt gemaaid, door het terrein
zogenaamd gefaseerd te maaien. Bij idylles in
ontwikkeling zal vaker gemaaid moeten worden, zelfs terwijl er nog volop bloei is. Die zo
gewenste bloemen zijn, zeker het eerste jaar,
ondergeschikt aan de ontwikkeling van (wortels
en bladeren van) de planten zelf. Het maaisel
moet worden afgevoerd. Hooien is een effectieve
manier. Aanwezige rijpe zaden vallen in de grond
en gaan niet verloren.

F-NE4

Natuuroever

F-NE4-1

Ecologische oever
Als vuistregel geldt: hoe flauwer en breder de
oever (minimaal 1:3, ook in het water), hoe meer
plantensoorten. Verschillende soorten gaan
geleidelijk in elkaar over, van een aquatische zone
via een amfibische zone naar een terrestrische
zone. Van waterplant tot bloemrijk grasland.
Ook kan een plasbermzone of vooroever worden
ingepast. Plant de oevervegetatie gedeeltelijk in
en kies voor zoveel mogelijk variatie. Zorg ervoor
dat de grond niet te rijk is. Daarmee wordt voorkomen dat een monocultuur van riet ontstaat.

F-NE4-2

Groene kademuur
Plaats een muurplantvriendelijke constructie in
een kademuur. Voorzie deze van kalkrijke mortel
en een vochtvoerende substraatlaag. Al snel zal
zich een hoogwaardige muurvegetatie ontwikkelen. Bij de bouw van kademuren kunnen geprepareerde, al beplante muurramen worden geplaatst.

F-NE4-3

IJsvogelwand
De meest duurzame constructie bestaat uit een
verticale betonwand, parallel aan de oever. De
wand moet ten minste één meter hoog, 1,5 meter
breed en 1,5 meter diep zijn en met de voet in het
water, zo’n 15 cm diep, zodat de nestwand slecht
bereikbaar is voor roofdieren en/of mensen. Aan
weerszijden van de keerwand moet een grond
kering worden geplaatst. De ruimte achter de
wand moet tot de bovenrand daarvan worden
opgevuld met klei en lemige zandgrond. Stamp de
klei en het zand goed aan en dek eventueel af met
zoden om de grond goed vast te leggen.
IJsvogels hebben een ruim jachtterritorium

nodig; zorg voor een begroeide oever van ten
minste 500 meter met over het water hangende
takken. Vlak in de buurt van de wand is het van
belang dat er wat opgaande begroeiing is in de
vorm van bomen of struiken, te gebruiken als
schuilplek. De schaduwwerking zorgt ervoor dat
het water voor de oever vegetatievrij blijft.

F-NE4-4

Zwaluwwand
De meest duurzame constructie bestaat uit een
verticale betonwand van ten minste 1,5 meter
hoog, 10 meter breed en 1,5 meter diep. In de
wand zijn gaten aangebracht van minimaal 9 cm.
De ruimte achter de wand moet tot de bovenrand
ervan worden opgevuld met lemig zand. Stamp
het zand goed aan of laat het één tot vier jaar
liggen. De wand moet op het noordoosten zijn
gericht. Er mag geen hoog opgaande vegetatie
op de aanvliegroute naar de wand staan; de
aanvliegroute ligt bij voorkeur boven water.
Plaats de wand aan open water – water is een
belangrijk foerageergebied voor de oeverzwaluw
omdat hier veel insecten te vinden zijn – zodat de
wand niet bereikbaar is voor roofdieren.

F-GB1

Groene wand

F-GB1-1

Modulaire groene gevel
De planten groeien vanuit bakken aan de gevel of
op een substraat dat aan de gevel is bevestigd.
De oriëntatie van de gevel (zon/schaduw) bepaalt
welke soorten gevelbeplanting geschikt zijn.
Bijvoorbeeld bitterzoet, varens, kruiden en
viooltjes doen het goed op groene gevels.

F-GB1-2

Zelfhechtende klimplant
Voorbeelden van zelfhechtende klimplanten zijn
bijvoorbeeld een klimop en een driedelige
wingerd. Goed nagaan of de gevel geschikt is
voor zelfhechtende klimplanten. De oriëntatie van
de gevel (zon/schaduw) bepaalt welke soorten
gevelbeplanting geschikt zijn.
De groeiplaats moet breder dan 45 cm zijn en
voorzien zijn van 30 cm teelaarde.

F-GB1-3

Klimplant op constructie
Er zijn klimplanten die een steunconstructie
nodig hebben om te groeien en te klimmen, zoals
blauwe regen, bosrank en kamperfoelie. De oriëntatie van de gevel (zon/schaduw) bepaalt welke
soorten gevelbeplanting geschikt zijn. De groeiplaats moet breder dan 45 cm zijn en voorzien zijn
van 30 cm teelaarde.
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F-GB2

Verblijfs- en nestmogelijkheden

F-GB2-1

Nestkast
• Neststenen zijn stenen nestkasten voor vogels
die in een muur geplaatst kunnen worden.
Plaats neststenen aan de noordoostgevel.
De nesten krijgen dan niet te veel zon.
Plaats ten minste zes stenen bij elkaar ten
behoeve van koloniebroeders (gierzwaluwen
en huismussen).
• Zorg bij zwaluwen voor een vrije aanvliegroute
van ten minste vier meter van de grond tot aan
de neststeen (voor mussen is dit drie meter).
Voor zwaluwen mag de aanvliegroute niet
worden geblokkeerd, bijvoorbeeld door een
bouwwerk of een boom, mussen en mezen
hebben hier minder problemen mee. Plaats
neststenen voor zwaluwen daarom bij voorkeur
op een hoek of op de kopse kant van het gebouw.
• Plaats nestkommen voor huiszwaluwen bij
voorkeur onder een dakgoot of overstek.
• Nestkasten kunnen tot 40 meter hoogte (voor
gierzwaluwen) worden geplaatst, voor de huismus is een hoogte van drie meter al voldoende.
• Plaats vogelvides bij de onderste rij pannen op
het dak, ter hoogte van de dakvoet. De huismus
kan zo een nest maken onder de dakpannen.
• Gebouwen hoger dan 80 meter zijn geschikt als
broedplaats voor de slechtvalk. De nestkast
moet aan de noordoostzijde op de bebouwing
worden aangebracht. Een laagje houtsnippers
of kleine kiezelstenen in de nestkast bevordert
het broedsucces.
• Voor de huismus en de spreeuw is het essen
tieel dat er ten minste drie meter hoog
opgaand groen aanwezig is binnen een afstand
van vijf meter van de nestlocatie.
• Voor de huiszwaluw moet er water en klei in
de buurt van de nestlocatie zijn.

F-GB2-2

Vleermuiskast
• Vleermuiskasten en -kraamkasten moeten
in de zon (dus op zuid- of westgevel) aan een
boom of paal worden aangebracht. Kleine
kasten kunnen in elke windrichting hangen.
Breng een vleermuiskast aan tussen de vier
meter (ondergrens) en de 50 meter (bovengrens) hoogte.
• De uitzondering hierop is de winterkast, deze
moet aan de noordoostzijde worden ingepast.
Dit zijn koele, vochtige, vorstvrije ruimtes
met een constante lage temperatuur van
5-10 graden (kelder, bunkers of spouwmuren).
De vleermuizen moeten kunnen wegkruipen en
kunnen hangen.
• Plaats de kast niet onder of in kunstlicht;
kunstlicht heeft een verstorende werking op
vleermuizen, dus het algehele verlichtingsplan
moet worden aangepast op vleermuisroutes.

• Geen lichtmast plaatsen boven een nestuitgang in verband met de vrije valruimte.
• Speciale inbouwvleermuiskasten kunnen
zowel zichtbaar als vrijwel onzichtbaar worden
ingemetseld in de spouwmuur.
• Inbouwvleermuiskasten hebben de voorkeur:
het klimaat is dan beter voor de vleermuis.

F-GB2-3

Insectenhotel
• Plaats de insectenhotels en -stenen op een
plek die beschutting biedt tegen regen en
wind en dicht bij inheemse nectar en stuifmeel
dragende bloemen, planten en/of struiken.
• Vlinderkasten kunnen zowel aan de zon- als de
schaduwzijde worden opgehangen. De kasten
aan de schaduwzijde kunnen ook dienen als
overwinteringsplek voor bijvoorbeeld de dagpauwoog en de kleine vos.
• Bijenbakstenen moeten aan de zonzijde van
een gebouw worden ingemetseld.
– Soorten: solitaire bijen, hommels.
– Oriëntatie: zuid, zuidoost, zuidwest, west.
– Hoogte inmetselen: vanaf maaiveld:
h= 1-30 meter.
– Materiaal: beton met houtvezel, rietstengels
en/of leem er in.
– Diameter holtes/gaatjes: maximaal 6 cm.
• Insectenhotels kunnen ook op de grond staan,
als ze maar niet in de schaduw van een gebouw of boom worden geplaatst. Hoe meer
zonuren op een dag, hoe beter. Het hotel moet
op het zuidwesten gericht zijn. Insectenhotels
kunnen ook op het dak worden geplaatst.
– Soorten: bijen, vlinders en andere soorten
insecten.
– Oriëntatie: zuid, zuidoost, zuidwest, west.
– Locatie: op maaiveld of dak.
– Grootte: circa 150 × 150 × 30 cm.
– Materiaal: houten constructie gevuld met
natuurlijke materialen zoals hout, takken,
rietstengels, hooi, stenen en kiezels.
– Diameter holtes/gaatjes: maximaal 6 mm.
– Diepte holtes/gaatjes: minimaal 6 cm.

F-GB

Natuurvriendelijk dak

F-GB3-1

Extensief dak
Een extensief dak is opgebouwd uit een dunne
substraatlaag van ongeveer 4-7 cm en een mosof sedumbegroeiing, eventueel aangevuld met
kruiden en grassen. Door te variëren met de
substraatdikte kunnen microklimaten ontstaan,
wat de biodiversiteit bevordert.
De substraatlaag kan uit veel verschillende materialen bestaan, bijvoorbeeld minerale gesteenten,
gerecyclede materialen of organische stoffen.
De keuze van de beplanting dient afgestemd te
worden op de keuze van de substraatlaag.

De waterdoorlatendheid van de substraatlaag is
afhankelijk van de opbouw. Onder de substraatlaag bevindt zich een drainagelaag of drainagesysteem met filter, een wortelkerende laag en een
waterkerende laag. Daaronder bevinden zich de
dakconstructie en isolatie.
Het retentievermogen is door de dunne substraatlaag en het type drainagelaag beperkt.
De drainagelaag vangt het overtollige water uit
de substraatlaag op en voert het vertraagd af
richting dakgoot en regenpijp. De drainagelaag
zorgt er ook voor dat de wortels van de planten
niet te nat blijven. Bij elementen met holle ruimtes
of een hoger gelegen dakuitlaat kan deze laag
ook water vasthouden voor de planten.
Groene daken moeten jaarlijks gecontroleerd
worden op zaailingen van grotere planten zoals
bomen. Deze moeten verwijderd worden omdat
ze de waterdichte folie en het worteldoek zouden
kunnen aantasten.
Extensieve groene daken zijn toepasbaar op daken
met een helling van 1 tot 35 graden. Boven
35 graden zijn extra voorzieningen noodzakelijk
om het afschuiven van de beplanting te voorkomen.
Steilere daken drogen ook sneller uit vanwege de
snellere afvloeiing van regenwater.
In Nederland zijn platte daken over het algemeen
berekend op een belasting van 100 kg/m2 voor
de grindlaag. In bestaande situaties kan de
grindlaag bijna altijd worden vervangen door een
extensief groen dak zonder extra constructieve
maatregelen. Een verzadigd groen dak met een
dikte van circa 7 cm blijft onder deze toegestane
belasting. Bij groene daken die dikker zijn en
voor intensieve groene daken in bestaande en in
nieuwbouwsituaties dient per geval onderzocht
te worden of extra constructieve maatregelen
vereist zijn.

F-GB3-2

Intensief dak
Een intensief dak heeft in alle opzichten de
hoogste diversiteit. Met een substraatlaag
tussen de 80 en 120 cm groeien er grassen,
kruiden, struiken en zelfs bomen op. Een intensief
dak is net een echte tuin, maar dan boven op een
gebouw.
Uiteraard heeft zo’n dak ook een fors gewicht,
dat constructief moet worden opgevangen. De
substraatlaag kan uit verschillende materialen
bestaan, zoals minerale gesteenten, gerecyclede
materialen of organische stoffen. De water
doorlatendheid in deze laag is afhankelijk van de
opbouw. Ook dient de keuze van de beplanting
afgestemd te worden op de keuze van de
substraatlaag.
Onder de substraatlaag bevindt zich een
drainagelaag of drainagesysteem met filter, een
wortelkerende laag en een waterkerende laag.
Daaronder liggen de dakconstructie en isolatie.
De drainagelaag vangt het overtollige water uit
de substraatlaag op en voert het vertraagd af
richting de dakgoot en regenpijp. Het zorgt er
ook voor dat de wortels van de planten niet te nat

blijven. Bij elementen met holle ruimtes of een
hoger gelegen dakuitlaat kan de drainagelaag
water vasthouden voor de planten.
In Nederland zijn platte daken over het algemeen
berekend op een belasting van 1 kN/m2 voor
de grindlaag. Bij de aanleg van een watervast
houdende dak in bestaande en in nieuwbouw
situaties, dient per geval onderzocht te worden
of extra constructieve maatregelen nodig zijn.
De helling kan maximaal 0 tot 9% zijn.

F-GB3-3

Natuurdak
Een natuurdak is een variatie op een intensief dak
waarbij de substraatlaag variërende diktes
heeft (tussen de 20 en 40 cm), waardoor
verschillende gradiënten ontstaan. Hierdoor
ontstaan meer mogelijkheden voor verschillende
typen flora en fauna.

F-GB3-4

Bruin dak
Er bestaat geen specifieke richtlijn voor de
inrichting van een bruin dak. In principe is het
uitgangspunt hoe meer zand met fijn puin,
schelpen en steentjes, hoe beter. Is er braak
liggende grond in de omgeving, dan kan de toplaag worden afgegraven en op het dak worden
gestort. Stenen en boomstammen kunnen ook
op een bruin dak. Er wordt niet actief beplanting
aangebracht, maar deze kan naar verloop van tijd
wel hier gaan groeien; dan actief verwijderen om
te voorkomen dat het een groen dak wordt.

F-GB3-5

Waterdak met beplanting
Bij waterdaken wordt een laag water gebufferd
doordat de overstort hoger geplaatst is. Het
regenwater stroomt vervolgens geleidelijk af door
een extra geknepen afvoer. Dit wordt een statisch
waterdak genoemd. Een dynamisch waterdak is
voorzien van een besturingssysteem. Op basis
van weersvoorspellingen wordt het water geloosd
voor een bui. Hierdoor is de opslagcapaciteit
maximaal. Een waterdak kan ook goed worden
gecombineerd met een (intensief) groen dak.

Energie
/ Specificaties
E-GE1

Hergebruik restwarmte

E-GE1-1

Restwarmte stadskas
• Toepassen bij warmte die vrijkomt uit stadskassen.
• Moet aansluiten op lokaal net (warmte) en
locatie dicht bij bebouwing in verband met de
kosten kabels en leidingen.
• Toepasbaar bij stadskassen met eigen
energiebron, zoals zonnepanelen.
• Stadskassen kunnen energie onttrekken en
energie afgeven aan het grid, afhankelijk van
eigen verbruik.

E-GE1-2

Restwarmte datacenter
• Toepasbaar wanneer er datacenters in de
nabijheid van woningen zijn.
• Temperatuur in lagetemperatuur (LT-)warmtenet, circa 20-35 graden.
• Vereist tracés voor lokale leidingen.
• Kan worden geïntegreerd met een open netwerk, integratie met combinatie warmte-koude
opslag (WKO) ook mogelijk. Regeneratie van
de warme bron van de WKO, en rechtstreeks in
het netwerk.
• Voor tapwater moet het leidingwater worden
opgewarmd naar 65 graden ter voorkoming van
de legionellabacterie. Dit kan met een booster
in de huizen dicht bij de energiebron of een
netwerk op 70 graden middent emperatuur
(MT-)warmtenet.
• Vereist afspraken tussen stakeholders:
waterbedrijf, datacenters, overheid en
woningontwikkelaars.
• Cascaderen van LT- naar (bestaand) MT- en
hogetemperatuur (HT-)warmtenet.

E-GE1-3

Restwarmte industrie
• Gebruikstoepassing mogelijk wanneer er
warmteproducerende industrie (bijvoorbeeld
datacenters) in de nabijheid van woningen is.
• Aansluiten op bestaand of lokaal warmtenet.
• Cascaderen van HT- naar (bestaand) MT- en
LT-warmtenet.

E-GE1-4

Warmtekrachtcentrale/unit
• Met een turbine, aangedreven door een verbrandingsmotor of andere energiebron, wordt
in een generator elektriciteit opgewekt. De
warmte die vrijkomt bij de productie van deze
elektriciteit wordt nuttig ingezet voor het
verwarmen van gebouwen.
• Kan worden benut als een warmtepomp.
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• De centrale laat toe de schaarse primaire
energiebronnen waarover we beschikken, zij
het fossiel (aardgas, stookolie...), dan wel
hernieuwbaar (biogas, duurzame stroom, duurzaam opgewekt H2-gas, synthesegas...), op
een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten.
• Hoge efficiëntie van het systeem, circa 90%.

E-GE2

Warmtedistributie wijk

E-GE2-1

Warmteoverdrachtstation (WOS)
• Een WOS wordt aangelegd wanneer de
warmtekrachtcentrale verder weg ligt.
• Een WOS wordt aangelegd om ruimte te
besparen onder de grond (leidingen kunnen veel
kleiner in diameter zijn voor dezelfde capaciteit).
• Cascaderen tussen HT- (bestaand) MT- en
LT-warmtenet.
• Let op dubbele leidingen. Neem regie hierover.
• Een WOS is het koppelstuk tussen twee
netwerken (en wordt tussen die netwerken
geen vloeistof uitgewisseld, enkel warmte).
• Daarnaast zijn er punten vanwaar de druk
wordt bijgevoegd voor het netwerk.
• En er zijn hulpwarmtecentrales, waar met gas
meer warmte kan worden toegevoegd.
• Aantal huizen aangesloten op WOS:
van 500 huizen (mininetwerk) tot 11.000 huizen
(WOS Almere).

E-GE3

• Regenereren van koude of warmte kan ook met
een grotere waterpartij in de omgeving
(in combinatie met WKO).

E-GE4

Faciliteren elektriciteit wijk

E-GE4-1

Onderstation
• Noodzakelijk in alle (woon)gebieden.
• Capaciteit is afhankelijk van warmtedistributie
30.000 tot 150.000 woningen.
• Ruimtebeslag kan slimmer ([landelijke] netwerk beheerders en gemeente streven naar
optimale inpassing op basis van gezamenlijke
afwegingen. Voor gemeente zijn ruimtegebruik
en ruimtelijke kwaliteit één opgave; voor netwerk beheerders bedrijfsvoering en netconfiguratie. Voor alle partijen geldt dat ruimtebeslag veilig moet zijn en kosten beperkt moeten
blijven).
• Zorg dat datacenters op de hoogspanning van
netwerk beheerder worden aangesloten en niet
via een onderstation.
• In een onderstation vindt omvorming plaats
van landelijk netwerk 150 kV (hoogspanning/
HS) naar gebiedsnetwerk in 10 kV (middenspanning/MS).
• Ondergronds is veel ruimte nodig voor kabeltracés.

E-OR1

Opwekken bio-energie

Duurzame warmte- of koudebron

E-GE3-1

Geothermieput
• Een geothermieput kan worden geplaatst
wanneer de ondergrond bestaat uit goed doorlatende lagen en er spleten zijn in de aardkorst.
In Nederland gebeurt dit vooral in Zuid-Holland,
Limburg en de noordelijke provincies.
• Kan zowel bij de nieuwbouw onder als naast
de kavel.
• De interferentie tussen de warmte- en koude
bronnen regisseren en de cascadering in het
net regisseren.
• Geothermie is meestal MT- (circa 50 graden
van 2000 meter diep) en soms HT-warmtenet
(120 graden van 4000 meter diep).

E-GE3-2

Koude uit zandwinplas
• De bron van koelwater ligt dicht bij eindgebruikersgebieden (bijv. industriële gebieden).
• Aquathermie en koude (regeneratie) kunnen
prima met een LT-warmtenet (WKO/bronnet)
of voor koeling van kantoren.

E-OR1-1

Biogasreactor GF of riolering
• Op buurtniveau gekoppeld aan zuiverings
installaties en/of afvalverzamelstations.
• In hoogbouw GF-vermalers in appartement.
• In laagbouw kan GF in bakken op straat
worden verzameld om er dan groengas van te
maken (centraal en decentraal).
• Door natte fractie uit afval te halen is er
minder stank, zijn er minder ratten en is het
droge afval beter circulair te hergebruiken.

E-OR2

Opslag energie openbare ruimte

E-OR2-1

Warmwaterbuffervat (klein/groot)
• Een warmwaterbuffervat wordt gebruikt als
een buffer

voor duurzamere maar minder
stabiele energiebronnen, zoals zonne-energie.
• Kan in warmtebron van WKO.

• Een buffervat wordt gebruikt als hogere
temperaturen moeten worden opgeslagen
(+30 graden), WKO bij lagere temperaturen
(-30 graden).
• Een buffervat kan ook dienen om piekbelasting
op te vangen.

E-OR2-2

Buurtbatterij
Een buurtbatterij wordt gebruikt als een buffer

voor energievoorziening, vanwege duurzamere
maar minder stabiele energiebronnen, zoals van
zonne-energie. Voor Amsterdam geldt dat er
relatief weinig bruikbaar dakoppervlak is. Naar
alle waarschijnlijkheid ontstaat er niet zoveel
piek door middel van opwekking dat dit de
verbruikspiek in de winter overstijgt. Warmteen koudepieken kunnen het beste worden opgevangen op één bronnennet waarbij alle WKO’s,
warmte uit datacentra, oppervlaktewater,
riothermie en dergelijke aan elkaar zijn gekoppeld.
Het opvangen van de elektrapieken kan deels op
de kavel worden gedaan (50-100 kWh) en de rest
moet op wijkniveau (1-2 MWh). Dit betekent dat
er dan geen batterij nodig is.
Als de markt komt met een initiatief voor een
gezamenlijk bronnennet, dan wil de gemeente dit
faciliteren (dit sluit aan op de BENG-norm 2015
en de Omgevingswet) door:
• het reserveren van grond in de openbare ruimte;
• het inpassen in gemeentelijk bodem-energieplan;
• begeleiding van de partijen naar de juiste
loketten binnen de gemeente
(incl. vergunningenloket);
• het voorkomen van cherry picking;
• de regie te voeren waar nodig;
• het delen van lessen van eerdere trajectenmet
de markt;
• door het helpen van woningbouwcorporaties
en noodlijdende VVE-besturen bij de complexiteit van de businesscase voor het aardgasvrij
maken van een ontwikkelbuurt.

E-OR3

Oplaadpunt voor elektrisch voertuig

E-OR3-1

Oplaadpaal
• Vooral voor deelauto’s, eventueel op straat, de
rest opladen in de parkeergarages bij hoogbouw.
• Er kan in twee of drie fases worden opgeladen.
• Let op capaciteit van het net.
• Kan bi-directioneel zijn, wat betekent dat de
energie ook op piekmomenten weer op het net
kan zetten.
• Uitvoer naar elektrisch vervoer is van 50-500 V.
• Invoer naar nominaal AC-spanningsbereik
400 V AC.

E-OR3-2

Draadloos oplaadpunt
• In combinatie met duurzaam opwekken.
Voorkom het gebruik van een dieselgenerator
en zorg voor een tijdelijk bouwnet of tijdelijk
alternatief met batterij voor genoeg duurzame
stroom en opslag.
• Uitgangsspanning 15 V-60 V (blauw inductief).
• Eén fase 230 V-aansluiting (blauw inductief).

E-OR4

Faciliteren elektriciteit en data openbare
ruimte

E-OR4-1

Telecommunicatie/Data-Point of Presence
(PoP)
• Een PoP bevat servers, routers, netwerk
switches, multiplexers en andere netwerk
interface-apparatuur.
• Zorg voor een goede/tijdige back-up voor het
geval de PoP is geplaatst in een gebouw dat
zal worden gesloopt.

E-OR4-2

Transformatorhuis
• Een transformatorhuisje is overal noodzakelijk,
per 100-600 woningen (afhankelijk van warmtedistributie).
• Omvorming van lokaal netwerk 10 kV (MS)
naar het eindgebruikersnet 230 V (LS) (wellicht
in sommige oude delen van Amsterdam naar
127 V [LS]).

E-KA1

Opwekken windenergie

E-KA1-1

Windmolen model ‘propellor’
Afstandscriterium en de generieke afstanden tussen windturbines en veelvoorkomende
objecten (zie ook: RVO, Veiligheid en
windturbines):
• Kwetsbare objecten: op basis van PR= 10-6
vuistregel: masthoogte + ½ rotordiameter of
de maximale werpafstand bij nominaal
toerental.
• Beperkt kwetsbare objecten: op basis van
PR= 10-5 vuistregel: ½ rotordiameter.
• Rijkswegen: ½ rotordiameter uit de rand van
de verharding met een minimum van
30 meter. Ook moet voor alle wegen binnen het
invloedsgebied van de windturbine het IPR en
MR ten gevolge van de plaatsing van wind
turbines worden berekend.
• Hoogspanningslijnen: hoogste waarde van:
maximale werpafstand bij nominaal toerental
en ashoogte+ ½ rotordiameter.

• Buisleiding met gevaarlijke stoffen (ondergronds): hoogste waarde van: maximale
werpafstand bij nominaal toerental en
ashoogte+ ½ rotordiameter.
• Industrie: maximale werpafstand bij overtoeren.

E-KA1-2

Windmolen model ‘wokkel’
Zie E-KA1-1 voor afstandscriterium.

E-KA1-3

Windmolen model ‘slagroomklopper’
Zie E-KA1-1 voor afstandscriterium.

• Plantenergie kan aangesloten worden op
glasvezelgloeilampen.
• Plantenergie kan worden gebruikt voor
interactieve ervaringen.

E-GB1-3

Combinatie zonne- en windenergie
• Combinatie van windturbine met PV-panelen.
• Combinatie zonne- en windenergie geldt vooral
voor gebouwen hoger dan vijf verdiepingen.

E-GB2

Warmteoverdrachtstation (WOS) blok

E-KA2

Opslag energie kavel

E-KA2-1

Warmte-koudeopslag (WKO)
• Opslag van zomerwarmte en winterkoude in
aquifers op tientallen meters diepte in een
waterdoorlatende poreuze bodemlaag.
• Het opvangen van de elektrapieken kan deels
op de kavel gebeuren (50-100 kWh) en de rest
moet op wijkniveau (1-2 MWh).
• Kan via batterij (in combinatie met parkeren).
• WKO is LT-warmtenet.

E-GB1

Opwekken zonne- en bio-energie

E-GB1-1

Zonnepaneel
• PV op dak (zuidopstelling), optimale hoek van
opstellen: 35 graden.
• PV op dak (oost-westopstelling), dan dubbele
configuratie, optimale hoek van opstellen:
10-15 graden.
• Let op de afstand ten opzichte schaduw van
hoge objecten, zoals van bomen en gebouwen.

E-GB1-2

Plantenergie
• Planten gebruiken zonlicht voor fotosynthese,
waardoor organische verbindingen worden
geproduceerd. Een deel van deze verbindingen
wordt passief via de wortels in de bodem
afgeleverd. Natuurlijk voorkomende
bacteriën breken de organische stof af en
geven elektronen en protonen vrij.
De microbiële brandstofcel van de plant
bestaat uit een anodeloomcompartiment dat
de elektronen opvangt. De elektronen kunnen
via een draad naar de kathode worden
overgebracht. De elektronenstroom van
anode naar kathode kan als elektriciteit
worden gebruikt.
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E-GB2-1

Warmteoverdrachtstation (WOS) begane
grond
• Deze wordt gebruikt voor kleine netwerken,
tot 500 huizen (mininetwerk).
• Cascaderen tussen MT- en LT-warmtenet.
• Een WOS is het koppelstuk tussen twee
netwerken (er wordt tussen die netwerken
geen vloeistof uitgewisseld, enkel warmte).
• Daarnaast zijn er ook punten vanwaar de druk
wordt bijgevoegd voor het netwerk.
• Er zijn hulpwarmtecentrales mogelijk, waar
met gas meer warmte kan worden
toegevoegd.

E-GB2-2

Warmteoverdrachtstation (WOS)
parkeergarage
• Deze wordt gebruikt voor kleine netwerken,
tot 500 huizen (mininetwerk).
• Cascaderen tussen MT- en LT-warmtenet.
• Een WOS is het koppelstuk tussen twee
netwerken (er wordt tussen die netwerken
geen vloeistof uitgewisseld, enkel warmte).
• Daarnaast zijn er ook punten vanwaar de druk
wordt bijgevoegd voor het netwerk.
• Er zijn hulpwarmtecentrales mogelijk, waar
met gas meer warmte kan worden toegevoegd.

Bodem & Ondergrond
/ Specificaties
B-GE1

Nieuwe sanitatie

B-GE1-1

Vacuümrioleringsstation
• De vacuümtank moet voor een goede werking
geheel onder maaiveld liggen.
• Zuivering kan lokaal plaatsvinden (zie B-GE1-2)
of door een verwerkingsunit op afstand.
• Gewenste afstanden tot omliggende
gebouwen (SBI-2008 Categorie 2):
_ met betrekking tot geur: 30 meter;
_ met betrekking tot geluid: 10 meter.

B-GE1-2

Grondstoffenstation
• Een grondstoffenstation bestaat uit een aantal
componenten, met een totale oppervlak van
één of twee zeecontainers.
• Het geheel moet met hekwerk/heg eromheen
goed in de openbare ruimte worden gepast.
Draaicirkels van onderhouds- en beheer
wagens moeten hierin worden meegenomen.
• De vergister wordt buiten opgesteld met een
geurfilter.
• Onderdelen met een hoge geluidsproductie
dienen juist binnen te worden opgesteld,
zodat ze weinig geluidsoverlast veroorzaken.

B-GE2

Ondergronds Afvaltransport (OAT) wijk

B-GE2-1

Afvalverzamelstation
• De omvang van een verzamelstation is circa
650 m2 (vergelijkbaar met afvalverzamelstation
in Almere). Hierin staan de centrale afzuig
installatie en de containers voor verschillende
afvalstromen. De omvang van een gebouw
is afhankelijk van het aantal afvalstromen
en type (pers)containers. Daarnaast is er
mogelijk noodzaak tot plaatsing van een
luchtzuiveringsinstallatie.
• Het verzamelstation dient goed bereikbaar te
zijn voor vrachtwagens of boten in verband met
het transport van ingezameld afval
richting de verwerker.
• Om geluidsoverlast tegen te gaan, moeten
isolatiemaatregelen worden getroffen. Er zal
wel geluidsoverlast blijven tijdens de afvoer
van het ingezamelde afval.
• Bij 70% vulling van de ondergrondse buffer bij
het inwerppunt wordt afval afgezogen naar het
afvalverzamelstation.

De inwerppunten zijn dus nooit vol en er kan
24 uur per dag afval worden aangeboden.
• Het station is niet geschikt voor inzameling
van glas en grof vuil; deze inzameling moet in
een gebouw of elders worden opgelost.
• Per OAT-systeem kunnen er 2.000 (Almere)
tot 5.500 (Sluisbuurt) woningen worden aangesloten. Alternatief is een systeem met twee
verzamelstations voor een groter gebied.

B-NE1

Kabels en leidingen aanleggen

B-NE1-1

Aanleg traditioneel
• De minimale diepte is 80 cm onder maaiveld
in verband met de vorstzone, hoger kan na
overleg of plaatsen in kabelkoker.
• De benodigde vrije ruimte naast de buis is
afhankelijk van de buisdiameter of het aantal
kabels.
• Het toe te passen talud is afhankelijk van
grondsoort en diepte in meters onder het
maaiveld.

B-NE1-2

Sleufbekisting
• Toepassen wanneer onvoldoende ruimte
beschikbaar is om te ontgraven onder vrij
talud. De toepassing is dus afhankelijk van de
beschikbare ruimte in de openbare ruimte en
obstakels bovengronds of ondergronds.
• De aannemer bepaalt aan de hand van de
beschikbare ruimte hoe de sleufbekisting
wordt toegepast. Er is geen standaardmethode
voor de toepassing van sleufbekisting.

B-NE1-3

Leidingaanleg met wandconstructie – diep
• Toepassen bij aanleg van diepe leidingen,
wanneer onvoldoende ruimte beschikbaar is
om te ontgraven onder vrij talud. De toepassing is dus afhankelijk van de beschikbare
ruimte in de openbare ruimte en obstakels
bovengronds of ondergronds.
• De aannemer bepaalt aan de hand van de
beschikbare ruimte hoe de wandconstructie
wordt toegepast. Er is geen standaardmethode
voor de toepassing van een diepe wand
constructie.
• Diepe leidingen (zoals het transportriool)
worden vaak onderheid aangelegd, zie ook
B-NE1-5.

B-NE1-4

Sleufloze techniek
• Diverse technieken zijn mogelijk: persen/
raketeren of horizontaal gestuurde boring.
De keuze van de techniek is afhankelijk van
lengte, omgeving en werkwijze aannemer.
Houd rekening met een ontvangstkuip (daar

waar de leidingen naar boven komen) en een
verstuurkuip (daar waar de leidingen de grond
in worden geperst). Beide kuipen hebben
tijdelijke damwanden nodig.
• Voldoende opstelruimte reserveren voor
materieel.
• Voldoende uitlegruimte reserveren voor de
leidingen. De lengte van de gestuurde boring
dient volledig uitgelegd te kunnen worden
achter de opstelruimte.
• Er zijn grote afwijkingen mogelijk in het tracé
door storingen in de bodem; voldoende ruimte
reserveren voor het tracé.

B-NE1-5

Onderheide transportleiding
• Bij complexere uitvoering is meer tijd en
ruimte nodig, het tracé moet eerst onderheid
worden, waarbij een grote ruimte nodig is voor
de heistelling, pas daarna kan de leiding
worden gelegd.
• Let op bij kruisende leidingen bovenlangs die
niet onderheid zijn, deze kunnen mogelijk
verzakken. Minimaal 50 cm tussen de leidingen
aanhouden.

B-NE2

Ruimtebesparend K&L aanleggen

B-NE2-1

Stadswarmteleiding zonder expansielus
• Door de buizen verwarmd aan te leggen zijn
expansielussen niet nodig, dit bespaart ruimte.

B-NE2-2

Bundeling leidingen
• Maximaal ruimtebeslag van kabelhoofd
structuren niet breder dan 80 cm.
• Kabels boven op elkaar plaatsen, meerlaags
leggen.

B-NE2-3

150 kV-kabels in driehoeksverband
• Kabels kunnen elkaar beïnvloeden.
• Afhankelijk van de isolatie van de kabel
(oliegekoeld of niet).

B-NE2-4

Riolering
• Putten niet naast elkaar maar verspringend
aanleggen, zodat de ruimte tussen de
leidingen minimaal is.
• Tussen put en leiding minimaal 20 cm afstand
aanhouden.

B-NE3

Transportleiding onder groen

B-NE3-1

Diepe plaatsing transportleiding
• Alleen toepassen bij ruimtegebrek, alterna
tieven zijn:
– in de kelders van de gebouwen ‘ophangen’;
– in mantelbuizen onder de gebouwen leggen.
• Eventueel met wortelwerende maatregelen:
– natuurlijke barrière door leidingen in grondwater te leggen;
– worteldoek;
– boomconstructies (kunststof kratten).
• Geen diepwortelende beplanting op het tracé
(zie bijvoorbeeld de lijst van Gasunie).
• Er dient altijd voldoende gronddekking op de
leiding te liggen, minimaal 80 cm.

B-NE3-2

Diepe plaatsing onder nieuwe boom
• Kabels altijd in mantelbuizen aanleggen.
• Alleen doorgaande K&L onder bomen
aanleggen (geen huisaansluitingen).
• Hart-op-hart-afstand tussen bomen niet te
klein maken, anders is er geen ruimte om K&L
te vervangen.
• Voorafgaand aan aanleg eisen van de leidingen opvragen.
• Het materiaal van de leidingen moet sterk
genoeg zijn om de druk van de bomen te
weerstaan.
• Bij aanleg K&L rekening houden met verzakking.
• Leidingen onder grondwaterstand is
natuurlijke barrière voor de boomwortels.
• Horizontale boomgroeiplaats aanleggen, type
boom aanpassen aan drukte in de ondergrond.
• Bomen in kratjes aanleggen (stabieler,
gelijkmatige zakking).
• Indien toch onderhoud noodzakelijk is, zijn er
drie mogelijkheden: 1. Het riool kan ge-relined
worden (met een sok er in). 2. Een alternatief
tracé wordt gevonden en het te renoveren riool
blijft liggen, wordt volgeschuimd en als
verloren beschouwd. 3. Zijn deze mogelijkheden er niet, dan moeten de bomen worden
verwijderd.

B-NE3-3

Diepe plaatsing combi transport/distributie
• Alleen leidingen van hetzelfde bedrijf
stapelen.
• Geen diepwortelende beplantingen op het
tracé.
• Er dient altijd voldoende gronddekking op de
leiding te liggen, minimaal 80 cm.
• Huisaansluitingen altijd goed bereikbaar
houden.
• Nagaan of (extreem) diepe aanleg technisch
wel haalbaar is qua bemaling, aanlegruimte en
grondslag.
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• Nagaan of er voldoende mogelijkheden zijn om
de leidingen te kruisen.
• Diepe plaatsing geeft verhoogde beheer
kosten. Bij onderhoudswerkzaamheden is een
grotere sleuf noodzakelijk met een groot talud,
waardoor er meer gras, heesters en bomen
ingeboet moeten worden.

B-NE3-4

Stapeling transport warmte: hoog/middel/
retour
• Alleen leidingen van hetzelfde bedrijf
stapelen.
• Geen diepwortelende beplantingen in de buurt.
• Er dient altijd voldoende gronddekking op de
leiding te liggen, minimaal 80 cm.
• Huisaansluitingen altijd goed bereikbaar
houden.
• Nagaan of (extreem) diepe aanleg technisch
wel haalbaar is qua bemaling, aanlegruimte en
grondslag.
• Nagaan of er voldoende mogelijkheden zijn
om de leidingen te kruisen.
• Stapeling geeft wellicht vaker onderhoud in
dezelfde sleuf en daardoor vaker herstelkosten
van gras, heesters en bomen.

B-NE4

B-NE4-2

Mantelbuis onder nieuwe boom
• Hart-op-hart-afstand tussen bomen niet te
klein, anders is er geen ruimte om K&L te
vervangen.
• Voorafgaand aan aanleg eisen van de
leidingen opvragen.
• Het materiaal van de kabels moet sterk genoeg
zijn om de druk van de bomen te weerstaan.
• Bij aanleg K&L rekening houden met verzakking.
• Horizontale boomgroeiplaats aanleggen, type
boom aanpassen aan drukte in de ondergrond.
• Bomen in kratjes aanleggen (stabieler, gelijkmatige zakking).

B-NE4-3

Leiding in wortelwerende grond
• Boomgroeiplaats aanleggen. Hiermee kan de
groeiplaats van de wortels worden bepaald.
• Indien afstand tussen boom en K&L minder
dan 2 meter is, wortelwerende maatregelen
nemen (worteldoek of constructie).

B-NE4-4

Leiding en boombunker bij nieuwe boom
• Nieuwe bomen bij kweker al met aangepaste
kluit bestellen.
• Eisen en constructie boombunker zijn
afhankelijk van type boom en locatie.

Overige K&L onder boom

B-NE4-1

Afvalleiding onder nieuwe boom
• Kabels altijd in mantelbuizen aanleggen.
• Alleen doorgaande K&L onder de bomen
aanleggen (geen huisaansluitingen).
• Hart-op-hart-afstand tussen bomen niet te
klein, anders is er geen ruimte om K&L te
vervangen.
• Voorafgaand aan aanleg eisen van de
leidingen opvragen.
• Het materiaal van de leidingen moet sterk
genoeg zijn om de druk van de bomen te
weerstaan.
• Bij aanleg K&L rekening houden met
verzakking.
• Leidingen onder grondwaterstand is
natuurlijke barrière voor de boomwortels.
• Horizontale boomgroeiplaats aanleggen, type
boom aanpassen aan drukte in de ondergrond.
• Bomen in kratjes aanleggen (stabieler,
gelijkmatige zakking).
• Indien toch onderhoud noodzakelijk is,
dan zijn er drie mogelijkheden:
1. Het riool kan ge-relined worden (met een
sok er in).
2. Een alternatief tracé wordt gevonden en
het te renoveren riool blijft liggen, wordt volgeschuimd en als verloren beschouwd.
3. Zijn deze mogelijkheden er niet, dan moeten
de bomen worden verwijderd.

B-NE5

(Traditionele) riolering

B-NE5-1

Traditionele riolering
• Vrijvervalriolering maakt gebruik van de
zwaartekracht om het water af te voeren
richting de zuivering.
• Belangrijke ontwerpparameters zijn de
transportafstand, het benodigde verhang en
de diepteligging van het riool.

B-NE5-2

Leiding zwart water in bestaande rioolbuis
• Bij de toepassing hiervan moet eerst worden
gekeken naar het materiaal van de rioolbuis en
de resterende levensduur.
• Het is beter de bestaande buis te relinen en de
functie van vuilwater naar zwart water om te
zetten.

B-NE5-3

Leiding zwart en grijs water in bestaande
rioolbuis
• De bestaande rioolbuis moet een ruime
diameter hebben om er twee buizen doorheen
te kunnen voeren.
• Bij de toepassing hiervan moet eerst worden
gekeken naar het materiaal van de rioolbuis en
de resterende levensduur.
• Bestaand riool wordt gebruikt als mantelbuis.

B-NE5-4

Leiding zwart en grijs water in de grond
• Vacuümtoilet in de woning aanbrengen.
• Vacuümriool aanleggen in de straat (deze
neemt minder ruimte in beslag vergeleken met
een normaal riool).
• Hogere aanlegkosten, maar deze verdienen
zichzelf weer terug doordat er minder drink
water wordt verbruikt.
• Het bestaande riool zamelt grijs water in.
Grijs water is warm, gemiddeld ruim 25 graden.
In het bestaande riool gaat deze warmte
verloren. Dat kost jaarlijks per huishouden
ongeveer 300 euro. Deze warmte is terug te
winnen. Door per huizen- of appartementenblok een warmtewisselaar te koppelen aan
een warmte-koudeopslag wordt de warmte uit
grijs water gehaald en terug naar de huizen
gebracht.

B-NE5-5

Vuilwaterriool vacuümleiding
• Een normale rioolleiding heeft een diameter
van 11 cm. Een vacuümleiding is slechts 6,3 cm
in diameter en neemt dus minder ruimte in.
• Vacuümleidingen liggen ook minder diep in de
grond. Verder komt er bij een lek geen afval
water in de bodem terecht.
• Het vacuümriool vervoert het zwarte water
naar een tank (vergister) in de wijk. Deze haalt
de schadelijke stoffen uit het water en maakt
biogas.
• Uit het zwarte water wordt fosfaat gehaald.
Fosfaat is een van de belangrijkste mest
stoffen voor het verbouwen van voedsel.

B-NE5-6

Vacuflow bufferput
• Zie B-GE1 Nieuwe sanitatie.

B-NE6

Ondergronds Afvaltransport (OAT) netwerk

B-NE6-1

Ondiepe afvaltransportleiding
• Voor het transport van het afval is één
transportleiding nodig met een diameter van
50 cm (zoals het OAT in Arnhem). Indien het
afval wordt vermalen (bijvoorbeeld door een
papier- of kartonversnipperaar), kan er worden
volstaan met een kleinere diameter van 40 cm.
• Maximale lengte afvaltransportleiding, afstand
tussen inwerppunt en verzamelstation:
600 meter (Almere), 1,2 km (Arnhem) tot 2
km (Sweco). Hoe groter de afstand tussen
inwerppunt en verzamelstation, hoe hoger het
energieverbruik.
• De transportsnelheid van het afval in de
transportleiding bedraagt circa 70 km/uur.
• De diepte van de afvaltransportleiding kan
variëren van 10 cm tot 1,5 meter. Wanneer

publieke verzamelpunten worden aangesloten,
moet de leiding op een diepte van 60 cm liggen.
• De maximale hoek van een transportleiding is
15 graden.
• De verbindingspijpen moeten worden geplaatst
met een hoek van maximaal 30 graden (liever
minder in verband met zuigcapaciteit) met de
transportleiding. Zinkers kunnen wel, maar
moeten flauw verlopen in verband met zuig
capaciteit.

B-NE6-2

Enkelvoudig inwerppunt, digitaal gestuurd
• De afvalzakken worden in het verzamelstation
gescheiden op basis van radiofrequentie-
identificatie (RFID) of op basis van kleur.
Het verzamelstation moet dan uitgerust zijn
met een systeem dat deze splitsing op basis
van RFID of kleur kan maken.
• Ondergronds is een tijdelijke buffer voor
afvalzakken nodig met een omvang van
300 tot 350 liter.

B-NE6-3

Meervoudig inwerppunt afvalstromen
• Per inwerppunt is ondergronds een tijdelijke
buffer voor afvalzakken nodig met een omvang
van 300 tot 350 liter.
• Het aantal inwerppunten is afhankelijk van
welke afvalstromen op deze wijze worden
ingezameld. In Almere zijn er drie afval
stromen: restafval, organisch en papier/karton.
In Arnhem zijn er twee afvalstromen: restafval
en papier/karton.

B-OR1

Integrale leidingentunnel (ILT) openbare
ruimte

B-OR1-1

ILT onder maaiveld, ondiep (flush fitting)
• Toepassen in gebieden die onderhevig zijn aan
snelle verandering/aanpassingen.
• Toepassen in 24-uurseconomie/gebieden waar
24 uur per dag bereikbaarheid uitgangspunt
is en hierdoor opbrekingen ten behoeve van
kabel- en leidingaanleg/onderhoud niet
wenselijk zijn.
• Tijdens bouwfase vooruitaanleg ILT, zodat de
kabels en leidingen beschermd liggen tijdens
de bouw en de ILT zowel in de tijdelijke als
definitieve situatie in het ontwerp wordt
geïntegreerd.
• Toepassen in (zwaar) vervuilde gebieden:
waar niet diep in de grond kan worden
gegraven, eventueel bij vervuild grondwater,
of bij kwelgebieden om opbarsten van grond
te voorkomen.
• Niet geschikt voor leidingen onder afschot
(riolering).

B-OR1-2

ILT onder maaiveld, aan gevel
• In gebieden die onderhevig zijn aan snelle
verandering/aanpassingen.
• Toepassen in 24-uurseconomie/gebieden waar
24 uur per dag bereikbaarheid uitgangspunt
is en hierdoor opbrekingen ten behoeve van
kabel- en leidingaanleg/onderhoud niet
wenselijk zijn.
• Tijdens bouwfase vooruitaanleg ILT, zodat de
kabels en leidingen beschermd liggen tijdens
de bouw en de ILT zowel in de tijdelijke als
definitieve situatie in het ontwerp wordt
geïntegreerd.
• (Zwaar) vervuilde gebieden: één keer aanleg
in vervuilde grond, zodat kabel- en leiding
bedrijven kunnen werken in een schone ruimte,
waar niet op voorhand wordt gesaneerd.

B-OR1-3

ILT onder boom
• In gebieden die onderhevig zijn aan snelle
verandering/aanpassingen.
• Toepassen in 24-uurseconomie/gebieden waar
24 uur per dag bereikbaarheid uitgangspunt
is en hierdoor opbrekingen ten behoeve van
kabel- en leidingaanleg/onderhoud niet
wenselijk zijn.
• Tijdens bouwfase vooruitaanleg ILT, zodat de
kabels en leidingen beschermd liggen tijdens
de bouw en de ILT zowel in de tijdelijke als
definitieve situatie in het ontwerp wordt
geïntegreerd.
• (Zwaar) vervuilde gebieden: één keer aanleg
in vervuilde grond, zodat kabel- en leiding
bedrijven kunnen werken in een schone r uimte,
waar niet op voorhand wordt gesaneerd.
• Eisen boomgroeiplaats is maatgevend voor
diepteaanleg ILT.

B-OR2

Mantelbuis/inspectieput

B-OR2-1

Mantelbuis
• Mantelbuizen kunnen worden verbonden met
inspectieputten (B-OR2-2).
• Materiaal kabel afhankelijk van eisen kabel
beheerders.

B-OR2-2

Inspectieput
• Leidingen drinkwater en gas aan één zijde,
onder in de put onder een looprooster plaatsen.
• Als een gasleiding wordt toegepast, moet een
gasdetectiesysteem in elke put worden aangebracht om eventuele gasophoping door een
lekkage te signaleren.
• Specifieke voorwaarde voor een inspectieput is
dat deze droog en vrij van giftige gassen moet
blijven.
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• Bij aanleg al rekening houden met eventuele
uitbreiding van elektriciteits- en glasvezel
kabels.
• Voorafgaand aan de aanleg de eisen van de
leidingen opvragen.

B-OR2-3

Handhole
• Deksel uitgevoerd in rvs traanplaat, glasparel
gestraald of geschikt om bestratingsmateriaal
op aan te brengen.
• Maximale belasting deksel afhankelijk van
locatie.
• Geschikt voor voeding van energiebedrijf.
• Put uitgevoerd in rvs.
• Afsluitbaar met slot.

B-OR3

Kabelkoker openbare ruimte

B-OR3-1

Kabelkoker
• Samenwerken nuts- en K&L-beheerders om
een kabelkoker aan te leggen.

B-OR3-2

Data/elektrakoker aan gevel met/zonder
huisaansluiting
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-OR3-3

Data/elektrakoker voor gevelstraat
verlichting/5G
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van
de ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-OR3-4

Data/elektrakoker voor straatverlichting
• De openbare verlichting (OVL) is parallel
geschakeld, zodat deze geen invloed of storing
heeft op andere.

B-OR3-5

Data/elektrakoker in straatmeubilair
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-OR3-6

Datakoker in waterbergende groenstrook
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-OR4

Afvalcontainer

B-OR4-1

Ondergrondse container normaal
• Normaal < 10 m3.
• Afmeting standaardcontainer met een inhoud
van 5 m3: 1,50 × 1,50 × 2,7 m (h × b × d).
• Indien er ondergronds onvoldoende ruimte is,
kunnen afvalcontainers ook half verdiept of
bovengronds worden geplaatst. Het volume
van dit type containers is kleiner: 2,5 tot 3,5 m3.
Vergeleken met ondergrondse containers zijn
de ledigingskosten dan ongeveer tweemaal zo
hoog.
• Voor de plaatsing van ondergrondse afval
containers is ruimte nodig: 1 meter stoep,
2 meter container (vloerplaat) en 3 meter
om het ledigingsvoertuig veilig te kunnen
opstellen. In totaal gaat het dus om 6 meter
straatprofiel.
• De ondergrond moet vrij zijn van kabels en
leidingen.
• Voor het legen moet de container worden
gelift, de ruimte bovengronds moet vrij zijn van
obstakels (overhangende takken, hangkabels
voor straatverlichting).
• Het aantal en de omvang van de containers is
afhankelijk van de hoeveelheid afval (woon/
werk-intensiteit gebied) en de legings
frequenties.

B-OR4-2

Ondergrondse container groot
• Groot 10-20 m3.
• De ondergronds perscontainer vraagt om veel
ondergrondse ruimte.
• De ondergrond moet vrij zijn van kabels en
leidingen.
• Kleinere versies zijn goed inpandig te
plaatsen.
• Voor een perscontainer is externe stroomvoorziening nodig, eventueel op te wekken via
zonnecellen (deze zijn vaak minder krachtig,
waardoor alleen verdichten mogelijk is en
persen niet).
• Voor het legen moet de container worden
gelift, de ruimte bovengronds moet vrij zijn van
obstakels.
• Door het samendrukken heeft het verdichte
afval een hoger gewicht per volume-eenheid.
• Voor het plaatsen van het ledigingsvoertuig is
ruimte nodig, circa 3 meter.
• De ondergrondse perscontainer is kostbaarder
dan een normale ondergrondse of boven
grondse afvalcontainer.

B-GB1

Integrale leidingentunnel (ILT) gebouw

B-GB1-1

•
•

ILT onder het gebouw
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-GB1-2

•

ILT door de parkeergarage
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-GB1-3

ILT op de begane grond
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

•

•

In Arnhem zijn er twee afvalstromen: restafval
en papier/karton.
Het station is niet geschikt voor inzameling
van glas of grof vuil.
Voor het transport van het afval is één t
ransportleiding nodig met een diameter van
50 cm (zoals het OAT in Arnhem). Indien het
afval wordt vermalen (bijvoorbeeld door een
papier- of kartonversnipperaar), kan er worden
volstaan met een kleinere diameter (40 cm).
Maximale lengte afvaltransportleiding;
de a
 fstand tussen inwerppunt en verzamel
station: 600 meter (Almere), 1,2 km (Arnhem)
tot 2 km (Sweco). Hoe groter de afstand
tussen inwerppunt en verzamelstation, hoe
hoger het energieverbruik.
Per OAT-systeem kunnen er 2.000 (Almere)
tot 5.500 (Sluisbuurt) woningen worden aangesloten. Alternatief is een systeem met twee
verzamelstations voor een groter gebied.
De transportsnelheid van het afval in de
transportleiding bedraagt circa 70 km/uur.

B-GB4-2
B-GB2

Warmteleiding

B-GB2-1

Warmteleiding in het plafond parkeer
garage
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-GB3

Kabelkoker gebouw

B-GB3-1

Data/elektrakoker door parkeerkelder
• Materiaal is afhankelijk van de eisen van de
ondergrond en van de K&L-beheerders.
• Zie randvoorwaarden en eisen ILT.

B-GB4

Ondergronds Afvaltransport (OAT) gebouw

B-GB4-1

Enkele/meervoudige inlaat OAT in het
gebouw
• Per inwerppunt is een tijdelijke buffer voor
afvalzakken nodig die in het gebouw of kelder
kan worden geplaatst.
• Aantal inwerppunten afhankelijk van
welke afvalstromen op deze wijze worden
ingezameld. In Almere zijn er drie afval
stromen: restafval, organisch en papier/karton.

Leiding OAT in het plafond parkeergarage
• Afhankelijk van de diameter van de leidingen
(50 cm) en de hoogte van de kelder levert dit
mogelijk beperkingen op voor het gebruik van
kelder op. Wellicht plaatselijk meer hoogte
nodig.
• Voor realisatie in gehele straat zijn door
voeringen nodig tussen de verschillende
gebouwen met parkeerkelders en door de
openbare ruimte.
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Natuurinclusief ontwerpen

Flora

Fauna

Bomen

Klimmers

Grasland

Vochtige/ natte zone

_Es
Fraxinus excelsior

_Kiwi
Actinidia chinensis
/ 5-15m

_Gewone veldbies
Luzula campestris

_Gele lis
Iris pseudoacorus

_Gewone rolklaver
Lotus corniculatus

_Rietorchis
Praetermissa var. junialis

_Biggenkruid
Hypochaeris radicata

_Kale jonker
Cirsium palustre

_Vogelpootje
Ornithopus perpusillus

_Smalle weegbree
Plantago lanceolata

_Schapenzuring
Rumex acetosella

_Moerasrolklaver
Lotus pedunculatus

_Els
Alnus glutinosa
_Gewone es
Fraxinus excelsior
_Zomereik
Quercus robur
_Gladde iep
Ulmus minor
_Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus
_Eenstijlige meidoorn
Crataegus monogyna
_Vogelkers
Prunus padus

_Wilde hop
Humulus lupulus
/ 5-15m
_Kamperfoelie
Lonicera species
/ 5-15m
_Japanse blauwe regen
Wisteria floribunda
/ 5-15m
_Reukerwt
Lathyrus odoratus
/ 2m
_Amerikaanse trompetbloem
Campsis radicans
/ 8-25m

Nest-verblijf / Leefgebied

Vogels 		
		
_Kleine plevier

/

		

Nest-verblijf / Leefgebied

Insecten		 /
_Wilde bij

_Scholekster

_Vlinder

_Meeuw 		

_Dagpauw

_Spreeuw

_Atlanta

_Huismus

_Citroenvlinder

_Huiszwaluw

_Koolwitje

_Gierzwaluw
Zoogdieren		

/

_Zwaluw
_Slangenkruid
Echium vulgare

_Harig wilgenroosje
Epilobium hirsutum

_Dotterbloem
Caltha palustris

_Koninginnekruid
Eupatorium cannabinum

_ Tweekleurige vleermuis
_Zwarte roodstaart
_Vleermuis
_Witte kwikstaart
_Eekhoorn
_Zanglijster

_Heen
Bolboschoenus maritimus

_Kleine lisdodde
Typha angustifolia

_Riet
Phragmites australis

_Watermunt
Mentha aquatica

_Rietgras
Phalaris arundinacea

_Echte koekoeksbloem
Silene flos-cuculi

_Veenwortel
Persicaria amphibia

_Hoornblad
Ceratophyllum demersum

_Bruidssluier
Fallopia baldschuanica
/ 8-25m

_Moerassandoorn
Stachys palustris

_Kroos
Lemna variëteiten

_Chinese blauwe regen
Wisteria sinensis
/ 8-25m

_Zeggen
Carex riparia, disticha
en/of otrubae

_Fonteinkruid
Potamogeton natans

Zelfhechters

_Zwanebloem
Butomus umbellatus

_Egel
_Merel
_Vos

_Gewone vlier
Sambucus niger
_Aalbes
Ribes rubrum
_Hazelaar
Corylus avellana

Halfschaduw/ schaduw zone
_Geel nagelkruid
Geum urbanum

_Bosrank
Clematis vitalba species
/ 8-25m
_Boomwurger
Celastrus orbiculatus
/ 8-25m

_Hondsdraf
Glechoma hederacea
_Bosandoorn
Stachys sylvatica
_Grote brandnetel
Urtica dioica
_Speenkruid
Ficaria verna subsp. verna
_Dagkoekoeksbloem
Silene dioica
_Groot heksenkruid
Circaea lutetiana
_Fluitenkruid
Anthriscus sylvestris

_Klimop
Hedera helix
/ 30m
_Wingerd species
Parthenocissus species
/ 5-15m
_Vijfbladige wingerd
Arthenocissus quinquefolia
/ 5-15m
_Bosrank
Clematis vitalba
/ 8-25m
_Klimhortensia
Hydrangea anomala petiolaris
/ 5-15m
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_Nachtegaal
_Pimpelmees

Reptielen 		

_Koolmees

_Ringslang

_Grote bonte specht

_Bruine kikker

_Bosuil
_Halsbandparkiet
_Slechtvalk
Holenbroeder
_Havik
_Waterranonkel
Ranunculus aquatilis

_Sperwer

_Gele plomp
Nuphar lutea

Watervogels 		

Nestbroeder

Droge zone
_Steenanjer
Dianthus deltoides
_Veldsalie
Salvia pratensis
_Zeepkruid
Saphonaria officinalis
_Gevlekte rupsklaver
Medicago arabica

_Krabbenscheer
Stratiotes aloides

_Blauwe reiger
_Meerkoet

_Watergentiaan
Nymphoides peltatum
_Grof hoornblad
Ceratophyllum demersum

_Kuifeend
_Visdief
_IJsvogel
_Fuut

/

/
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Flora

Fauna

Vogels
_Blauwe reiger
_Bosuil
_Grote bonte specht
_Halsbandparkiet
_Koolmees
_Merel
_Nachtegaal
_Pimpelmees
_Huismus
_Havik
_Sperwer
_Spreeuw
_Zanglijster

Grasland
_Dotterbloem
Caltha palustris
_Heen
Bolboschoenus maritimus
_Riet
Phragmites australis
_Rietgras
Phalaris arundinacea
_Veenwortel
Persicaria amphibia
_Moerassandoorn
Stachys palustris
_Zeggen
Carex riparia, disticha en/
of otrubae

Vogels
_Koolmees
_Meeuw
_Spreeuw
_Zanglijster
_Scholekster
_Bosuil
_Merel

Grasland
_Dotterbloem
Caltha palustris
_Gele lis
Iris pseudoacorus
_Riet
Phragmites australis
_Rietgras
Phalaris arundinacea
_Veenwortel
Persicaria amphibia
_Zeggen
Carex riparia, disticha en/
of otrubae
_Zwanebloem
Butomus umbellatus

Watervogels
_Blauwe reiger
_Meerkoet
_Kuifeend
_Visdief
_IJsvogel
_Fuut

Droge zone
_Steenanjer
Dianthus deltoides
_Veldsalie
Salvia pratensis
_Zeepkruid
Saphonaria officinalis
_Gevlekte rupsklaver
Medicago arabica

Zoogdieren
_Vos

Natte zone
_Harig wilgenroosje
Epilobium hirsutum
_Koninginnekruid
Eupatorium cannabinum
_ Kleine lisdodde
Typha angustifolia
_ Watermunt
Mentha aquatica
_ Echte koekoeksbloem
Silene flos-cuculi
_Gele lis
Iris pseudoacorus
_Hoornblad
Ceratophyllum demersum

Zoogdieren
_Egel

Insecten
_Bij
_Vlinder
Zoogdieren
_Eekhoorn
_Vleermuis

Insecten
_Bij
_Vlinder
Reptielen
_Ringslang
_Bruine kikker

Reptielen
_Ringslang

Vochtige/natte zone
_Harig wilgenroosje
Epilobium hirsutum
_Heen
Bolboschoenus maritimus
_ Watermunt
Mentha aquatica
_Kroos
Lemna variëteiten
_Fonteinkruid
Potamogeton natans
_Waterranonkel
Ranunculus aquatilis
_Gele plomp
Nuphar lutea
_Krabbenscheer
Stratiotes aloides
_Watergentiaan
Nymphoides peltatum
_Grof hoornblad
Ceratophyllum demersum
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Vochtige/natte zone
_Rietorchis
Praetermissa var. junialis
_Kale jonker
Cirsium palustre
_Smalle weegbree
Plantago lanceolata
_Moerasrolklaver
Lotus pedunculatus

Flora

Halfschaduw/ schaduw zone
80m
80m
_Geel nagelkruid
Geum urbanum
_Hondsdraf
Glechoma hederacea
_Bosandoorn
Stachys sylvatica
_Grote brandnetel
Urtica dioica
_Speenkruid
Ficaria
40 m verna subsp. verna
_Dagkoekoeksbloem
Silene dioica
_Klimop
Hedera helix
_Groot heksenkruid
Circaea lutetiana
_Fluitenkruid
Anthriscus sylvestris

80m

m

Grasland
_Gewone veldbies
Luzula campestris
_Gewone rolklaver
Lotus corniculatus
_Biggenkruid
Hypochaeris radicata
_Vogelpootje
Ornithopus perpusillus
_Schapenzuring
Rumex acetosella
_Slangenkruid
Echium vulgare

Bomen
_Es
Fraxinus excelsior
_Els
Alnus glutinosa
_Gewone es
Fraxinus excelsior
drogere zijde
_Zomereik drogere zijde
Quercus robur
_Gladde iep
Ulmus minor
_Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus
_Eenstijlige meidoorn
Crataegus monogyna
_Vogelkers
Prunus padus
_Gewone vlier
Sambucus
niger 120m
120m
_Aalbes
Ribes rubrum
_Hazelaar
Corylus avellana

Fauna
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Beheerd groen en ruig groen / droge grond

Grasland en (riet)moeras / vochtige zone
Grondwaterstand < 40 cm

Water en oever / natte en aquatische zone
Grondwaterstand < 20 cm

Infrastructuur / droge zone

Beheerd groen en ruig
Beheerd
groen_droge
groen en
grond
ruigBeheerd
groen_droge
groen grond
enBeheerd
ruig groen_droge
groen en ruig
grond
groen_droge grond

Grasland en(riet)moeras_vochtige
Grasland en(riet)moeras_vochtige
zone Grasland en(riet)moeras_vochtige
zoneGrasland
en(riet)moeras_vochtige
zone
Infrastructuur_droge
Infrastructuur_droge
zone
zone
Infrastructuur_droge
Infrastructuur_droge
zone
zone
Water
& Oever_natte
Water
& aquatische
&zone
Oever_natte
zone Water
& aquatische
& Oever_natte
zone
Water
&&
aquatische
Oever_natte
zone
& aquatische zone

Flora

Flora

Flora

Flora

Flora

eihoogte
n Zelfhechters
Soorten
Groeihoogte
Zelfhechters Gemeenschap
Groeihoogte
Groeihoogte
- Essen
Gemeenschap
- Iepenbos - EssenGemeenschap
- Iepenbos
- Essen
Gemeenschap
- Iepenbos
- Essen - Iepenbos

Flora

Flora

Flora Flora

Flora

Flora
Natte zone

Flora
Natte zone

Flora
Natte zone

Flora
Natte zone

Flora

Flora

Register
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Prestatiedoelenregister
In het prestatiedoelen register (geordend per gebiedsthema)
zijn de daaruit voortvloeiende maatregelen en uitwerkingen
opgesomd. Voor elke maatregel en uitwerking staat de code;
achter elke maatregel staat achtereenvolgens de pagina
verwijzingen in Casus Amstel-Stad (DL1) en het Werkboek (DL2)
en achter elke uitwerking een paginaverwijzing in het
Werkboek (DL2).

Leefmilieu

Openbare ruimte / OR
L-OR4
Verminderen warmte-uitstraling
openbare ruimte
L-OR4-1 Licht gekleurde bestrating
L-OR4-2 Licht gekleurd asfalt
L-OR4-3 Licht gekleurd buitenmeubilair
L-OR4-4 Bestrating met lage warmte
accumulatie
L-OR4-5 Straatmeubilair met lage warmteaccumulatie

Gebouw / GB
L-GB3
Verminderen warmte-uitstraling
gebouw
L-GB3-1
Licht gekleurd dak
L-GB3-2
Warmteweerkaatsende dakbekleding
Schaduwelementen		
L-GB3-3
Licht gekleurde muur
L-GB3-4
Warmteweerkaatsende gevel
Netwerk / NE
L-NE1
Beschaduwen (water)weg
p.9
p.69
L-NE1-1 Schaduwdoek in straat
p.9
L-NE1-2 Boom in straat
p.9
L-NE1-3 Schaduwdoek/boom aan oever
p.10
Verdamping
DL2

Openbare ruimte / OR
L-OR1
Schaduw door overkapping/groen
L-OR1-1 Vaste overkapping wandelroute
L-OR1-2 Flexibele overdekking
L-OR1-3 Vast gekleurd glasdak
L-OR1-4 Overdekking parkeerplaats
L-OR1-5 Boomgroep
L-OR1-6 Bomen op parkeerterrein
L-OR1-7 Pergola
L-OR1-8 Groene wandafscheiding
L-OR1-9 Schaduwgradiënten door variatie
in bomen

p.13

Kavel / KA
L-KA1
Schaduw van vaste erfafscheiding
L-KA1-1
Schutting
L-KA3
Groene erfafscheiding
L-KA3-1
Begroeide schutting
L-KA3-2
Leiboom voor gevel
L-KA3-3
Haag of struik

p.18
p.18
p.18
p.18
p.19
p.19

Gebouw / GB
L-GB1
Schaduw van gebouwdelen
L-GB1-1
Passage
L-GB1-2
Loggia
L-GB1-3
Luifel
L-GB1-4
Louvreraam
L-GB1-5
Groene gevel

p.20
p.20
p.20
p.20
p.20
p.20

p.11
p.11
p.11
p.11
p.11
p.12
p.12
p.13
p.13

p.16
p.16
p.16
p.16

p.69

p.17

Recreatief groen en water

p.17

Gebied / GE
L-GE1
Beperken harde verharding
L-GE1-1
Strook verharding vervangen door
groen

DL1

p.69

p.22
p.22
p.22
p.22
p.22

Netwerk / NE
L-NE1
Beschaduwen (water)weg
L-NE1-1 Schaduwdoek in straat
L-NE1-2 Boom in straat
L-NE1-3 Schaduwdoek/boom aan oever

Gebied / GE
L-GE1
Beperken harde verharding
L-GE1-1
Strook verharding vervangen
door groen

p.8

Openbare ruimte / OR
L-OR3
Verkoeling door verdamping
L-OR3-1 Mast vergroenen
L-OR3-2 Groene vijver
L-OR3-3 Natsproeien verharding
L-OR3-4 Kunstmatige waterval
L-OR3-5 Watermuur
L-OR3-6 Waternevelinstallatie
L-OR3-7 Fontein

p.14
p.14
p.14
p.15
p.15
p.15
p.15
p.15

p.69

Kavel / KA
L-KA3
Groene erfafscheiding
L-KA3-1
Begroeide schutting
L-KA3-2
Leiboom voor gevel
L-KA3-3
Haag of struik

p.18
p.18
p.19
p.19

p.69

p.8

p.69

Gebouw / GB
L-GB2
Koele gebouwschil door
verdamping
L-GB2-1
Bewaterd groen dak
L-GB2-2
Isolerend dak
L-GB2-3
Beplanting op dakterras / pergola /
balkon

p.21
p.21
p.21

p.69

p.69

Gebied / GE
L-GE1
Beperken harde verharding
L-GE1-1
Strook verharding vervangen
door groen
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Luchtdoorstroming
p.8
p.8

p.69

Openbare ruimte / OR
L-OR2
Verkoelende luchtstroming
openbare ruimte
L-OR2-1 Luchtstroom niet blokkeren

p.14
p.14

p.8

p.69

Water

p.69

Gezond oppervlaktewater
				
Gebied / GE
W-GE1
Vergroenen
p.26
p.85
W-GE1-1 Verharding eruit, groen erin
p.26
W-GE1-2 Natuurlijke oever
p.26
W-GE2
Waterzuivering
p.26
p.85
W-GE2-1 Helofytenfilter
p.26
W-GE2-2 Filtering door moerasplanten
p.27

p.8

Openbare ruimte / OR
L-OR1
Schaduw door overkapping/groen
L-OR1-1 Vaste overkapping wandelroute
L-OR1-2 Flexibele overdekking
L-OR1-3 Vast gekleurd glasdak
L-OR1-4 Overdekking parkeerplaats
L-OR1-5 Boomgroep
L-OR1-6 Bomen op parkeerterrein
L-OR1-7 Pergola
L-OR1-8 Groene wandafscheiding
L-OR1-9 Schaduwgradiënten door variatie
in bomen
L-OR3
Verkoeling door verdamping
L-OR3-1 Mast vergroenen
L-OR3-2 Groene vijver
L-OR3-3 Natsproeien verharding
L-OR3-4 Kunstmatige waterval
L-OR3-5 Watermuur
L-OR3-6 Waternevelinstallatie
L-OR3-7 Fontein
L-OR4
Verminderen warmte-uitstraling
openbare ruimte
L-OR4-1 Licht gekleurde bestrating
L-OR4-2 Licht gekleurd asfalt
L-OR4-3 Licht gekleurd buitenmeubilair
L-OR4-4 Bestrating met lage warmteaccumulatie
L-OR4-5 Straatmeubilair met lage warmteaccumulatie

p.9
p.9
p.9
p.10

p.69

p.11
p.11
p.11
p.11
p.11
p.12
p.12
p.13
p.13

p.69

p.13
p.14
p.14
p.14
p.15
p.15
p.15
p.15
p.15
p.16
p.16
p.16
p.16

p.69

p.69

p.17
p.17

Gebouw / GB
L-GB2
Koele gebouwschil door
verdamping
p.21
p.69
L-GB2-1
Bewaterd groen dak
p.21
L-GB2-2
Isolerend dak
p.21
L-GB2-3
Beplanting op dakterras / pergola /
balkon
p.21
		
			

p.21

		
Lage warmte-uitstraling

p.18
p.18

p.69

p.69
p.69
 	

Kavel / KA
L-KA2
Verkoelende luchtstroming kavel
L-KA2-1
Luchtstroom door open kavelrand

p.69

Netwerk / NE
W-NE2
Ruimte voor doorstroming
W-NE2-1 Stadsuiterwaard
W-NE2-2 Stedelijke waterloop
W-NE2-3 Riooldiameter vergroten
Gebouw / GB
W-GB1
Watervasthoudend dak
W-GB1-1 Extensief groen dak
W-GB1-2 Intensief groen dak
W-GB1-3 Infiltratiedak met recreatie
		

DL2

DL1

p.31
p.31
p.31
p.32

p.85

p.39
p.39
p.39
p.39

p.85

Seizoensberging		
		
Netwerk / NE
W-NE1
Waterrobuuste straat
p.29
p.85
W-NE1-1 Holle weg
p.29
W-NE1-2 Verhoogd trottoir
p.29
W-NE1-3 Begeleiding regenwater over de weg
p.29
W-NE1-4 Watersturende drempel
p.30
W-NE1-5 Rainproof nutsvoorziening
p.30
W-NE2
Ruimte voor doorstroming
p.31
p.85
W-NE2-1 Stadsuiterwaard
p.31
W-NE2-2 Stedelijke waterloop
p.31
W-NE2-3 Riooldiameter vergroten
p.32
Openbare ruimte / OR
W-OR1
Watervasthoudend groen
W-OR1-1 Wadi
W-OR1-2 Reliëf
W-OR1-3 Integrale regenwaterinfiltratie/-opslag
W-OR1-4 Beplanting rondom regenwatervijver
W-OR4
Waterbergende bak
W-OR4-1 Waterplein
W-OR4-2 Waterbergende plantenbak
W-OR6
Droogtebestendig groen
W-OR6-1 Droogtebestendig groen op
verhoogd maaiveld

p.37

Gebouw / GB
W-GB1
Watervasthoudend dak
W-GB1-1 Extensief groen dak
W-GB1-2 Intensief groen dak
W-GB1-3 Infiltratiedak met recreatie

p.39
p.39
p.39
p.39

p.33
p.33
p.33
p.33
p.34
p.36
p.36
p.36
p.37

p.85

p.85
p.85

p.85

W-GB4
Ontkoppelen van riool
Openbare ruimte / OR
		
W-GB4-1 Regenpijp afkoppelen naar maaiveld
W-OR5
Goot
p.37
p.85
Lokale infiltratie		
		
W-OR5-1 Afgedekte goot
p.37
		
W-OR5-2 Open goot
p.37
Gebied / GE
W-GE1
Vergroenen
p.26
p.85
Gebouw / GB
W-GE1-1 Verharding eruit, groen erin
p.26
Rainproof gebouw
W-GB4
Ontkoppelen van riool
p.42
p.85
W-GE1-2 Natuurlijke oever
p.26
W-GB4-1 Regenpijp afkoppelen naar maaiveld
p.42
W-GE3
Integraal waterbeheer
p.27
p.85
Gebouw / GB
		
W-GE3-1 Waterbergende greppel
p.27
W-GB1
Watervasthoudend dak
W-GE3-2 Opslag en gebruik grondwater
p.27
W-GB1-1 Extensief groen dak
W-GE3-3 Regenwaterzuivering (opslag
W-GB1-2 Intensief groen dak
en gebruik)
p.28
W-GB1-3 Infiltratiedak met recreatie
Lokale opslag		
W-GE3-4 Grondwateropbolling verlagen
p.28
W-GB2
Hergebruik regenwater
W-GB2-1 Waterdak
Gebied / GE
Openbare ruimte / OR
W-GB2-2 Slim waterdak
W-GE3
Integraal waterbeheer
p.27
p.85
W-OR1
Watervasthoudend groen
p.33
p.85
W-GB2-3 Regenwateropslag in kelder
W-GE3-1 Waterbergende greppel
p.27
W-OR1-1 Wadi
p.33
W-GB2-4 Hergebruik regenwater in gebouw
W-GE3-2 Opslag en gebruik grondwater
p.27
W-OR1-2 Reliëf
p.33
W-GB3
Waterrobuust gebouw
W-GE3-3 Regenwaterzuivering
W-OR1-3 Integrale regenwaterinfiltratie/-opslag p.33
W-GB3-1 Verhoogde toegang
(opslag en gebruik)
p.28
W-OR1-4 Beplanting rondom regenwatervijver
p.34
W-GB3-2 Drempel en verhoogd vloerpeil
W-GE3-4 Grondwateropbolling verlagen
p.28
W-OR2
Ondergronds infiltratiestelsel
p.34
p.85
W-GB3-3 Waterkerend element op maaiveld
W-OR2-1 Ondergrondse infiltratie-wadi
p.34
W-GB3-4 Regenbestendige constructie
Gebouw / GB
W-OR2-2 Omgekeerde drainage / IT-riool
p.35
en materiaalkeuze
W-GB1
Watervasthoudend dak
p.39
p.85
W-OR2-3 Infiltratieput
p.35
W-GB4
Ontkoppelen van riool
W-GB1-1 Extensief groen dak
p.39
W-OR2-4 Infiltratiekrat
p.35
W-GB4-1 Regenpijp afkoppelen naar maaiveld
W-GB1-2 Intensief groen dak
p.39
W-OR3
Infiltratie via verharding/maaiveld p.35
p.85
W-GB1-3 Infiltratiedak met recreatie
p.39
W-OR3-1 Waterdoorlatende verharding
p.35
		
W-GB2
Hergebruik regenwater
p.40
p.85
W-OR3-2 Grasbetonsteen
p.35
W-GB2-1 Waterdak
p.40
W-OR3-3 Groen veld
p.35
W-GB2-2 Slim waterdak
p.40
W-OR3-4 Zachte halfverharding
p.36
Flora & Fauna
W-GB2-3 Regenwateropslag in kelder
p.40
W-OR3-5 Harde halfverharding
p.36
W-GB2-4 Hergebruik regenwater in gebouw
p.41
Kavel / KA
W-KA1
Groene wand
W-KA1-1 Groene gevel
W-KA1-2 Geveltuin
W-KA1-3 Haag of struik
Gebouw / GB
W-GB1
Watervasthoudend dak
W-GB1-1 Extensief groen dak
W-GB1-2 Intensief groen dak
W-GB1-3 Infiltratiedak met recreatie
W-GB4
Ontkoppelen van riool
W-GB4-1 Regenpijp afkoppelen naar maaiveld
		

p.38
p.38
p.38
p.38
p.39
p.39
p.39
p.39
p.42
p.42
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p.29
p.29
p.29
p.29
p.30
p.30
p.31
p.31
p.31
p.32

p.85

Hergebruik		

p.85

p.85

Gebied / GE
W-GE2
Waterzuivering
W-GE2-1 Helofytenfilter
W-GE2-2 Filtering door moerasplanten

p.26
p.26
p.27

Netwerk / NE
W-NE3
Voorbehandeling water van wegen p.32
W-NE3-1 Groene berm
p.32
W-NE3-2 First flush
p.32

p.85

p.85

Kavel / KA
W-KA1
Groene wand
W-KA1-1 Groene gevel
W-KA1-2 Geveltuin
W-KA1-3 Haag of struik

p.38
p.38
p.38
p.38

p.85

Gebouw / GB
W-GB1
Watervasthoudend dak
W-GB1-1 Extensief groen dak
W-GB1-2 Intensief groen dak
W-GB1-3 Infiltratiedak met recreatie
W-GB2
Hergebruik regenwater
W-GB2-1 Waterdak
W-GB2-2 Slim waterdak
W-GB2-3 Regenwateropslag in kelder
W-GB2-4 Hergebruik regenwater in gebouw

p.39
p.39
p.39
p.39
p.40
p.40
p.40
p.40
p.41

p.85

p.85

p.39
p.39
p.39
p.39
p.40
p.40
p.40
p.40
p.41
p.41
p.41
p.41
p.42
p.42
p.42
p.42

DL2

p.85

p.85

p.85

p.85

DL1

p.85

p.85

Ecologische verbinding
				
Netwerk / NE
F-NE1
Natuurvriendelijke waterberging
p.46
p.97
F-NE1-1 Wadi
p.46
F-NE1-2 Vijver
p.46
F-NE1-3 Paddenpoel
p.46
F-NE2
Faunapassage
p.47
p.97
F-NE2-1 Eekhoornbrug
p.47
F-NE2-2 Faunapassage bodemdieren
p.47
F-NE3
Corridor kleine organismen
p.48
p.97
F-NE3-1 Haag
p.48
F-NE3-2 Boomspiegel
p.48
F-NE3-3 Wildernismuur
p.48
F-NE3-4 Vlinder- en bijenidylle
p.48
F-NE4
Natuuroever
p.49
p.97
F-NE4-1 Ecologische oever
p.49
F-NE4-2 Groene kademuur
p.49
F-NE4-3 IJsvogelwand
p.49
F-NE4-4 Zwaluwwand
p.49
Gebouw / GB
F-GB2
Verblijfs- en nestmogelijkheden
F-GB2-1 Nestkast
F-GB2-2 Vleermuiskast
F-GB2-3 Insectenhotel
F-GB3
Natuurvriendelijk dak
F-GB3-1 Extensief dak
F-GB3-2 Intensief dak

F-GB3-3 Natuurdak
F-GB3-4 Bruin dak
F-GB3-5 Waterdak met beplanting
		

p.52
p.52
p.52

Ecologische inrichting maaiveld		

p.85

Afvoeren		
Netwerk / NE
W-NE1
Waterrobuuste straat
W-NE1-1 Holle weg
W-NE1-2 Verhoogd trottoir
W-NE1-3 Begeleiding regenwater over de weg
W-NE1-4 Watersturende drempel
W-NE1-5 Rainproof nutsvoorziening
W-NE2
Ruimte voor doorstroming
W-NE2-1 Stadsuiterwaard
W-NE2-2 Stedelijke waterloop
W-NE2-3 Riooldiameter vergroten

p.42
p.42

p.50
p.50
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51

p.97

p.97

Netwerk / NE
F-NE1
Natuurvriendelijke waterberging
F-NE1-1 Wadi
F-NE1-2 Vijver
F-NE1-3 Paddenpoel
F-NE3
Corridor kleine organismen
F-NE3-1 Haag
F-NE3-2 Boomspiegel
F-NE3-3 Wildernismuur
F-NE3-4 Vlinder- en bijenidylle
F-NE4
Natuuroever
F-NE4-1 Ecologische oever
F-NE4-2 Groene kademuur
F-NE4-3 IJsvogelwand
F-NE4-4 Zwaluwwand
		

p.46
p.46
p.46
p.46
p.48
p.48
p.48
p.48
p.48
p.49
p.49
p.49
p.49
p.49

p.97

p.97

p.97

Ecologische gebruikswaarde		
		
Netwerk / NE
F-NE3
Corridor kleine organismen
p.48
p.97
F-NE3-1 Haag
p.48
F-NE3-2 Boomspiegel
p.48
F-NE3-3 Wildernismuur
p.48
F-NE3-4 Vlinder- en bijenidylle
p.48
F-NE4
Natuuroever
p.49
p.97
F-NE4-1 Ecologische oever
p.49
F-NE4-2 Groene kademuur
p.49
F-NE4-3 IJsvogelwand
p.49
F-NE4-4 Zwaluwwand
p.49
Gebouw / GB
F-GB1
Groene wand
F-GB1-1 Modulaire groene gevel
F-GB1-2 Zelfhechtende klimplant
F-GB1-3 Klimplant op constructie
F-GB3
Natuurvriendelijk dak
F-GB3-1 Extensief dak
F-GB3-2 Intensief dak
F-GB3-3 Natuurdak
F-GB3-4 Bruin dak
F-GB3-5 Waterdak met beplanting

p.50
p.50
p.50
p.50
p.51
p.51
p.51
p.52
p.52
p.52

p.97

p.97

Ecologisch gebouw		
		
Gebouw / GB
F-GB1
Groene wand
p.50
p.97
F-GB1-1 Modulaire groene gevel
p.50
F-GB1-2 Zelfhechtende klimplant
p.50
F-GB1-3 Klimplant op constructie
p.50

F-GB2
F-GB2-1
F-GB2-2
F-GB2-3
F-GB3
F-GB3-1
F-GB3-2
F-GB3-3
F-GB3-4
F-GB3-5

Verblijfs- en nestmogelijkheden
Nestkast
Vleermuiskast
Insectenhotel
Natuurvriendelijk dak
Extensief dak
Intensief dak
Natuurdak
Bruin dak
Waterdak met beplanting

p.50
p.50
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.52
p.52
p.52

p.97

p.97

			
Energie

DL2

DL1

Warmtebron
Gebied / GE
E-GE1
Hergebruik restwarmte
E-GE1-1 Restwarmte stadskas
E-GE1-2 Restwarmte datacenter
E-GE1-3 Restwarmte industrie
E-GE1-4 Warmtekrachtcentrale/unit
E-GE2
Warmtedistributie wijk
E-GE2-1 Warmteoverdrachtstation (WOS)
E-GE3
Duurzame warmte- of koudebron
E-GE3-1 Geothermieput
E-GE3-2 Koude uit zandwinplas

p.56
p.56
p.56
p.56
p.57
p.57
p.57
p.58
p.58
p.58

Openbare ruimte / OR
E-OR1
Opwekken bio-energie
E-OR1-1 Biogasreactor GF of riolering

p.60
p.60

Gebouw / GB
E-GB2
Warmteoverdrachtstation
(WOS) blok
E-GB2-1 Warmteoverdrachtstation (WOS)
begane grond
E-GB2-2 Warmteoverdrachtstation (WOS)
parkeergarage
		

p.66

p.107

p.107
p.107

p.107

p.107

p.66
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Openbare ruimte / OR
E-OR2
Opslag energie openbare ruimte
E-OR2-1 Warmwaterbuffervat (klein/groot)
E-OR2-2 Buurtbatterij
E-OR3
Oplaadpunt voor elektrisch
voertuig
E-OR3-1 Oplaadpaal
E-OR3-2 Draadloos oplaadpunt
Kavel / KA
E-KA2
Opslag energie kavel
E-KA2-1 Warmte-koudeopslag (WKO)
		

p.60
p.60
p.61

p.107

p.61
p.61
p.61

p.107

p.62

p.107

p.62
p.62
p.65
p.65
p.65
p.65

p.107

		

+Biomassa

Opslag elektriciteit
p.60
p.60
p.61

p.107

p.61
p.61
p.61

p.107

p.64
p.64

Gebied / GE
E-GE1
Hergebruik restwarmte
E-GE1-1 Restwarmte stadskas
E-GE1-2 Restwarmte datacenter
E-GE1-3 Restwarmte industrie
E-GE1-4 Warmtekrachtcentrale/unit

p.56
p.56
p.56
p.56
p.57

p.107

Openbare ruimte / OR
E-OR1
Opwekken bio-energie
E-OR1-1 Biogasreactor GF of riolering

p.60
p.60

p.107

p.65
p.65
p.65
p.65

p.107

p.107

Gebouw / GB
E-GB1
Opwekken zonne- en bio-energie
E-GB1-1 Zonnepaneel
E-GB1-2 Plantenergie
E-GB1-3 Combinatie zonne- en windenergie
Windenergie		

		
Gebied / GE
E-GE4
Faciliteren elektriciteit wijk
E-GE4-1 Onderstation

p.66

Koudebron		
Gebied / GE
E-GE1
Hergebruik restwarmte
E-GE1-1 Restwarmte stadskas
E-GE1-2 Restwarmte datacenter
E-GE1-3 Restwarmte industrie
E-GE1-4 Warmtekrachtcentrale/unit
E-GE3
Duurzame warmte- of koudebron
E-GE3-1 Geothermieput
E-GE3-2 Koude uit zandwinplas
		

Openbare ruimte / OR
E-OR2
Opslag energie openbare ruimte
E-OR2-1 Warmwaterbuffervat (klein/groot)
Opslag warmte		
E-OR2-2 Buurtbatterij
E-OR3
Oplaadpunt voor elektrisch
Gebied / GE
voertuig
E-GE1
Hergebruik restwarmte
p.56
p.107
E-OR3-1 Oplaadpaal
E-GE1-1 Restwarmte stadskas
p.56
E-OR3-2 Draadloos oplaadpunt
E-GE1-2 Restwarmte datacenter
p.56
E-OR4
Faciliteren elektriciteit en data
E-GE1-3 Restwarmte industrie
p.56
openbare ruimte
E-GE1-4 Warmtekrachtcentrale/unit
p.57
E-OR4-1 Telecommunicatie/Data-Point
of Presence (PoP)
Openbare ruimte / OR
E-OR4-2 Transformatorhuis
E-OR2
Opslag energie openbare ruimte
p.60
p.107
E-OR2-1 Warmwaterbuffervat (klein/groot)
p.60
Gebouw / GB
E-OR2-2 Buurtbatterij
p.61
E-GB1
Opwekken zonne- en bio-energie
E-GB1-1 Zonnepaneel
Kavel / KA
E-GB1-2 Plantenergie
E-KA2
Opslag energie kavel
p.64
p.107
E-GB1-3 Combinatie zonne- en windenergie
E-KA2-1 Warmte-koudeopslag (WKO)
p.64
		

p.56
p.56
p.56
p.56
p.57
p.58
p.58
p.58

p.107

p.107

Kavel / KA
E-KA1
Opwekken windenergie
E-KA1-1 Windmolen model ‘propeller’
E-KA1-2 Windmolen model ‘wokkel’
E-KA1-3 Windmolen model ‘slagroomklopper’
		

		
p.59
p.59

p.107

p.63
p.63
p.64
p.64

p.107

Bodem & Ondergrond

DL2

DL1

Inzamelstations
				
Gebied / GE
B-GE1
Nieuwe sanitatie
p.70
p.119
B-GE1-1 Vacuümrioleringstation
p.70
B-GE1-2 Grondstoffenstation
p.70
B-GE2
Ondergronds afvaltransport
Zonne-energie		
(OAT) wijk
p.71
p.119
B-GE2-1 Afvalverzamelstation
p.71
Gebied / GE
E-GE4
Faciliteren elektriciteit wijk
p.59
p.107
Openbare ruimte / OR
E-GE4-1 Onderstation
p.59
B-OR4
Afvalcontainer
p.83
p.119
B-OR4-1 Ondergrondse container normaal
p.83
B-OR4-2 Ondergrondse container groot
p.83

Compacte leidinaanleg		
		
Netwerk / NE
B-NE1
Kabels en leidingen aanleggen
p.72
p.119
B-NE1-1 Aanleg traditioneel
p.72
B-NE1-2 Sleufbekisting
p.72
B-NE1-3 Leidingaanleg met wandconstructie
– diep
p.72
B-NE1-4 Sleufloze techniek
p.73
B-NE1-5 Onderheide transportleiding
p.73
B-NE2
Ruimtesparend K&L aanleggen
p.74
p.119
B-NE2-1 Stadswarmteleiding zonder
expansielus
p.74
B-NE2-2 Bundeling leidingen
p.74
B-NE2-3 150 kV-kabels in driehoeksverband
p.74
B-NE2-4 Riolering
p.74
B-NE3
Transportleiding onder groen
p.75
p.119
B-NE3-1 Diepe plaatsing leiding
p.75
B-NE3-2 Diepe plaatsing onder nieuwe boom
p.75
B-NE3-3 Diepe plaatsing combi transport/
distributie
p.75
B-NE3-4 Stapeling transport warmte:
hoog/middel/retour
p.75
B-NE4
Overige K&L onder boom
p.76
p.119
B-NE4-1 Afvalleiding onder nieuwe boom
p.76
B-NE4-2 Mantelbuis onder nieuwe boom
p.76
B-NE4-3 Leiding in wortelwerende grond
p.76
B-NE4-4 Leiding en boombunker
bij nieuwe boom
p.77
B-NE5
(Traditionele) riolering
p.77
p.119
B-NE5-1 Traditionele riolering
p.77
B-NE5-2 Leiding zwart water in bestaande
rioolbuis
p.77
B-NE5-3 Leiding zwart en grijs water in
bestaande rioolbuis
p.77
B-NE5-4 Leiding zwart en grijs water in grond
p.77
B-NE5-5 Vuilwaterriool vacuümleiding
p.77
B-NE5-6 Vacuflow bufferput
p.78
B-NE6
Ondergronds afvaltransport (OAT)
netwerk
p.78
p.119
B-NE6-1 Ondiepe afvaltransportleiding
p.78
B-NE6-2 Enkelvoudig inwerppunt, digitaal
gestuurd
p.78
B-NE6-3 Meervoudig inwerppunt
afvalstromen
p.79
		

Leidingen in mantelconstructie		
Openbare ruimte / OR
B-OR1
Integrale leidingentunnel (ILT)
openbare ruimte
B-OR1-1 ILT onder maaiveld,
ondiep (flush fitting)
B-OR1-2 ILT onder maaiveld, aan gevel
B-OR1-3 ILT onder boom
B-OR2
Mantelbuis/Inspectieput
B-OR2-1 Mantelbuis
B-OR2-2 Inspectieput
B-OR2-3 Handhole

p.80

p.119

p.80
p.80
p.80
p.80
p.80
p.81
p.81

p.119

B-OR3
B-OR3-1
B-OR3-2

Netwerk / NE
M-NE1
Verhard wegdek materiaal
M-NE1-1 Oud asfalt als additief in nieuw asfalt
M-NE1-2 Volledig hergebruik asfalt
B-OR3-3
M-NE1-3 Composiet asfalt uit glas
en asfaltafval
B-OR3-4
M-NE1-4 Hergebruik bitumen voor nieuw asfalt
M-NE1-5 Bitumen pellets uit cellulose
B-OR3-5
en bitumenafval
B-OR3-6
M-NE1-6 Olie voor asfalt uit varkensmest
M-NE1-7 Composiet asfalt uit cement
Gebouw / GB
en plastic afval
B-GB1
Integrale leidingentunnel (ILT)
M-NE1-8 Celluloseafval als additief in
gebouw
p.84
p.119
nieuw asfalt
B-GB1-1 ILT onder het gebouw
p.84	 	
M-NE1-9 Cement uit betonafval
B-GB1-2 ILT door de parkeergarage
p.84
M-NE1-10 Co2-vrije en kalksteen ondergrond
B-GB1-3 ILT op de begane grond
p.84
uit betonslijtagemateriaal
B-GB3
Kabelkoker gebouw
p.85
p.119
M-NE1-11 Biocement uit voedselresten
B-GB3-1 Data/elektrakoker door parkeerkelder p.85
en mineralen
		
M-NE1-12 Bodemas als toeslagmateriaal
in beton
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen
materiaal
Gebouwintegratie K&L		
M-NE3 -1 Bestrating uit restanten
granietafwerking
Gebouw / GB
M-NE3 -2 Betontegel composiet
B-GB1
Integrale leidingentunnel (ILT)
met plantenvezels
gebouw
p.84
p.119
M-NE3 -3 Betontegel composiet met bodemas
B-GB1-1 ILT onder het gebouw
p.84
M-NE3 -4 Boomspiegel van rubberafval
B-GB1-2 ILT door de parkeergarage
p.84
M-NE3 -5 Kunststofelementen uit plastic afval
B-GB1-3 ILT op de begane grond
p.84
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer
B-GB2
Warmteleiding
p.84
p.119
M-NE5-1 Lichtgewicht substraat uit rode
B-GB2-1 Warmteleiding in het plafond
baksteen
parkeergarage
p.84
M-NE5-2 Biocompost uit groente- en fruitafval
B-GB3
Kabelkoker gebouw
p.85
p.119
M-NE5-3 Biologisch gezuiverde grond als
B-GB3-1 Data/elektrakoker door parkeerkelder p.85
bodembeschermende laag
B-GB4
Ondergronds afvaltransport (OAT)
M-NE5-4 Gehydrolyseerde mulch uit
gebouw
p.85
p.119
cellulose, zaad en water
B-GB4-1 Enkele/meervoudige inlaat OAT
M-NE5-5 Houtmulch uit gebruikt houtmateriaal
in het gebouw
p.85
B-GB4-2 Leiding OAT in het plafond
parkeergarage
p.85
Kabelkoker openbare ruimte
p.82
Kabelkoker
p.82
Data/elektrakoker aan gevel
met/zonder huisaansluiting
p.82
Data/elektrakoker voor
gevelstraatverlichting/5G
p.82
Data/elektrakoker voor
straatverlichting
p.82
Data/elektrakoker in straatmeubilair
p.82
Datakoker in waterbergende groenstrook p.83

p.119

		
			
Materialen

DL2

DL1

Grondstof uit afvalwater
Gebied / GE
M-GE1
Chemicaliën uit afvalwater
M-GE1-1 Biogas uit waterzuiveringsslib
M-GE1-2 CO2 uit waterzuiveringsslib
M-GE1-3 Fosfor en stikstof uit afvalwater
M-GE2
Irrigatiewater uit afvalwater
M-GE2-1 Irrigatiewater uit grijs water
M-GE2-2 Irrigatiewater uit zwart water
M-GE3
Slib en as uit afvalwater
M-GE3-1 Kunstmest uit waterzuiveringsslib
M-GE3-2 Bakstenen en pellets uit slib
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p.89
p.89
p.89
p.89
p.89
p.89
p.89
p.90
p.90
p.90

p.145

p.145
p.145

p.91
p.91
p.91

p.145

p.91
p.91
p.91
p.92
p.92
p.92
p.92
p.92
p.92
p.93
p.93

p.145

p.93
p.93
p.94
p.94
p.94
p.95

p.145

p.95
p.95
p.95
p.96
p.96

M-NE1-12 Bodemas als toeslagmateriaal
in beton
M-NE2
Waterdoorlatend wegdek
materiaal
M-NE2-1 Grind uit gebroken rode bakstenen
M-NE2-2 Grind uit keramisch restmateriaal
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen
materiaal
M-NE3 -1 Bestrating uit restanten
granietafwerking
M-NE3 -2 Betontegel composiet
met plantenvezels
M-NE3 -3 Betontegel composiet met bodemas
M-NE3 -4 Boomspiegel van rubberafval
M-NE3 -5 Kunststofelementen uit plastic afval
M-NE4
Wegdek fundering
M-NE4-1 Ophoogmateriaal van puingranulaat
M-NE4-2 Grind van bestrating-/bouwafval
M-NE4-3 Antiworteldoek uit rubberafval
M-NE4-4 Geotextielmat uit plastic afval
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer
M-NE5-1 Lichtgewicht substraat
uit rode baksteen
M-NE5-2 Biocompost uit groente- en fruitafval
M-NE5-3 Biologisch gezuiverde grond als
bodembeschermende laag
M-NE5-4 Gehydrolyseerde mulch uit cellulose,
zaad en water
M-NE5-5 Houtmulch uit gebruikt houtmateriaal
M-NE7
Kantopsluiting
M-NE7-1 Opsluitband uit plastic afval
M-NE7-2 Afdekrand uit rubberafval
M-NE8
Leidingen
M-NE8-1 Afvalwaterleidingen van
gebruikt plastic
M-NE9
Kolk en drain
M-NE9-1 Waterdrainage met glasgranulaat
M-NE9-2 Drain van gerecycled plastic
M-NE9-3 Grind-vrije drainage van
gebruikt plastic

Openbare ruimte / OR
M-OR1
Straatmeubilair
Gescheiden afvalinzameling		
M-OR1-1 Straatmeubilair van gebruikt glas en
betoncomposiet
Netwerk / NE
M-OR1-2 Straatmeubilair van gebruikt
M-NE1
Verhard wegdek materiaal
p.91
p.145
keramisch restmateriaal en beton
M-NE1-1 Oud asfalt als additief in nieuw asfalt p.91
M-OR1-3 Groene drijvende platforms
M-NE1-2 Volledig hergebruik asfalt
p.91
van gebruikt plastic
M-NE1-3 Composiet asfalt uit glas
M-OR1-4 Straatmeubilair van gebruikt plastic
en asfaltafval
p.91
M-OR1-5 Straatmeubilair van gebruikt
M-NE1-4 Hergebruik bitumen voor nieuw asfalt p.91
houtcomposiet
M-NE1-5 Bitumen pellets uit cellulose
M-OR1-6 Speelmeubilair van gebruikt rubber
en bitumenafval
p.91
M-OR1-7 Plastic producten geperst
M-NE1-6 Olie voor asfalt uit varkensmest
p.92
op plastic-recyclepunt
M-NE1-7 Composiet asfalt uit cement en
M-OR1-8 Gravel van gebruikte rode baksteen
plastic afval
p.92
voor sportvelden
M-NE1-8 Celluloseafval als additief
M-OR1-9 Sport- en speelplaatstegel
in nieuw asfalt
p.92
van rubberafval
M-NE1-9 Cement uit betonafval
p.92
M-OR1-10 (Tijdlijke) parkeerstop van
M-NE1-10 Co2-vrije en kalksteen ondergrond
plastic afval
uit betonslijtagemateriaal
p.92
M-OR2
Constructie-element
M-NE1-11 Biocement uit voedselresten
M-OR2-1 Composiet van staal
en mineralen
p.92
en gerecycled plastic

M-OR3
p.93
M-OR3-1
p.93
p.93
p.93

p.145

p.93

p.145

M-OR3-2
M-OR3-3
M-OR3-4

p.93
p.93
p.94
p.94
p.94
p.94
p.94
p.94
p.95
p.95
p.95

p.145

p.145

Veiligheidsmaatregelen
bouwplaats
Beschermingssysteem voor
putdeksel uit plastic afval
Bouwhek van gerecycled plastic
Kunststof kabelbrug uit plastic afval
Boombescherming
van gerecycled plastic

Gebouw / GB
M-GB1
Gebouwschil dakbedekking
M-GB1-1 Dakbedekking uit bitumenafval
M-GB1-2 Daktegel van gerecycled plastic
M-GB2
Gebouwschil gevelmateriaal
M-GB2-1 Hoogwaardig hergebruik
oude hele bakstenen
M-GB2-2 Biocomposietbetontegel
uit plantenvezels
M-GB2-3 Biobaksteen op basis van zeewier
M-GB3
Gebouwschil hemelwaterafvoer
M-GB3-1 (Gevel)planten bewateringsysteem
		

p.101

p.145

p.101
p.101
p.101
p.101
p.102
p.102
p.102
p.102

p.145
p.145

p.102
p.102
p.102
p.103
p.103

p.145

p.95
p.95
p.95

Inrichting openbare ruimte 		

p.96
p.96
p.97
p.97
p.97
p.97

Gebied / GE
M-GE3
Slib en as uit afvalwater
M-GE3-1 Kunstmest uit waterzuiveringsslib
M-GE3-2 Bakstenen en pellets uit slib
M-GE4
Hergebruik grond
M-GE4-1 Ophoog- en aanvulgrond uit de regio
M-GE4-2 Schone grond na fytoremediatie
M-GE4-3 compostgrond uit bouwplaatsgrond

p.97
p.97
p.97
p.98

p.145
p.145
p.145

p.98

		

p.99

p.145

p.99
p.99
p.99
p.99
p.99
p.100
p.100
p.100
p.100
p.100
p.101
p.101

p.145

Netwerk / NE
M-NE1
Verhard wegdek materiaal
M-NE1-1 Oud asfalt als additief in nieuw asfalt
M-NE1-2 Volledig hergebruik asfalt
M-NE1-3 Composiet asfalt uit glas
en asfaltafval
M-NE1-4 Hergebruik bitumen voor nieuw asfalt
M-NE1-5 Bitumen pellets uit cellulose
en bitumenafval
M-NE1-6 Olie voor asfalt uit varkensmest
M-NE1-7 Composiet asfalt uit cement
en plastic afval
M-NE1-8 Celluloseafval als additief
in nieuw asfalt
M-NE1-9 Cement uit betonafval
M-NE1-10 Co2-vrije en kalksteen ondergrond
uit betonslijtagemateriaal
M-NE1-11 Biocement uit voedselresten
en mineralen
M-NE1-12 Bodemas als toeslagmateriaal
in beton
M-NE2
Waterdoorlatend wegdek
materiaal
M-NE2-1 Grind uit gebroken rode bakstenen
M-NE2-2 Grind uit keramisch restmateriaal
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen
materiaal

p.90
p.90
p.90
p.90
p.90
p.90
p.90
p.91
p.91
p.91

p.145
p.145

p.145

p.91
p.91
p.91
p.92
p.92
p.92
p.92
p.92
p.92
p.93
p.93
p.93
p.93

p.145

p.93

p.145

M-NE3 -1 Bestrating uit restanten
granietafwerking
M-NE3 -2 Betontegel composiet
met plantenvezels
M-NE3 -3 Betontegel composiet met bodemas
M-NE3 -4 Boomspiegel van rubberafval
M-NE3 -5 Kunststofelementen uit plastic afval
M-NE4
Wegdek fundering
M-NE4-1 Ophoogmateriaal van puingranulaat
M-NE4-2 Grind van bestrating-/bouwafval
M-NE4-3 Antiworteldoek uit rubberafval
M-NE4-4 Geotextielmat uit plastic afval
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer
M-NE5-1 Lichtgewicht substraat
uit rode baksteen
M-NE5-2 Biocompost uit groente- en fruitafval
M-NE5-3 Biologisch gezuiverde grond
als bodembeschermende laag
M-NE5-4 Gehydrolyseerde mulch
uit cellulose, zaad en water
M-NE5-5 Houtmulch uit gebruikt houtmateriaal
M-NE6
Oeverbeschoeing
M-NE6-1 Composietpaneel uit glasvezelen kunstharsafval
M-NE6-2 Henneptouw uit industriële
hennepvezel
M-NE6-3 Oeverbescherming van wilgentakken
M-NE7
Kantopsluiting
M-NE7-1 Opsluitband uit plastic afval
M-NE7-2 Afdekrand uit rubberafval
M-NE8
Leidingen
M-NE8-1 Afvalwaterleidingen
van gebruikt plastic
M-NE9
Kolk en drain
M-NE9-1 Waterdrainage met glasgranulaat
M-NE9-2 Drain van gerecycled plastic
M-NE9-3 Grind-vrije drainage
van gebruikt plastic
M-NE9-4 Drainfilter van gerecycled
plasticvezel
M-NE9-5 Drain van hergebruik natuursteen
en staal
M-NE9-6 Afvoerkanaal uit gebruikt plastic
Openbare ruimte / OR
M-OR1
Straatmeubilair
M-OR1-1 Straatmeubilair van gebruikt glas en
betoncomposiet
M-OR1-2 Straatmeubilair van gebruikt
keramisch restmateriaal en beton
M-OR1-3 Groene drijvende platforms
van gebruikt plastic
M-OR1-4 Straatmeubilair van gebruikt plastic
M-OR1-5 Straatmeubilair van gebruikt
houtcomposiet
M-OR1-6 Speelmeubilair van gebruikt rubber
M-OR1-7 Plastic producten geperst op
plastic-recyclepunt
M-OR1-8 Gravel van gebruikte rode baksteen
voor sportvelden
M-OR1-9 Sport- en speelplaatstegel
van rubberafval
M-OR1-10 (Tijdlijke) parkeerstop van
plastic afval
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M-OR2
M-OR2-1

p.93
p.93
p.94
p.94
p.94
p.94
p.94
p.94
p.95
p.95
p.95

M-OR3
M-OR3-1
p.145

p.145

p.96

p.97
p.97
p.97
p.98

p.145
p.145
p.145

p.98
p.98
p.98
p.98
p.99
p.99
p.99
p.99
p.99
p.99
p.100
p.100
p.100
p.100
p.100

p.145

p.101
p.101

p.145

p.101
p.101
p.101
p.101

Gebouwmaterialen

p.95

p.96
p.96
p.97
p.97
p.97
p.97

p.101

p.145

p.95
p.95

p.96
p.96
p.96

M-OR3-2
M-OR3-3
M-OR3-4

Constructie-element
Composiet van staal en
gerecycled plastic
Veiligheidsmaatregelen
bouwplaats
Beschermingssysteem voor
putdeksel uit plastic afval
Bouwhek van gerecycled plastic
Kunststof kabelbrug uit plastic afval
Boombescherming van gerecycled
plastic

p.145

Netwerk / NE
M-NE1
Verhard wegdek materiaal
M-NE1-1 Oud asfalt als additief in nieuw asfalt
M-NE1-2 Volledig hergebruik asfalt
M-NE1-3 Composiet asfalt uit glas
en asfaltafval
M-NE1-4 Hergebruik bitumen voor nieuw asfalt
M-NE1-5 Bitumen pellets uit cellulose
en bitumenafval
M-NE1-6 Olie voor asfalt uit varkensmest
M-NE1-7 Composiet asfalt uit cement
en plastic afval
M-NE1-8 Celluloseafval als additief
in nieuw asfalt
M-NE1-9 Cement uit betonafval
M-NE1-10 Co2-vrije en kalksteen ondergrond
uit betonslijtagemateriaal
M-NE1-11 Biocement uit voedselresten
en mineralen
M-NE1-12 Bodemas als toeslagmateriaal
in beton
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen
materiaal
M-NE3 -1 Bestrating uit restanten
granietafwerking
M-NE3 -2 Betontegel composiet
met plantenvezels
M-NE3 -3 Betontegel composiet met bodemas
M-NE3 -4 Boomspiegel van rubberafval
M-NE3 -5 Kunststofelementen uit plastic afval
M-NE4
Wegdek fundering
M-NE4-1 Ophoogmateriaal van puingranulaat
M-NE4-2 Grind van bestrating-/bouwafval
M-NE4-3 Antiworteldoek uit rubberafval
M-NE4-4 Geotextielmat uit plastic afval
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer
M-NE5-1 Lichtgewicht substraat
uit rode baksteen
M-NE5-2 Biocompost uit groente- en fruitafval
M-NE5-3 Biologisch gezuiverde grond
als bodembeschermende laag
M-NE5-4 Gehydrolyseerde mulch uit
cellulose, zaad en water
M-NE5-5 Houtmulch uit gebruikt houtmateriaal

p.91
p.91
p.91

p.145

p.91
p.91

p.92
p.92
p.92
p.92
p.92
p.93
p.145

p.93
p.93
p.94
p.94
p.94
p.94
p.94
p.94
p.95
p.95
p.95
p.95
p.95
p.95
p.96
p.96

p.99

p.145

p.99
p.99
p.99
p.99
p.99
p.100
p.100
p.100
p.100
p.100
p.101

p.145

p.101

Gebouw / GB
M-GB1
Gebouwschil dakbedekking
p.102 p.145
M-GB1-1 Dakbedekking uit bitumenafval
p.102
M-GB1-2 Daktegel van gerecycled plastic
p.102
M-GB2
Gebouwschil gevelmateriaal
p.102 p.145
M-GB2-1 Hoogwaardig hergebruik oude
hele bakstenen
p.102
M-GB2-2 Biocomposietbetontegel
uit plantenvezels
p.102
M-GB2-3 Biobaksteen op basis van zeewier
p.102
		
			

p.91
p.92

p.93

Openbare ruimte / OR
M-OR1
Straatmeubilair
M-OR1-1 Straatmeubilair van gebruikt glas
en betoncomposiet
M-OR1-2 Straatmeubilair van gebruikt
keramisch restmateriaal en beton
M-OR1-3 Groene drijvende platforms
van gebruikt plastic
M-OR1-4 Straatmeubilair van gebruikt plastic
M-OR1-5 Straatmeubilair van gebruikt
houtcomposiet
M-OR1-6 Speelmeubilair van gebruikt rubber
M-OR1-7 Plastic producten geperst
op plastic-recyclepunt
M-OR1-8 Gravel van gebruikte rode baksteen
voor sportvelden
M-OR1-9 Sport- en speelplaatstegel
van rubberafval
M-OR1-10 (Tijdlijke) parkeerstop van
plastic afval
M-OR2
Constructie-element
M-OR2-1 Composiet van staal en
gerecycled plastic

p.145

p.145

Uitwerkingenregister
In het uitwerkingenregister zijn paginaverwijzingen opgenomen
naar zowel Casus Amstel-Stad (DL1) als het Werkboek (DL2).
Voor elke uitwerking staat de code; daarachter de pagina
verwijzing naar de getekende uitwerking en tussen haakjes, de
verwijzing naar de specificatie. Daaronder staan de pagina
verwijzingen in Casus Amstel-Stad (DL1) en het Werkboek (DL2).
Uitwerkingen gebiedsthema Leefmilieu hebben geen specificaties.

Leefmilieu			
L-GE1-1

L-NE1-1
L-NE1-2

L-NE1-3
L-OR1-1

L-OR1-2

L-OR1-3
L-OR1-4
L-OR1-5
L-OR1-6
L-OR1-7
L-OR1-8
L-OR1-9

L-OR2-1

L-OR3-1

L-OR3-2
L-OR3-3
L-OR3-4
L-OR3-5

L-OR3-6
L-OR3-7
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Strook verharding vervangen door groen 8
DL2 tekst 8 		
DL2 kansrijke combinaties 26, 32, 33, 35, 63, 42, 90, 96
Schaduwdoek in straat 9
Boom in straat 9
DL1 tekst 188, 196 		
DL2 tekst 9 		
DL2 kansrijke combinaties 26, 35, 36, 76, 78, 94,
95, 101
Schaduwdoek/boom aan oever 10
DL2 kansrijke combinaties 31, 34, 48 		
Vaste overkapping wandelroute 11
DL2 tekst 11 		
DL2 kansrijke combinaties 40 		
Flexibele overdekking 11
DL2 tekst 11 		
DL2 kansrijke combinaties 31, 96 		
Vast gekleurd glasdak 11
DL2 kansrijke combinaties 65 		
Overdekking parkeerplaats 11
DL2 kansrijke combinaties 40, 61, 103 		
Boomgroep 12
DL2 kansrijke combinaties 28, 35 		
Bomen op parkeerterrein 12
DL2 kansrijke combinaties 35, 94 		
Pergola 13
DL2 kansrijke combinaties 38, 96 		
Groene wandafscheiding 13
DL2 kansrijke combinaties 31 		
Schaduwgradiënten door variatie in bomen 13
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 31, 34, 46 		
Luchtstroom niet blokkeren 14
DL1 180, 188 		
DL2 kansrijke combinaties 26, 31 		
Mast vergroenen 14
DL1 tekst 172 		
DL2 kansrijke combinaties 38 		
Groene vijver 14
DL2 kansrijke combinaties 27 		
Natsproeien verharding 15
DL2 kansrijke combinaties 27, 32, 63, 40, 41, 89
Kunstmatige waterval 15
DL2 kansrijke combinaties 27, 40 		
Watermuur 15
DL1 tekst 172 		
DL2 kansrijke combinaties 40, 49, 65, 94, 99, 102
Waternevelinstallatie 15
DL2 kansrijke combinaties 36 		
Fontein 15
DL1 tekst 172 		

DL2 tekst 14 		
DL2 kansrijke combinaties 27, 65, 89, 94, 99 		
L-OR4-1 Licht gekleurde bestrating 16
DL2 kansrijke combinaties 35, 36, 92, 93, 94, 100, 102
L-OR4-2 Licht gekleurd asfalt 16
DL2 kansrijke combinaties 91, 92 		
L-OR4-3 Licht gekleurd buitenmeubilair 16
DL2 kansrijke combinaties 31, 92, 99, 100 		
L-OR4-4 Bestrating met lage warmteaccumulatie 17
DL2 kansrijke combinaties 35, 36, 91, 92, 93, 100
L-OR4-5 Straatmeubilair met lage warmteaccumulatie 17
DL2 tekst 16 		
DL2 kansrijke combinaties 31, 96, 99, 100 		
L-KA1-1
Schutting 18
DL2 kansrijke combinaties 99 		
L-KA2-1
Luchtstroom door open kavelrand 18
DL2 kansrijke combinaties 38 		
L-KA3-1
Begroeide schutting 18
DL2 kansrijke combinaties 26, 103 		
L-KA3-2
Leiboom voor gevel 19
DL2 kansrijke combinaties 26 		
L-KA3-3
Haag of struik 19
DL2 kansrijke combinaties 26 		
L-GB1-1
Passage 20
DL2 tekst 20 		
DL2 kansrijke combinaties 29, 38, 41, 50, 80, 99, 101
L-GB1-2
Loggia 20
DL2 kansrijke combinaties 38 		
L-GB1-3
Luifel 20
DL2 kansrijke combinaties 35, 96 		
L-GB1-4
Louvreraam 20
L-GB1-5
Groene gevel 20
DL2 kansrijke combinaties 50, 89, 103 		
L-GB2-1
Bewaterd groen dak 21
DL2 kansrijke combinaties 51, 95 		
L-GB2-2
Isolerend dak 21
DL2 kansrijke combinaties 39, 40, 51, 102 		
L-GB2-3
Beplanting op dakterras / pergola / balkon 21
DL2 tekst 21 		
DL2 kansrijke combinaties 38, 51, 90, 101, 103 		
L-GB3-1
Licht gekleurd dak 22
DL2 kansrijke combinaties 39, 93, 102 		
L-GB3-2
Warmteweerkaatsende dakbekleding 22
DL2 kansrijke combinaties 40, 96, 102		
L-GB3-3
Licht gekleurde muur 22
DL1 tekst 196 		
DL2 kansrijke combinaties 92, 102 		
L-GB3-4
Warmteweerkaatsende gevel 22
DL2 kansrijke combinaties 49, 50, 51 		
			
			
			
Water		
W-GE1-1
W-GE1-2

W-GE2-1

W-GE2-2

Verharding eruit, groen erin 26 (105)
DL2 kansrijke combinaties 48, 65, 98 		
Natuurlijke oever 26 (105)
DL2 tekst 26 		
DL2 kansrijke combinaties 10, 11, 14, 90, 96 		
Helofytenfilter 26 (105)
DL2 tekst 26 		
DL2 kansrijke combinaties 8, 14, 15, 49, 65, 80, 90
Filtering door moerasplanten 27 (106)
DL2 kansrijke combinaties 14, 15, 46, 75, 89 		

W-GE3-1
W-GE3-2
W-GE3-3
W-GE3-4

W-NE1-1
W-NE1-2
W-NE1-3
W-NE1-4
W-NE1-5
W-NE2-1
W-NE2-2

W-NE2-3
W-NE3-1

W-NE3-2
W-OR1-1
W-OR1-2
W-OR1-3

W-OR1-4
W-OR2-1

W-OR2-2

W-OR2-3
W-OR2-4

W-OR3-1
W-OR3-2

W-OR3-3
W-OR3-4
W-OR3-5
W-OR4-1
W-OR4-2

Waterbergende greppel 27 (106)
DL2 kansrijke combinaties 14, 46, 75 		
Opslag en gebruik grondwater 27 (106)
DL2 kansrijke combinaties 15, 48 		
Regenwaterzuivering (opslag en gebruik) 28 (106)
DL2 kansrijke combinaties 94, 97 		
Grondwateropbolling verlagen 28 (106)
DL1 tekst 172 		
DL2 kansrijke combinaties 75 		
Holle weg 29 (106)
Verhoogd trottoir 29 (106)
DL2 kansrijke combinaties 9, 11, 20, 90, 94, 97 		
Begeleiding regenwater over de weg 29 (106)
DL2 kansrijke combinaties 9, 94 		
Watersturende drempel 30 (106)
DL2 tekst 29 		
Rainproof nutsvoorziening 30 (106)
DL2 kansrijke combinaties 59, 62 		
Stadsuiterwaard 31 (106)
DL2 kansrijke combinaties 10, 13, 14, 49, 75, 90, 95, 96
Stedelijke waterloop 31 (106)
DL2 tekst 31 		
DL2 kansrijke combinaties 10, 14, 15, 49, 75, 82, 99
Riooldiameter vergroten 32 (106)
Groene berm 32 (106)
DL2 tekst 32 		
DL2 kansrijke combinaties 90 		
First flush 32 (106)
DL2 kansrijke combinaties 15, 46, 97, 98, 103 		
Wadi 33 (107)
DL2 kansrijke combinaties 98 		
Reliëf 33 (107)
DL2 kansrijke combinaties 75, 80, 90 		
Integrale regenwaterinfiltratie/-opslag 33 (107)
DL2 tekst 33 		
DL2 kansrijke combinaties 8, 18, 48, 80, 97 		
Beplanting rondom regenwatervijver 34 (107)
DL2 kansrijke combinaties 9, 46 		
Ondergrondse infiltratie-wadi 34 (107)
DL1 tekst 188 		
DL2 kansrijke combinaties 46, 72, 80, 95 		
Omgekeerde drainage / IT-riool 35 (107)
DL2 tekst 34 		
DL2 kansrijke combinaties 8, 12, 13, 48, 75, 93, 95, 98
Infiltratieput 35 (107)
DL2 kansrijke combinaties 97, 98 		
Infiltratiekrat 35 (107)
DL1 tekst 196 		
DL2 kansrijke combinaties 8, 12, 18, 19, 48, 72, 75, 80
Waterdoorlatende verharding 35 (107)
DL2 kansrijke combinaties 12, 13, 18, 93, 94, 98, 100
Grasbetonsteen 35 (108)
DL2 tekst 35 		
DL2 kansrijke combinaties 12, 16, 17, 92 		
Groen veld 35 (108)
DL2 kansrijke combinaties 90, 96 		
Zachte halfverharding 36 (108)
DL2 kansrijke combinaties 12, 13, 16, 17, 96 		
Harde halfverharding 36 (108)
DL2 kansrijke combinaties 12, 13, 16, 17 		
Waterplein 36 (108)
DL2 kansrijke combinaties 15, 49, 75, 98 		
Waterbergende plantenbak 36 (108)
DL2 kansrijke combinaties 8, 9, 15, 62, 80, 92, 97, 99, 102

W-OR5-1

Afgedekte goot 37 (108)
DL2 tekst 82 		
DL2 kansrijke combinaties 97, 98 		
W-OR5-2 Open goot 37 (108)
DL2 tekst 37 		
W-OR6-1 Droogtebestendig groen op verhoogd maaiveld
37 (108)
W-KA1-1 Groene gevel 38 (108)
DL2 tekst 38 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 13, 15, 20, 22, 61
W-KA1-2 Geveltuin 38 (108)
DL2 kansrijke combinaties 57, 61, 80, 82, 89, 90, 97
W-KA1-3 Haag of struik 38 (108)
DL2 kansrijke combinaties 13, 18, 95 		
W-GB1-1 Extensief groen dak 39 (108)
DL2 kansrijke combinaties 11, 57, 59, 62, 63, 64, 70, 95,
96 		
W-GB1-2 Intensief groen dak 39 (109)
DL2 kansrijke combinaties 11, 70, 95, 96, 103 		
W-GB1-3 Infiltratiedak met recreatie 39 (109)
DL2 tekst 39 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 22, 51, 52, 101 		
W-GB2-1 Waterdak 40 (109)
DL1 tekst 188 		
DL2 tekst 40 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 22, 63, 64, 65, 70, 103
W-GB2-2 Slim waterdak 40 (109)
DL2 kansrijke combinaties 15, 57, 63, 65, 70, 98
W-GB2-3 Regenwateropslag in kelder 40 (109)
DL2 kansrijke combinaties 15, 103 		
W-GB2-4 Hergebruik regenwater in gebouw 41 (109)
W-GB3-1 Verhoogde toegang 41 (109)
W-GB3-2 Drempel en verhoogd vloerpeil 41 (109)
W-GB3-3 Waterkerend element op maaiveld 42 (109)
DL2 kansrijke combinaties 66, 90, 93 		
W-GB3-4 Regenbestendige constructie en
materiaalkeuze 42 (109)
DL2 kansrijke combinaties 62, 66 		
W-GB4-1 Regenpijp afkoppelen naar maaiveld 42 (109)
DL1 tekst 180 		
DL2 tekst 42, 82 		
DL2 kansrijke combinaties 8 		
			
			
			
Flora & Fauna
			
F-NE1-1 Wadi 46 (110)
DL1 tekst 180, 188 		
DL2 kansrijke combinaties 26, 32, 65, 72, 75, 80, 89, 98
F-NE1-2 Vijver 46 (110)
DL2 kansrijke combinaties 13, 14, 34, 93, 95, 96
F-NE1-3 Paddenpoel 46 (110)
DL2 tekst 46 		
DL2 kansrijke combinaties 14, 27, 93 		
F-NE2-1 Eekhoornbrug 47 (110)
DL2 kansrijke combinaties 96 		
F-NE2-2 Faunapassage bodemdieren 47 (110)
DL2 tekst 47 		
DL2 kansrijke combinaties 30 		
F-NE3-1 Haag 48 (110)
DL2 kansrijke combinaties 35 		
F-NE3-2 Boomspiegel 48 (110)
DL1 tekst 196 		

DL2 kansrijke combinaties 10, 12, 36, 77, 8093, 94,
95, 96 		
F-NE3-3 Wildernismuur 48 (110)
DL2 kansrijke combinaties 57, 62, 94, 95, 102 		
F-NE3-4 Vlinder- en bijenidylle 48 (110)
DL2 tekst 48 		
DL2 kansrijke combinaties 8, 10, 26, 27, 33, 35, 75, 80
F-NE4-1 Ecologische oever 49 (110)
DL2 tekst 46 		
DL2 kansrijke combinaties 26, 31, 90, 92, 94, 96
F-NE4-2 Groene kademuur 49 (110)
DL2 kansrijke combinaties 15, 31, 36, 74, 92, 94, 102
F-NE4-3 IJsvogelwand 49 (110)
DL2 kansrijke combinaties 31, 90, 94, 99 		
F-NE4-4 Zwaluwwand 49 (111)
DL2 kansrijke combinaties 96 		
F-GB1-1 Modulaire groene gevel 50 (111)
DL2 tekst 50 		
DL2 kansrijke combinaties 57, 96, 99 		
F-GB1-2 Zelfhechtende klimplant 50 (111)
DL2 kansrijke combinaties 11, 13, 20, 62 		
F-GB1-3 Klimplant op constructie 50 (111)
DL2 tekst 50 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 13, 57, 62, 90 		
F-GB2-1 Nestkast 50 (111)
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 20, 21, 22, 57, 59, 61, 62, 94,
96, 99, 100 		
F-GB2-2 Vleermuiskast 51 (111)
DL2 tekst 50 		
DL2 kansrijke combinaties 22, 57, 102 		
F-GB2-3 Insectenhotel 51 (111)
DL2 kansrijke combinaties 21, 57, 62, 92 		
F-GB3-1 Extensief dak 51 (111)
DL2 kansrijke combinaties 27, 40, 57, 59, 65, 89, 95, 102
F-GB3-2 Intensief dak 51 (111)
DL2 tekst 65 		
DL2 kansrijke combinaties 28, 59, 61, 90 		
F-GB3-3 Natuurdak 52 (111)
DL2 tekst 51 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 61 89, 90, 95 		
F-GB3-4 Bruin dak 52 (111)
DL2 kansrijke combinaties 22, 62, 65, 90, 93, 94
F-GB3-5 Waterdak met beplanting 52 (111)
DL2 kansrijke combinaties 93, 98, 101 		
			
			
			
Energie			
E-GE1-1
E-GE1-2

E-GE1-3
E-GE1-4
E-GE2-1

E-GE3-1
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Restwarmte stadskas 56 (112)
DL2 kansrijke combinaties 71, 89 		
Restwarmte datacenter 56 (112)
DL2 tekst 56 		
DL2 kansrijke combinaties 74, 84 		
Restwarmte industrie 56 (112)
DL2 kansrijke combinaties 74, 75, 89, 91, 92 		
Warmtekrachtcentrale/unit 57 (112)
DL2 kansrijke combinaties 39, 40, 70, 89 		
Warmteoverdrachtstation (WOS) 57 (112)
DL2 tekst 57 		
DL2 kansrijke combinaties 30, 39, 48, 49, 50, 51, 80
Geothermieput 58 (112)
DL2 kansrijke combinaties 75 		

E-GE3-2

Koude uit zandwinplas 58 (112)
DL2 tekst 58 		
DL2 kansrijke combinaties 84 		
E-GE4-1 Onderstation 59 (112)
DL2 tekst 59 		
DL2 kansrijke combinaties 39, 40, 50, 51, 52, 74
E-OR1-1 Biogasreactor GF of riolering 60 (112)
DL1 tekst 196 		
DL2 tekst 60 		
DL2 kansrijke combinaties 70, 71, 77, 89, 90, 91, 92
E-OR2-1 Warmwaterbuffervat (klein/groot) 60 (112)
DL2 kansrijke combinaties 75 		
E-OR2-2 Buurtbatterij 61 (112)
DL2 tekst 60 		
DL2 kansrijke combinaties 21, 39, 40 		
E-OR3-1 Oplaadpaal 61 (112)
DL2 tekst 61 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 70, 82 		
E-OR3-2 Draadloos oplaadpunt 61 (112)
DL2 kansrijke combinaties 11, 70, 82 		
E-OR4-1 Telecommunicatie/Data -Point of presence
(PoP) 62 (112)
DL2 kansrijke combinaties 30, 39, 42, 48, 49, 50, 51,
52, 85 		
E-OR4-2 Transformatorhuis 62 (112)
DL2 tekst 62 		
DL2 kansrijke combinaties 30 		
E-KA1-1 Windmolen model ‘propeller’ 63 (112)
DL2 tekst 63 		
E-KA1-2 Windmolen model ‘wokkel’ 64 (113)
E-KA1-3 Windmolen model ‘slagroomklopper’ 64 (113)
E-KA2-1 Warmte-koudeopslag (WKO) 64 (113)
DL2 tekst 64 		
DL2 kansrijke combinaties 70, 71, 75 		
E-GB1-1 Zonnepaneel 65 (113)
DL2 tekst 65 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 15, 17, 20, 21, 22, 39, 40,
51, 52, 70, 71
E-GB1-2 Plantenergie 65 (113)
DL2 kansrijke combinaties 26, 46, 52, 83 		
E-GB1-3 Combinatie zonne- en windenergie 65 (113)
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 40, 52, 71 		
E-GB2-1 Warmteoverdrachtstation (WOS) begane grond
66 (113)
DL2 kansrijke combinaties 84 		
E-GB2-2 Warmteoverdrachtstation (WOS)
parkeergarage 66 (113)
DL2 kansrijke combinaties 42, 84
				

B-NE1-2

B-NE1-3

B-NE1-4
B-NE1-5

B-NE2-1
B-NE2-2

B-NE2-3
B-NE2-4
B-NE3-1
B-NE3-2
B-NE3-3

B-NE3-4

B-NE4-1

B-NE4-2
B-NE4-3
B-NE4-4
B-NE5-1
B-NE5-2
B-NE5-3
B-NE5-4
B-NE5-5
B-NE5-6
B-NE6-1

			
Bodem & Ondergrond			

B-NE6-2
B-NE6-3

B-GE1-1

B-OR1-1
B-OR1-2

B-GE1-2

B-GE2-1

B-NE1-1

Vacuümrioleringstation 70 (113)
DL2 kansrijke combinaties 40 		
Grondstoffenstation 70 (113)
DL2 tekst 70 		
DL2 kansrijke combinaties 57, 60, 61, 64, 65,89, 91,
92, 93 		
Afvalverzamelstation 71 (113)
DL2 tekst 71 		
DL2 kansrijke combinaties 56, 60, 64, 65, 89, 92, 95
Aanleg traditioneel 72 (113)

B-OR1-3

B-OR2-1

Sleufbekisting 72 (113)
DL2 tekst 72 		
DL2 kansrijke combinaties 35 		
Leidingaanleg met wandconstructie – diep 72 (113)
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 33, 34, 46, 90 		
Sleufloze techniek 73 (113)
Onderheide transportleiding 73 (113)
DL1 tekst 173 		
DL2 tekst 113 		
Stadswarmteleiding zonder expansielus 74 (113)
DL2 kansrijke combinaties 58 		
Bundeling leidingen 74 (113)
DL1 tekst 183 		
DL2 kansrijke combinaties 32
150 kV-kabels in driehoeksverband 74 (113)
DL2 kansrijke combinaties 56, 59 		
Riolering 74 (113)
Diepe plaatsing leiding 75 (114)
DL2 kansrijke combinaties 26, 31, 33, 35, 36, 48
Diepe plaatsing onder nieuwe boom 75 (114)
DL2 kansrijke combinaties 27, 34, 46 		
Diepe plaatsing combi transport/distributie 75 (114)
DL1 tekst 196 		
DL2 kansrijke combinaties 35, 58 		
Stapeling transport warmte: hoog/middel/
retour 75 (114)
DL2 kansrijke combinaties 35, 57 		
Afvalleiding onder nieuwe boom 76 (114)
DL1 tekst 196 		
DL2 tekst 76 		
Mantelbuis onder nieuwe boom 76 (114)
DL2 kansrijke combinaties 48 		
Leiding in wortelwerende grond 76 (114)
Leiding en boombunker bij nieuwe boom 77 (114)
DL2 kansrijke combinaties 48, 94, 95, 98 		
Traditionele riolering 77 (114)
DL2 kansrijke combinaties 97 		
Leiding zwart water in bestaande rioolbuis 77 (114)
DL2 kansrijke combinaties 48 		
Leiding zwart en grijs water in bestaande
rioolbuis 77 (114)
Leiding zwart en grijs water in grond 77 (114)
DL1 tekst 196 		
Vuilwaterriool vacuümleiding 77 (114)
DL2 tekst 77 		
Vacuflow bufferput 78 (114)
DL2 tekst 77 		
Ondiepe afvaltransportleiding 78 (114)
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 21, 48 		
Enkelvoudig inwerppunt, digitaal gestuurd 78 (114)
Meervoudig inwerppunt afvalstromen 79 (114)
DL2 tekst 78 		
ILT onder maaiveld, ondiep (flush fitting) 80 (114)
ILT onder maaiveld, aan gevel 80 (115)
DL2 kansrijke combinaties 90, 92, 93 		
ILT onder boom 80 (115)
DL2 tekst 80 		
DL2 kansrijke combinaties 48 		
Mantelbuis 80 (115)
DL1 tekt 189 		
DL2 tekst 80 		
DL2 kansrijke combinaties 26, 33, 34, 36, 48, 94, 97

B-OR2-2

Inspectieput 81 (115)
DL2 kansrijke combinaties 101 		
B-OR2-3 Handhole 81 (115)
DL2 kansrijke combinaties 101 		
B-OR3-1 Kabelkoker 82 (115)
DL1 tekst 173 		
DL2 kansrijke combinaties 93, 94, 100, 101 		
B-OR3-2 Data/elektrakoker aan gevel met/zonder
huisaansluiting 82 (115)
B-OR3-3 Data/elektrakoker voor gevelstraatverlichting/5G 82 (115)
DL2 kansrijke combinaties 14, 47, 99 		
B-OR3-4 Data/elektrakoker voor straatverlichting 82 (115)
DL2 kansrijke combinaties 61 		
B-OR3-5 Data/elektrakoker in straatmeubilair 82 (115)
DL2 kansrijke combinaties 31, 61, 99, 100, 101 		
B-OR3-6 Datakoker in waterbergende groenstrook 83 (115)
DL2 kansrijke combinaties 36, 65 		
B-OR4-1 Ondergrondse container normaal 83 (115)
B-OR4-2 Ondergrondse container groot 83 (115)
B-GB1-1 ILT onder het gebouw 84 (115)
B-GB1-2 ILT door de parkeergarage 84 (115)
DL2 kansrijke combinaties 66 		
B-GB1-3 ILT op de begane grond 84 (115)
DL2 kansrijke combinaties 66 		
B-GB2-1 Warmteleiding in het plafond parkeergarage 84(115)
DL2 tekst 84 		
B-GB3-1 Data/elektrakoker door parkeerkelder 85 (115)
B-GB4-1 Enkele/meervoudige inlaat OAT in gebouw 85 (115)
B-GB4-2 Leiding OAT in het plafond parkeergarage 85 (115)
DL2 tekst 85 		
			
			
			
Materialen			
M-GE1-1

M-GE1-2
M-GE1-3

M-GE2-1
M-GE2-2
M-GE3-1
M-GE3-2
M-GE4-1

M-GE4-2
M-GE4-3
M-NE1-1

M-NE1-2

Biogas uit waterzuiveringsslib 89
DL1 tekst 196 		
DL2 kansrijke combinaties 56, 57, 71, 77 		
CO2 uit waterzuiveringsslib 89
DL2 kansrijke combinaties 56, 60 		
Fosfor en stikstof uit afvalwater 89
DL2 tekst 89 		
DL2 kansrijke combinaties 60, 70 		
Irrigatiewater uit grijs water 89
DL2 kansrijke combinaties 15, 38 		
Irrigatiewater uit zwart water 89
DL2 kansrijke combinaties 20, 60, 70 		
Kunstmest uit waterzuiveringsslib 90
DL2 kansrijke combinaties 21, 50, 51, 60 		
Bakstenen en pellets uit slib 90
DL2 kansrijke combinaties 52 		
Ophoog- en aanvulgrond uit de regio 90
DL1 tekst 196 		
DL2 kansrijke combinaties 29, 33, 37, 41, 60 		
Schone grond na fytoremediatie 90
DL2 kansrijke combinaties 26, 35, 37, 49 		
Compostgrond uit bouwplaatsgrond 90
DL2 kansrijke combinaties 8, 38, 52 		
Oud asfalt als additief in nieuw asfalt 91
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 16, 35, 36, 60, 80 		
Volledig hergebruik asfalt 91
DL2 kansrijke combinaties 16 		

M-NE1-3

Composiet asfalt uit glas en asfaltafval 91
DL2 kansrijke combinaties 17 		
M-NE1-4 Hergebruik bitumen voor nieuw asfalt 91
M-NE1-5 Bitumen pellets uit cellulose en bitumenafval 91
DL2 kansrijke combinaties 60 		
M-NE1-6 Olie voor asfalt uit varkensmest 92
DL1 tekst 189 		
M-NE1-7 Composiet asfalt uit cement en plastic afval 92
DL2 kansrijke combinaties 16, 17 		
M-NE1-8 Celluloseafval als additief in nieuw asfalt 92
DL1 tekst 173 		
DL2 tekst 91 		
M-NE1-9 Cement uit betonafval 92
DL2 kansrijke combinaties 16, 35, 47, 80 		
M-NE1-10 CO2-vrije en kalksteen ondergrond uit
betonslijtagemateriaal 92
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 16 		
M-NE1-11 Biocement uit voedselresten en mineralen 92
DL2 kansrijke combinaties 35, 36 		
M-NE1-12 Bodemas als toeslagmateriaal in beton 93
DL2 kansrijke combinaties 80 		
M-NE2-1 Grind uit gebroken rode bakstenen 93
DL2 kansrijke combinaties 46, 52, 80 		
M-NE2-2 Grind uit keramisch restmateriaal 93
DL2 kansrijke combinaties 16, 35, 46, 48 		
M-NE3-1 Bestrating uit restanten granietafwerking 93
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 16, 17, 80 		
M-NE3-2 Betontegel composiet met plantenvezels 93
DL1 tekst 189		
DL2 kansrijke combinaties 22 		
M-NE3-3 Betontegel composiet met bodemas 94
M-NE3-4 Boomspiegel van rubberafval 94
DL2 kansrijke combinaties 9, 77 		
M-NE3-5 Kunststofelementen uit plastic afval 94
DL2 kansrijke combinaties 28, 80, 82 		
M-NE4-1 Ophoogmateriaal van puingranulaat 94
DL2 kansrijke combinaties 35, 41, 48 		
M-NE4-2 Grind van bestrating-/bouwafval 94
DL1 tekst 173 		
DL2 kansrijke combinaties 15, 16, 26 		
M-NE4-3 Antiworteldoek uit rubberafval 95
DL2 kansrijke combinaties 48, 77 		
M-NE4-4 Geotextielmat uit plasticafval 95
DL2 kansrijke combinaties 21, 35, 46 		
M-NE5-1 Lichtgewicht substraat uit rode baksteen 95
DL2 kansrijke combinaties 21, 32, 39 		
M-NE5-2 Biocompost uit groente- en fruitafval 95
DL1 tekst 189 		
DL2 tekst 95 		
DL2 kansrijke combinaties 38, 52, 71, 78, 79, 83, 85
M-NE5-3 Biologisch gezuiverde grond als
bodembeschermende laag 95
DL2 kansrijke combinaties 31 		
M-NE5-4 Gehyrolyseerde mulch uit cellulose, zaad
en water 96
DL2 kansrijke combinaties 8, 35 		
M-NE5-5 Houtmulch uit gebruikt houtmateriaal 96
DL2 kansrijke combinaties 36, 48 		
M-NE6-1 Composietpaneel uit glasvezel- en
kunstharsafval 96
DL2 kansrijke combinaties 20, 49 		
M-NE6-2 Henneptouw uit industriële hennepvezel 96
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DL2 kansrijke combinaties 13, 39, 47, 49 		
Oeverbescherming van wilgentakken 96
DL2 kansrijke combinaties 26, 31, 46, 49 		
M-NE7-1 Opsluitband uit plastic afval 97
DL2 kansrijke combinaties 26, 31, 46, 49 		
M-NE7-2 Afdekrand uit rubberafval 97
DL2 kansrijke combinaties 29, 38 		
M-NE8-1 Afvalwaterleidingen van gebruikt plastic 97
DL1 tekst 180 		
DL2 kansrijke combinaties 32, 35, 77, 80 		
M-NE9-1 Waterdrainage met glasgranulaat 97
DL2 kansrijke combinaties 32, 33 		
M-NE9-2 Drain van gerecycled plastic 98
DL2 kansrijke combinaties 26 		
M-NE9-3 Grind-vrije drainage van gebruikt plastic 98
DL2 kansrijke combinaties 35, 46, 77 		
M-NE9-4 Drainfilter van gerecycled plasticvezel 98
DL1 tekst 196 		
DL2 kansrijke combinaties 32, 35, 52 		
M-NE9-5 Drain van hergebruik natuursteen en staal 98
DL2 kansrijke combinaties 32, 37 		
M-NE9-6 Afvoerkanaal uit gebruikt plastic 98
DL2 kansrijke combinaties 37,40 		
M-OR1-1 Straatmeubilair van gebruikt glas en
betoncomposiet 99
DL2 kansrijke combinaties 15, 16, 17, 82 		
M-OR1-2 Straatmeubilair van gebruikt keramisch
restmateriaal en beton 99
M-OR1-3 Groene drijvende platforms van gebruikt plastic 99
DL2 tekst 99 		
DL2 kansrijke combinaties 26, 31 		
M-OR1-4 Straatmeubilair van gebruikt plastic 99
DL2 kansrijke combinaties 16, 17, 78, 79, 83, 85
M-OR1-5 Straatmeubilair van gebruikt houtcomposiet 99
DL2 kansrijke combinaties 50, 51 		
M-OR1-6 Speelmeubilair van gebruikt rubber 100
DL2 kansrijke combinaties 17 		
M-OR1-7 plastic producten geperst op
plastic-recycle punt 100
DL2 kansrijke combinaties 35, 50, 82 		
M-OR1-8 Gravel van gebruikte rode baksteen
voor sportvelden 100
M-OR1-9 Sport- en speelplaatstegel van rubberafval 100
DL2 kansrijke combinaties 16, 17 		
M-OR1-10 (Tijdelijk) parkeerstop van plastic afval 100
M-OR2-1 Composiet van staal en gerecycled plastic 101
DL1 tekst 189 		
DL2 kansrijke combinaties 20, 21, 34, 39, 50, 52
M-OR3-1 Beschermingssysteem voor putdeksel
uit plastic afval 101
DL2 kansrijke combinaties 81, 82 		
M-OR3-2 Bouwhek van gerecycled plastic 101
M-OR3-3 Kunststof kabelbrug uit plastic afval 101
DL2 kansrijke combinaties 82 		
M-OR3-4 Boombescherming van gerecycled plastic 101
DL2 kansrijke combinaties 9 		
M-GB1-1 Dakbedekking uit bitumenafval 102
DL2 kansrijke combinaties 70 		
M-GB1-2 Daktegel van gerecycled plastic 102
DL2 kansrijke combinaties 22 		
M-GB2-1 Hoogwaardig hergebruik oude hele bakstenen 102
DL2 kansrijke combinaties 15, 22, 48, 49 		
M-GB2-2 Biocomposietbetontegel uit plantenvezels 102
DL2 kansrijke combinaties 70 		

M-GB2-3

M-NE6-3

M-GB3-1

Biobaksteen op basis van zeewier 102
DL2 kansrijke combinaties 15, 48, 49, 51, 70 		
(Gevel)planten bewateringsysteem 103
DL2 tekst 103 		
DL2 kansrijke combinaties 11, 18, 20, 39, 40 		

Trefwoordenregister
Achter elk trefwoord staat achtereenvolgens de
paginaverwijzing in het Werkboek (DL2) en Casus
Amstel-Stad (DL1).

aardgas DL2 112 DL1 17, 25, 173, 180
aardgasloos DL2 59
aardgasvrij DL2 53
afkoppelen DL2 24, 42, 109 DL1 180
afvalcontainer DL2 67, 68, 83, 115 DL1 17, 119, 138
afvalfractie DL2 85 DL1 109, 196
afvalstroom DL2 68, 78, 79, 113, 114, 115 DL1 25,
116, 135, 142
afvaltransport DL2 67, 68, 71, 76, 78, 85, 113, 114,
115 DL1 13, 109, 111, 119, 135, 189, 192, 196
afvaltransportleiding (OAT) DL2 68, 76, 78, 114,
115 DL1 17, 176, 180
afvaltransportsysteem DL2 71, 85 DL1 17, 139
afvalverzamelstation DL2 68, 71, 78, 112, 113
DL1 109, 139
afvalwater DL2 23, 70, 77, 86, 87, 89, 90, 92, 105, 114
DL1 59, 116, 135, 142, 145, 189
afvoerkanaal DL2 87, 97, 98
afvalwaterleiding DL2 97 DL1 173, 180
afvalwaterzuivering DL2 93, 94
afvoerbuis DL2 97
afvoeren DL2 18, 23, 36, 37, 42, 70, 92, 106, 107
DL1 71, 82, 85
aggregaat DL2 34, 35, 106, 107
airconditioning DL2 105
amfibie DL2 46, 110 DL1 87
aquathermie DL2 58, 112
aquifer DL2 64, 113 DL1 104, 188
asfalt DL2 5, 6, 8, 16, 26, 87, 91, 92, 93, 102 DL1 173,
180, 189
auto DL2 60, 61, 108 DL1 13, 121, 173, 180, 182, 189,
196
autoweg DL2 94 DL1 121, 163
bacterie DL2 26, 106, 112, 113 DL1 18, 109
batterij DL2 60, 112, 113 DL1 99, 102, 103, 104, 172,
180, 189
beleid DL2 86 DL1 5, 7, 8, 47, 51, 53, 54, 59, 109, 135,
163
beplanting DL2 6, 21, 24, 26, 33, 34, 37, 38, 44, 46,
52, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114 DL1 18,
32, 172, 180, 188
bereikbaarheid DL2 114, 115 DL1 11, 25, 46, 54, 56,
121
berm DL2 24, 29, 32, 35, 106, 108
bevloeiing DL2 50, 89, 103, 109
bezinkput DL2 32, 106
Bijsluiter Gestandaardiseerde Stresstest Ruimtelijke Adaptatie DL1 27
biocomposiet DL2 87, 95, 102 DL1 135, 137
biocompost DL2 87, 95
biodiversiteit DL2 43, 51, 108, 111 DL1 18, 47, 53,
71, 87, 90, 91, 109, 188, 196
biogas DL2 53, 60, 70, 87, 89, 112, 114 DL1 99, 116,
135, 142, 196
biogasproductie DL2 53, 60
biogasreactor DL2 54, 60, 112 DL1 196
biotoop DL2 110
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bladerdek DL2 14, 105
bladoppervlakte-index (LAI) DL2 105
bodem DL2 26, 27, 34, 36, 38, 43, 58, 61, 67, 72, 78,
94, 95, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 114 DL1 5, 6,
12, 13, 17, 18, 34, 47, 53, 54, 55, 71, 87, 104, 109,
114, 115, 116, 175, 180, 188, 190, 196
Bodem & Ondergrond (gebiedsthema) DL2 3, 4,
23, 53, 67 DL1 6, 53, 54, 56, 59, 109, 116, 172, 180,
188, 196
bodemas DL2 87, 93, 94
bodembedekker DL2 109, 110
bodemdaling DL2 107 DL1 12
bodemdier DL2 44, 47, 110
bodemdaling DL2 107 DL1 12, 29, 34, 41
bodemlaag DL2 64, 113 DL1 18, 57, 109
bodemleven DL2 106, 107, 108, 110 DL1 17, 18, 34,
50, 54, 87, 109
bodemopbouw DL2 108, 110 DL1 12, 13, 29, 109
bodemverontreiniging DL2 43
boom DL2 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 39,
43, 51, 67, 68, 75, 76, 77, 80, 93, 95, 101, 105, 107,
108, 109, 110, 111, 113, 114, 115 DL1 21, 34, 47, 65,
66, 87, 119, 172, 180, 188, 196
boombunker DL2 68, 76, 77, 114
boomgroeiplaats DL2 114, 115
boomspiegel DL2 44, 48, 87, 93, 94, 110 DL1 196
boomwortel DL2 39, 67, 76, 114 DL1 17, 20, 176
bruin dak DL2 44, 52, 111
buffer(en) DL2 27, 46, 60, 106, 107, 111, 112, 113,
114, 115 DL1 18, 27, 54, 71, 99, 172, 180, 188, 196
bufferput DL2 68, 70, 77, 78, 114
buffervat DL2 54, 60, 112 DL1 104
buis DL2 77, 113, 114 DL1 20, 113, 114, 115, 119, 176,
189, 192, 196
bus DL2 61 DL1 121, 126, 127, 130, 132, 163, 189
buurtbatterij DL2 53, 54, 59, 60, 61, 112 DL1 99, 104,
172, 180, 189
buurtgroen DL2 3 DL1 13, 66, 88, 94
cascaderen DL2 112, 109, 113 DL1 17, 135
circulair DL2 86, 93, 96, 97, 102, 112 DL1 5, 17, 25,
49, 132, 135, 142, 163, 173, 180, 189
CO2 DL2 87, 89, 92 DL1 18, 25, 87, 180, 189
compacte stedelijke wijk DL2 67 DL1 13, 109, 163
composiet DL2 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101,
102 DL1 135, 137, 173, 180, 189
container DL2 40, 68, 78, 83, 113, 115 DL1 17, 119,
135, 138, 180
corridor DL2 5, 14, 43, 44, 48, 110 DL1 61, 62, 63, 97,
172, 190
dakpark DL2 21, 51 DL1 87
daktuin DL2 39, 109
data- en elektriciteitskabel DL2 67 DL1 13, 109,
189
data/elektrakoker DL2 68, 82, 85, 115 DL1 180
datacenter DL2 53, 54, 56, 112 DL1 99, 101, 104,
172, 173, 188
deelauto DL2 112 DL1 25
diepwortelende beplanting DL2 114
digitalisering DL2 3 DL1 5, 54, 56, 121
dijk DL2 31 DL1 5, 61, 64, 71
distributie DL2 59, 68, 81, 114 DL1 17, 18, 20, 176,
188, 196
distributieleiding DL2 57, 74, 75, 80, 82 DL1 99,
168, 176, 189, 192, 196

doelsoort DL2 43, 50, 110 DL1 94
drain DL2 24, 86, 87, 97, 98, 106, 107 DL1 145, 173,
180, 196
drainage DL2 24, 34, 35, 87, 98, 106, 107 DL1 196
drainagelaag DL2 52, 108, 109, 111
drainagesysteem DL2 39, 51, 106, 108, 109, 111
drassig DL2 27, 49, 105, 107 DL1 13
drinkwater DL2 70, 74, 106, 109, 114, 115 DL1 5, 17,
18, 20, 109, 173
droogte DL2 5, 27, 37, 46, 106, 107, 109 DL1 7, 12,
18, 27, 29, 34, 40, 41, 54, 87, 196
droogtebestendig groen DL2 23, 24, 37, 105
DL1 85, 180
droogteschade DL2 107
duurzaam DL2 3, 38, 40, 53, 54, 58, 60, 62, 65, 93, 95,
96, 97, 101, 102, 106, 110, 111, 112 DL1 7, 8, 11, 13,
17, 25, 45, 50, 71, 109, 121, 163
ecologisch DL2 23, 26, 43, 44, 49, 105, 110 DL1 11,
25, 53, 54, 56, 59, 87, 88, 94, 172, 180, 188, 196
ecologisch gebouw DL1 53, 56, 59, 94
ecologische verbinding DL2 43, 110 DL1 54, 59, 94,
188
ecologische oever DL2 44, 49, 110 DL1 80, 81, 172
elektra DL2 61, 70, 74, 76, 82 DL1 5, 20, 57, 99, 196
elektra- en datakabel DL2 80, 85 DL1 7
elektrakabel DL2 76, 80, 81, 85 DL1 17, 109, 180
elektrakoker DL2 68, 82, 85, 115
elektrapiek DL2 112 113
elektriciteit DL2 53, 54, 59, 60, 62, 112, 113 DL1 13,
99, 104, 107, 110, 135, 172, 173, 189
elektriciteitskabel DL2 67 DL1 13, 109, 189
elektriciteitscentrale DL2 56
elektriciteitsnet DL2 59 DL1 17, 25, 99, 104, 180,
196
elektrische voorziening DL2 61, 59
emissiecoëfficiënt DL2 105 DL1 87
energie DL2 4, 53,54, 60, 61, 64, 65, 67, 89, 112, 113
DL1 5, 18, 20, 25, 45, 47, 49, 54, 99, 104, 107, 121,
135, 172, 173, 180, 192, 196
Energie (gebiedsthema) DL2 3, 4, 53, 67 DL1 6, 53,
54, 56, 59, 99, 104, 172, 180, 188, 196
energiebron DL2 3, 53, 112 DL1 5, 99
energietransitie DL2 3, 53, 60, 66 DL1 5, 7, 17, 25,
47, 180
energievraag DL2 60 DL1 180
expansielus DL2 68, 74, 113 DL1 99
extensief (groen) dak DL2 24, 39, 44, 51, 65, 108,
109, 111
fauna DL2 26, 43, 46, 49, 50, 105, 107, 111 DL1 47,
54, 87, 94, 142, 163, 172, 180
faunapassage DL2 43, 44, 47, 48, 110 DL1 87, 90,
91, 97
flora DL2 26, 43, 46, 49, 50, 105, 107, 110, 111
DL1 47, 54, 87, 94, 142, 172, 180
Flora & Fauna (gebiedsthema) DL2 3, 4, 43 DL1 6,
53, 54, 56, 59, 87, 94, 172, 180, 188, 196
fietser DL2 9 DL1 11, 121, 172, 173
fietspad DL2 97, 108 DL1 13, 46, 168, 180, 182, 188,
189, 192, 196
first-flush DL2 24, 32, 103, 106 DL1 82, 180, 188
fontein DL2 6, 14, 15, 105 DL1 66, 172
fosfor DL2 70, 87, 89, 106, 114 DL1 142, 189, 198
fosfaat DL2 70, 114 DL1 80, 135, 196
fossiel DL2 112

fractie DL2 78, 85, 106, 107, 108, 112 DL1 109, 196
gas DL2 59, 60, 112, 113, 115 DL1 5, 17, 20, 25, 57,
99, 110, 172, 173, 180
gasleiding DL2 60, 115 DL1 7, 17, 99, 180
gasopslag DL2 60
gebiedsontwikkeling DL2 3, 53, 66, 95 DL1 5, 7, 8,
17, 25, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 71, 135, 163
gebiedsthema DL2 3, 4, 23, 43, 53, 67, 105 DL1 7,
53, 54, 56, 59, 61, 66, 71, 82, 87, 94, 99, 104, 108,
116, 132, 135, 163
geluid DL2 113 DL1 13, 15
geluidhinder DL2 113 DL1 61
gemaal DL2 63 DL1 14, 101, 140, 188
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
DL2 106 DL1 34
geotextiel DL2 34, 35, 87, 94, 95, 106, 107, 108
geothermieput DL2 54, 58, 112
gerecycled (materiaal) DL2 86, 87, 97, 98, 101, 102,
108, 109, 111 DL1 135, 180, 189, 196
gevelgroen DL2 105 DL1 180
geveltuin DL2 24, 33, 38, 82, 108 DL1 82, 94, 176,
180, 188, 192
gezondheidsrisico DL2 106, 109
GFT DL2 79, 85
GF DL2 54, 60, 112 DL1 196
glasvezel DL2 62, 87, 96, 113, 115 DL1 20
goot DL2 23, 24, 37, 97, 108, 109, 111 DL1 85
gradiënt DL2 11, 49, 110, 111 DL1 180
gras DL2 35, 95, 97, 106, 108, 110, 111, 114 DL1 29,
36, 40, 173, 180, 182
grasbetonsteen DL2 24, 35, 108
greppel DL2 24, 27, 33, 34, 67, 106, 107 DL1 13, 82
grijs water DL2 23, 68, 70, 77, 87, 89, 114 DL1 109,
135, 188, 192, 196
grind DL2 35, 87, 92, 93, 94, 98, 108, 109 DL1 173
grindbak DL2 34
grindkoffer DL2 42, 97, 107 DL1 82
grindlaag DL2 108, 109, 111
groen DL2 3, 5, 6, 8, 11, 14, 18, 23, 24, 26, 32, 33, 35,
37, 38, 39, 67, 68, 75, 95, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 114 DL1 5, 7, 13, 18, 25, 27, 29, 45, 47, 53, 56,
61, 62, 66, 69, 71, 77, 84, 85, 87, 94, 96, 118, 119,
163, 172, 174, 176, 180, 184, 189, 192, 196
groen dak DL2 6, 21, 24, 39, 40, 51, 108, 109, 111
DL1 66, 87, 88, 89, 94, 172, 180, 188
groene berm DL2 23, 24, 32, 106
groene erfafscheiding DL2 18, 105 DL1 69
groene gevel DL2 6, 23, 24, 38, 44, 50, 51, 103, 105,
110 DL1 94, 180
groene wand DL2 50, 108, 111 DL1 85, 97
groenstrook DL2 8, 33, 43, 42, 68, 75, 80, 82, 83, 93,
97, 103, 107, 115 DL1 25, 166, 168, 172, 173, 176,
180, 184, 188, 189, 192, 196
groenstructuur DL2 43 DL1 47, 87, 88, 89, 109, 172,
188, 196
groente- en fruitafval DL2 60, 70, 87, 95 DL1 99,
189
grondstof DL2 70, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 DL1 5, 17, 25, 59, 135,
196
grondstoffenstation DL2 68, 70, 113
grondverbetering DL2 34, 106, 107, 108
grondwater DL2 24, 27, 37, 76, 106, 107, 108, 110,
114 DL1 13, 27, 34, 36 37, 38, 54, 71

grondwaterstand DL2 106, 107, 108, 109, 110, 114
grondwaterniveau DL2 34, 36, 78, 110 DL1 13, 71,
172, 196
grondwateropbolling DL2 24, 28, 106 DL1 172
grondwaterspiegel DL2 106 DL1 54, 172
handholes DL2 68, 80, 81, 115 DL1 192, 196
helling DL2 26, 40, 49, 106, 108, 109, 110, 111 DL1 57
hellingbaan DL2 106 DL1 132
helofyt DL2 52, 105, 110 DL1 82, 172, 173
helofytenfilter DL2 24, 26, 105, 106
hemelwater DL2 42, 46, 77, 105, 106, 107, 108, 109,
110 DL1 54
hemelwaterafvoer (HWA) DL2 39, 40, 86, 87, 97,
103, 107, 109 DL1 17, 20, 82, 109, 110, 145, 176, 196
hemelwaterriool DL2 29, 31, 34, 42, 107 DL1 17, 20,
71, 173
hergebruik DL2 86, 87, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 101,
102, 103
hergebruik regenwater DL2 23, 24, 40, 41, 103, 109
DL1 82, 85
hergebruik restwarmte DL2 53, 54, 56, 112 DL1 25,
107, 116
hergebruik grond DL2 86, 87, 90 DL1 145
hergebruik materialen DL2 86, 87, 91, 95, 97, 98, 99,
101, 102 DL1 17, 25, 135, 142, 173, 180, 196
hitte DL2 5, 23, 50, 105 DL1 5, 7, 25, 27, 29, 34, 35,
42, 43, 44, 188, 189
hitte-eilandeffect DL2 3, 5, 8 DL1 27, 55, 61, 66,
172, 188, 196
hittestress DL2 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22 DL1 18, 27,
29, 34, 42, 43, 50, 54, 55, 56, 66, 87, 174, 180
hogetemperatuur (HT) DL2 112 DL1 17, 99, 176,
188, 189
holle weg DL2 24, 29, 106
hoogbouw DL2 112 DL1 17, 25, 30, 163, 180
hoogspanning DL2 59, 112 DL1 17, 20 110
hoogstedelijk DL2 71, 74, 80, 83 DL1 7, 11, 13, 17,
25, 27, 121, 135, 163, 174, 189
hoogwaardig hergebruik DL2 86, 87, 102 DL1 5,
116, 135, 142, 196
huishoudelijk afvalwater DL2 77, 105
hulpwarmtecentrale DL2 112, 113
HWA-riool DL2 74, 83, 97, 105, 106, 107, 108
infiltratie DL2 23, 34, 35, 36, 37, 77, 105, 106, 107,
109 DL1 18, 25, 27, 29, 34, 38, 39, 54, 71, 82, 85,
109, 172, 180, 188, 196
infiltratiecapaciteit DL2 107 DL1 34
infiltratiedak DL2 24, 39, 109
infiltratiekrat DL2 24, 34, 35 DL1 192, 196
infiltratieput DL2 24, 35, 107
infiltratiestelsel DL2 23, 24, 34, 35, 107 DL1 85
infrastructuur DL2 3, 43, 90 DL1 5, 7, 8, 11, 13, 17,
18, 20, 27, 45, 46, 47, 54, 57, 109, 172, 192
insect DL2 46, 48, 50, 110, 111 DL1 87, 172, 196
insectenhotel DL2 50, 51, 111 DL1 94
isolatie DL2 21, 39, 82, 105, 108, 109, 111, 113
isolerend dak DL2 6, 21
isolerend effect DL2 105
inspectieput DL2 67, 68, 80, 81, 115 DL1 109, 113,
119, 188
instroomsnelheid DL2 106, 107, 108
instroompunt DL2 106, 107
integraal DL2 4 DL1 5, 7,48, 49, 50, 53, 54, 56, 59,
87, 163

integraal waterbeheer DL2 23, 24, 27, 31, 106
DL1 85
integrale leidingtunnel (ILT) DL2 67, 68, 80, 82, 84,
114, 115 DL1 17, 18, 109, 113, 119, 176
integrale regenwaterinfiltratie DL2 24, 33, 107
internet- en dataverkeer DL2 62 DL1 99
intensief (groen) dak DL2 24, 39, 44, 51, 109, 111
IT-riool DL2 24, 34, 35, 106, 107
inwerppunt DL2 68, 71, 78, 79, 85, 113, 114, 115
inwerpzuil DL2 78, 85 DL1 163, 168, 176, 180, 192,
196
kabel- en leidingaanleg DL2 114, 115 DL1 13, 17,
45,109
kabelgoot DL2 85
kabelkoker DL2 67, 68, 82, 85, 113, 115 DL1 20, 109,
113, 116, 119, 173, 180, 192, 196
kademuur DL2 44, 49, 110 DL1 7, 45
kantopsluiting DL2 86, 87, 97 DL1 145, 173, 180
kelder DL2 24, 40, 41, 68, 80, 85, 109, 111, 114, 115
DL1 17, 82, 116, 176
(klein) organisme DL2 43, 44, 48, 51, 110 DL1 18,
34, 35, 87, 97, 109, 172
kleine zoogdieren DL2 110 DL1 87, 172
klimaat DL2 21, 105, 111
klimaatadaptatie DL2 3, 67 DL1 5, 7, 25, 27, 45, 47,
87, 163
klimaatakkoord DL2 53 DL1 7, 25
klimaatverandering DL2 5, 23, 27, 43 DL1 5, 7, 18,
25, 27, 29, 71
klimplant DL2 14, 44, 50, 111
knelpunt DL2 3, 67 DL1 7, 13, 17, 18, 27, 72, 109, 182
koele lucht DL2 14, 105
koeling DL2 105, 109, 112 DL1 69, 71, 172, 192
koelwater DL2 56, 112 DL1 104
kolk DL2 86, 87, 97 DL1 145, 173, 190
koudebron DL2 53, 54, 58, 112 DL1 100, 104, 107
koudeopslag DL2 54, 64, 112, 114 DL1 17, 99, 188
kwel DL2 23, 27, 43, 114 DL1 13, 17, 27, 29, 30, 31,
32, 34, 38, 39, 54, 71, 87, 109
lagetemperatuur (LT) DL2 53, 66, 112 DL1 99, 111,
173, 176, 180, 188, 189, 190
lage warmteaccumulatie DL2 6, 16, 17
leefgebied DL2 46, 47, 48, 110 DL1 87
leefmilieu DL2 5, 49, 105 DL1 5, 6, 54, 61, 172
Leefmilieu (gebiedsthema) DL2 3, 5, 105 DL1 6,
53, 54, 56, 59, 61, 66, 172, 180, 188, 196
leiding DL2 3, 4, 40, 53, 57, 60, 67, 68, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 97, 108, 109,
112 , 113, 114, 115 DL1 5, 7, 13, 17, 18, 45, 50, 53,
56, 57, 99, 109, 116, 119, 145, 163, 166, 173, 174,
176, 180, 189, 192, 196
leidingtunnel DL2 67 DL1 17, 18, 99, 109, 176
levensduur DL2 114 DL1 45, 47, 48, 173, 196
lokale opslag DL2 60 DL1 59, 82
lucht DL2 14, 18, 78, 79, 85, 105, 106, 107, 108
DL1 18
luchtdoorlatend DL2 108
Lucht(door)stroming DL2 5, 6, 14, 18, 105 DL1 54,
62, 63, 66
luchtinname DL2 70, 78, 79, 85
luchttemperatuur DL2 5, 8, 11, 105
maaiveld DL2 14, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 40, 42, 50, 68, 80, 82, 83, 85, 97, 105, 107, 108,
109, 110, 111, 113, 114, 115 DL1 7, 12, 17, 27, 29,
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54, 56, 57, 71, 85, 94, 109, 163, 180, 184, 188, 189
maaiveldhoogte DL1 13, 29, 40, 41, 71
mantelbuis DL2 67, 68, 76, 77, 80, 114, 115 DL1 20,
99, 113, 116, 119, 168, 176, 189
Materialen (gebiedsthema) DL2 3, 4, 23, 86 DL1 6,
53, 54, 56, 59, 135, 142, 172, 180, 188, 196
Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) DL1 46
meervoudig functiegebruik DL2 4, 106 DL1 5
meervoudige inlaat DL2 68, 78, 79, 85, 114, 115
meterkast DL2 66 DL1 103, 172
microklimaat DL2 110, 111
microleven DL2 43, 67
micro-organisme DL2 65, 90, 105, 109 DL1 18, 35,
87, 109
middentemperatuur (MT) DL2 112
milieubelastend DL2 90, 91, 102 DL1 173
Mobiliteit (gebiedsthema) DL2 3 DL1 6, 53, 54, 56,
59, 121, 132, 172, 180, 188, 196
mobiliteitsstudie DL2 3 DL1 8
moerasplant DL2 24, 26, 27, 106
natuurinclusief DL2 4, 43 DL1 5, 94
natuurdak DL2 44, 51, 52, 111 DL1 180, 188
natuurdoeltypen DL2 110
natuurlijke oever DL2 24, 26, 96, 105 DL1 56, 82,
172
Natuurnetwerk Nederland DL2 43 DL1 87, 94
neerslag DL2 23, 103, 106, 109 DL1 5, 18, 25, 29, 34,
71
nest DL2 110, 111 DL1 94, 180
nestkast DL2 44, 50, 111 DL1 94, 180
nestmogelijkheid DL2 43, 44, 50, 111 DL1 97, 180
nieuwbouw DL2 106, 108, 109, 111, 112 DL1 13, 18,
51, 59, 61, 71, 87, 94, 99, 109, 135, 172, 173, 190
nieuwe sanitatie DL2 3, 67, 68, 70, 77, 113, 114
DL1 109, 111, 119, 135, 141, 190, 192, 196
nitraat DL2 106
noodafvoer DL2 106, 107, 108
nutsvoorziening DL2 24, 29, 30, 66, 106 DL1 25, 109
oever DL2 6, 9, 10, 14, 24, 26, 29, 31, 33, 43, 44, 49,
105, 106, 110, 111 DL1 5, 25, 56, 71, 80, 81, 82, 87,
97, 142, 172
oeverbeschoeiing DL2 86, 87, 89, 96 DL1 145
ondergronds afvaltransport (OAT) DL2 67, 68, 71,
76, 78, 85, 107, 113, 114, 115 DL1 13, 17, 109, 111,
119, 135, 139, 189, 192, 196
onderstation DL2 53, 54, 59, 112 DL1 13, 15, 99,
100, 172
ontwerpen DL2 3, 4, 43, 62 DL1 5, 7, 8, 18, 48, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 61
opbolling DL2 24, 28, 106 DL1 172
oplaadpaal DL2 54, 61, 112 DL1 47, 132, 180
oplaadpunt DL2 53, 54, 61, 112 DL1 107, 132, 180,
196
oppervlaktetemperatuur DL2 105
oppervlaktewater DL2 26, 27, 32, 34, 42, 58, 89, 96,
105, 106, 107, 109, 112 DL1 13, 17, 29, 34, 35, 42,
43, 53, 56, 71, 82, 87
opslag energie DL2 53, 54, 60, 61, 64, 112, 113
DL1 25, 99, 102, 103, 107
opslag grondwater DL2 24, 27 DL1 82
opwekking DL2 53, 54, 60, 63, 65, 112, 113 DL1 99,
100, 101, 104, 107, 172, 196
organische stof DL2 89, 90, 108, 109, 111, 113
DL1 18

organisme DL2 43, 44, 48, 51, 65, 90, 105, 109, 110
DL1 18, 34, 35, 87, 97, 109, 172
overdrachtsstation DL2 53, 54, 57, 66, 67, 112, 113
DL1 25, 99, 100, 107, 172
overloop DL2 34, 40, 109 DL1 73, 82
overstort DL2 31, 40, 106, 107, 108, 109, 111 DL1 71
park DL2 11, 14, 47, 50, 51, 93 DL1 13, 25, 61, 87, 88,
89, 94, 135
parkeergarage DL2 37, 54, 61, 66, 68, 84, 85, 107,
112, 113, 115 DL1 17, 103, 132, 189
parkeerkelder DL2 40, 41, 68, 80, 85, 115 DL1 116,
176
parkeerplaats DL2 6, 11, 108 DL1 56, 130, 132, 176,
196
parkeerterrein DL2 6, 11, 12 DL1 121, 190
parkeervak DL2 35, 61, 97 DL1 57, 132, 163
peilbuis DL2 77 DL1 109, 114, 115
pergola DL2 6, 11, 13, 21, 105 DL1 66
perscontainer DL2 115
persinstallatie DL2 83
piek DL2 112 DL1 17, 71, 82, 99, 104, 172, 180, 196
piekafvoer DL2 109
piekbui DL2 106 DL1 71, 180
piekmanagement DL2 59
piekvraag DL2 60, 61
planproces DL2 3 DL1 5, 45, 46, 50
plant DL2 6, 8, 14, 21, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 44,
46, 47, 50, 51, 52, 65, 75, 87, 89, 90, 95, 97, 103, 107,
108, 109, 110, 111, 113, 114 DL1 13, 18, 71, 34, 35,
82, 87, 94, 172, 180, 188
plantenergie DL2 54, 65, 113
plantenbak DL2 14, 24, 36, 82, 107, 108
plantensoort DL2 110 DL1 18
plantenvezel DL2 87, 93, 102 DL1 173, 189
plantsoen DL2 97 DL1 25, 56, 59
plein DL2 3, 8, 11, 24, 36, 108 DL1 7, 48, 51, 53, 54,
56, 57, 59, 71, 77, 82, 163
polder DL2 23, 27, 67 DL1 13, 14, 26, 29, 30, 32, 34,
61, 71, 82, 121
Point of Presence (PoP) DL2 54, 62, 112
prestatiedoel DL2 3 DL1 6, 53, 54, 55, 56, 59, 66, 82,
94, 104, 116, 132, 142, 163, 166, 168, 174, 182, 190
programmeren DL2 3 DL1 7, 8, 13, 17, 18, 45, 48, 50,
51, 53, 54, 56, 59, 109, 163
puin DL2 51, 52, 86, 87, 91, 94, 108, 111 DL1 173
put DL2 24, 32, 35, 54, 56, 58, 67, 68, 70, 74, 75, 77,
78, 80, 81, 106, 107, 112, 113, 114, 115 DL1 17, 20,
109, 113, 119, 189
PV DL2 53, 60, 65, 113 DL1 99, 100, 101, 104, 196
rainproof DL2 23, 24, 29, 30, 97, 106 DL1 13, 27, 71,
72, 73, 82
raketeren DL2 113
recreatie(f) DL2 24, 36, 39, 109 DL1 11, 25, 66, 87,
92, 93, 94, 132
regenbestendig DL2 23, 24, 42, 109 DL1 54
regenbui DL2 27, 39, 107, 108, 109 DL1 17, 27, 34,
71, 82, 180, 188
regenpijp DL2 24, 34, 42, 107, 108, 109, 111 DL1 180,
188
regenwater DL2 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 51, 77, 93, 97, 103, 106, 107, 108,
109, 111 DL1 17, 27, 34, 54, 71, 72, 82, 85,87, 172,
176, 180, 182, 184, 188, 189, 192, 196
regenwaterinfiltratie DL2 33, 107, 108

regenwateropslag DL2 24, 32, 40, 41, 109 DL1 82
regenwateropvang DL2 31, 103 DL1 17
regenwatervijver DL2 24, 34, 107
regenwaterzak DL2 109
regenwaterzuivering DL2 24, 28, 106
reservoir DL2 106, 109
restwarmte DL2 53, 54, 56, 112 DL1 25, 99, 101, 104,
107, 173, 188
retentiedak DL2 109 DL1 71, 74, 75
retentievermogen DL2 27, 108, 111
riool DL2 23, 24, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 42, 74, 77, 103,
105, 106, 107, 108, 109, 113, 114 DL1 13, 15, 17, 20,
45, 46, 71, 85, 101, 104, 109, 110, 111, 140, 173, 176,
180, 188, 196
rioolbuis DL2 68, 77, 79, 97, 114 DL1 180, 192
riooldiameter DL2 24, 106
rioolleiding DL2 74, 114 DL1 180
rioolstelsel DL2 77, 97
rioolwater DL2 23, 60, 70, 89 DL1 109, 135, 196
riothermie DL2 112 DL1 101, 135
ruimtebeslag DL2 74, 107, 112, 113 DL1 7, 109
ruimtebesparend DL2 67, 84, 113 DL1 13, 109
ruimteclaim DL2 67 DL1 13, 17, 109
RWZI DL2 60, 70, 89, 90 DL1 111, 135, 140, 141
schaalniveau DL2 3, 4, 109 DL1 7, 47, 54, 56, 121
schaduw DL2 5, 6, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 65, 105, 110,
111, 113 DL1 66, 69, 87, 168, 172, 180, 188, 196
schaduwdoek DL2 6, 9, 10 DL1 172
schaduwelement DL2 9, 101 DL1 56, 59, 66
schaduwgradiënt DL2 6, 13 DL1 180
schaduwoppervlak DL2 105
schimmel DL2 108 DL1 18, 87, 109
scooter DL2 61 DL1 121, 132
sediment DL2 106, 107, 108
sedum DL2 21, 39, 108, 111
sedumdak DL2 108, 109
sleufbekisting DL2 68, 72, 113 DL1 180, 189
sleufloze techniek DL2 68, 73, 113
slib DL2 26, 86, 87, 89, 90, 106, 108, 109 DL1 145, 196
slim waterdak DL2 24, 40, 109 DL1 188
slokop DL2 32, 34, 105, 106, 107, 108 DL1 180, 188
snelladen DL2 61 DL1 121
sport DL2 39, 87, 100, 101, 109 DL1 5, 7, 11, 31, 66,
87, 94
sportveld DL2 87, 100, 107 DL1 13, 87, 92, 93, 137
stadskas DL2 54, 56, 112
stakeholder DL2 112 DL1 8, 45, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 57
steenslag DL2 108
stikstof DL2 43, 87, 89, 106 DL1 80, 142, 189, 196
straatmeubilair DL2 6, 16, 17, 68, 82, 86, 87, 99, 101,
115 DL1 45, 56, 142, 145, 173
straatprofiel DL2 107, 115 DL1 17, 18, 25, 45, 51, 54,
56, 132, 163, 166, 175, 176, 180, 182, 183, 184, 189,
191
strategie DL2 53, 106 DL1 5, 17, 27, 47, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 163
substraat DL2 21, 38, 39, 40, 51, 52, 86, 87, 95, 98,
108, 109, 111 DL1 145
talud DL2 31, 43, 49, 72, 95, 105, 106, 107, 110, 113,
114 DL1 87
tapwater DL2 66, 112 DL1 99
telecom DL2 54, 62, 112 DL1 8, 17, 20
temperatuur DL2 5, 8, 9, 11, 18, 21, 53, 56, 57, 92, 97,

105, 111, 112 DL1 17, 18, 20, 27, 35, 99, 109, 111,
173, 176, 180, 188, 189, 190, 196
traditionele riolering DL2 67, 68, 77 DL1 119
trafohuis DL2 62 DL1 99, 180
transformatie DL2 53, 59 DL1 7, 11, 13, 25, 17, 18,
47, 59, 71, 87, 94, 121, 135, 166, 174, 180
transitie DL2 3, 53, 59, 60, 66 DL1 5, 7, 17, 25, 47,
49, 180
transportbuis DL2 85 DL1 17, 192
transportleiding DL2 57, 67, 68, 73, 75, 76, 77, 78,
113, 114, 115 DL1 13, 17, 99, 119, 173, 176, 180,
189, 196
transportriool DL2 113 DL1 45
transportsnelheid DL2 114, 115
trottoir DL2 9, 24, 29, 37, 38, 80, 82, 93, 97, 106, 108
DL1 166, 168, 173, 176, 180, 182, 188, 192, 196
tuin DL2 24, 33, 38, 40, 50, 82, 97, 103, 106, 107, 108,
109, 110, 111 DL1 25, 82, 94, 176, 180, 188, 192
uitvoering DL2 49, 51, 80, 101, 108, 110, 113 DL1 47,
45, 46, 50, 54, 56, 57
uitwerkingen DL2 3, 4, 14, 23, 29, 41, 43, 48, 53, 67,
72, 86, 105 DL1 7, 8, 48, 50, 56, 132, 163, 188
vacuümsysteem DL2 70 DL1 192, 135
vacuümleiding DL2 68, 77, 114 DL1 196, 109
vacuümtoilet DL2 77, 114
vacuümriolering DL2 70, 114
vacuümrioleringsstation DL2 68, 70, 77, 78, 113
veiligheid DL2 60, 86, 87, 101, 112 DL1 13, 15, 54,
56, 61, 100, 101, 145, 180
verblijfmogelijkheid (vogel) DL2 43, 44, 50, 110,
111
verdampen DL2 5, 8, 14, 38, 105 DL1 188
verdamping DL2 5, 6, 11, 14, 21, 90, 105, 107
DL1 29, 53, 56, 66, 69
Vegetatie DL2 39, 40, 50, 52, 65, 105, 106, 107, 108,
110, 111
vergroenen DL2 5, 6, 14, 21, 23, 24, 26, 105 DL1 56,
85, 94, 172
verharding DL2 5, 6, 8, 9, 14, 15,16, 23, 24, 26, 34, 35,
36, 80, 93, 94, 105, 107, 108, 112 DL1 18, 29, 56, 66,
69, 71, 85, 172, 189
verkeersdrempel DL2 29, 106
verkeer DL2 5, 32, 97, 106 DL1 25, 47, 51, 61, 121,
132, 166, 168, 172, 173, 174, 180, 182, 184
verkoelend effect DL2 8, 14, 18, 105 DL1 61, 66, 188
verkoelende luchtstroom DL2 5, 6, 14, 18, 105
DL1 61, 69, 87, 196
verkoeling DL2 5, 6, 14, 18, 20, 21, 105 DL1 69, 71,
172, 192
verneveling DL2 14, 105
vervoersmogelijkheid DL2 105 DL1 121
vervuiling DL2 105, 106, 107, 108, 110, 115
verzamelstation DL2 67, 68, 71, 78, 112, 113, 114,
115 DL1 109, 139
verzilting DL2 107
vloerpeil DL2 24, 41, 106, 109 DL1 71, 79, 82
vocht DL2 36, 105, 107, 108, 110, 111 DL1 18, 180
voedingsstof DL2 92, 106, 107, 108 DL1 18, 87
voedselrijk DL2 110 DL1 13, 71
voedselweb DL2 43, 67 DL1 18, 87
voetganger DL2 20, 80, 105 DL1 121, 122, 123, 173,
192
vogel DL2 44, 48, 50, 51, 110, 111 DL1 90, 91, 97,
172, 180, 196

vuilwaterriool DL2 32, 68, 77, 106, 114 DL1 17, 109,
135, 140
waardestroom DL2 71, 78, 83 DL1 17, 142
wadi DL2 24, 29, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 75, 107, 110
DL1 17, 25, 82, 87, 109, 168, 172, 176, 180, 184,
188, 189, 196
wandelroute DL2 6, 11 DL1 132
warme lucht DL2 14, 18, 105
warmte DL2 5, 6, 8, 18, 20, 21, 53, 54, 56, 57, 58, 60,
64, 66, 67, 68, 74, 75, 105, 112, 113, 114 DL1 8, 20,
76, 99, 104, 109, 116, 135, 172, 173, 176, 188
warmteaccumulatie DL2 6, 16, 17
warmtenet DL2 56, 57, 66, 112, 113 DL1 8, 17, 18,
20, 45, 48, 57, 99, 104, 109, 188, 189, 196
warmtebron DL2 53, 54, 56, 58, 112 DL1 8, 18, 59,
104
warmtedistributie DL2 53, 54, 57, 112 DL1 99, 107
warmteleiding DL2 4, 67, 68, 72, 74, 84, 97, 113, 115
DL1 109, 119, 180, 188, 189, 192
warmtekrachtcentrale DL2 54, 57, 112
warmte-koudeopslag (WKO) DL2 54, 64, 113
DL1 99, 102, 103, 104, 188, 189, 192
warmteopname DL2 105
warmteoverdrachtstation (WOS) DL2 53, 54, 57,
66, 113 DL1 99, 100, 107, 172
warmte-uitstraling DL2 5, 6, 16, 22, 105 DL1 56, 66,
69, 196
warmteweerkaatsing DL2 6, 22 DL1 56
Water (gebiedsthema) DL2 3, 4, 23 DL1 6, 53, 54,
56, 59, 71, 82, 172, 180, 188, 196
waterbergend DL2 24, 27, 36, 40, 108, 115 DL1 17,
71, 73, 77, 85
waterberging DL2 3, 23, 26, 40, 43, 44, 46, 68, 82, 83,
106, 108, 110 DL1 26, 71, 76, 77, 94, 96, 116, 135,
182, 188
waterdak DL2 24, 40, 44, 50, 51, 52, 109, 111 DL1 94,
172, 176, 188
waterkering DL2 23 DL1 71, 78, 79
waterkwaliteit DL2 23, 26, 105, 106, 109 DL1 71, 80,
81, 82, 94, 135
waterloop DL2 24, 31, 106 DL1 56, 64, 71, 168, 172,
173
waterplein DL2 24, 36, 108 DL1 71, 82
waterscheiding DL2 108
waterstof DL2 53, 60 DL1 13, 104, 121
watersysteem DL2 107 DL1 17, 29, 71, 172, 176
weg DL2 3, 5, 6, 9, 23, 24, 26, 29, 32, 37, 43, 47, 86,
91, 93, 94, 105, 106, 107, 108, 110, 112 DL1 15, 17,
46, 56, 59, 69, 85, 87, 99, 109, 121, 132, 145, 163,
166, 168, 172, 173, 174, 176, 180, 188, 190
wegdek DL2 37, 47, 86, 87, 91, 93, 94 DL1 48, 82,
132, 145
Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) DL1 45
wind DL2 14, 18, 43, 53, 60, 63, 64, 111 DL1 61, 62,
66, 188, 196
windcorridor DL2 5 DL1 61
windenergie DL2 53, 54, 63, 65, 112, 113 DL1 59, 99,
104, 107, 173, 180
windkracht DL2 60
windluw DL2 50
windmolen DL2 54, 63, 64, 112, 113 DL1 13, 15, 99,
100, 101
windrichting DL2 105, 111 DL1 188, 196
windturbine DL2 53, 60, 63, 65, 112, 113 DL1 104, 173
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zachte oever DL2 49 DL1 71, 80, 172
zand DL2 23, 37, 51, 90, 92, 105, 108, 110, 111
DL1 12, 13, 30, 31, 32, 71, 109, 196, 182
zandwinplas DL2 54, 58, 112 DL1 104
zonne-energie DL2 53, 54, 65, 112, 113 DL1 104,
107, 180
zonnepaneel DL2 54, 65, 112, 113 DL1 104, 173, 176
zonneboiler DL2 58, 65
zonnestraling DL2 105
zoogdieren DL2 110 DL1 87, 172
zuurgraad DL2 110 DL1 18
zuurstofverbruik DL2 106
zwart water DL2 23, 68, 70, 77, 87, 89, 90, 114
DL1 135, 192, 196
zwartwaterleiding DL2 77

Bronvermelding
De tekeningen van de uitwerkingen
gebiedsthema’s Leefmilieu en Water zijn
geïnspireerd op tekeningen van de publicatie
Groenblauwe netwerken. Handleiding voor
veerkrachtige steden en de maatregelen-toolbox
Amsterdam Rainproof (rainproof.nl).
Groenblauwe netwerken is tevens een toolbox en
is te raadplegen via de websites
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urbangreenbluegrids.com/design-tool.
De tekeningen van de uitwerkingen gebiedsthema
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Amsterdam staat de komende jaren een grote transitieopgave
in de openbare ruimte te wachten. Een die wordt aangedreven
door de klimaatverandering, de overgang naar duurzame
energiebronnen, de toenemende schaarste aan grondstoffen
en de digitalisering van de samenleving. Daarnaast groeit
de stad gestaag en verdicht steeds verder. De ondergrondse
infrastructuur groeit mee, maar raakt vol. De transitie
stagneert als wordt vastgehouden aan de huidige stadsen gebiedsontwikkeling. Bij nieuwe inrichtingsplannen is
het traditionele van bovengronds naar ondergronds denken
passé. De in deze publicatie geïntroduceerde ontwerpmethode,
waarin de ondergrond en het meervoudig functiegebruik
vooropstaan, programmeert de openbare ruimte integraal.
Publieke en private partijen gaan in een vroeg stadium
om de tafel zitten om ondergronds ruimte te reserveren
voor een gezond leefmilieu, nieuwe energiesystemen, de
hitte- en neerslagproblematiek, de gewenste circulariteit en
natuurinclusief ontwerpen. Deze stapeling van maatregelen
draagt bij aan een groene, aantrekkelijke en kwalitatief
hoogwaardige openbare ruimte, waar het fijn wonen, werken,
recreëren, sporten en verblijven is.
De nieuwe ontwerpmethode wordt in twee boekdelen
gepresenteerd. Het eerste deel, Casus Amstel-Stad,
Amsterdam, geeft achtergrondinformatie over het gebied
Amstel-Stad en beschrijft de nieuwe ontwerpmethode
aan de hand van dit concrete voorbeeld. Het tweede deel,
het Werkboek, bevat een catalogus van generieke
maatregelen en de uitwerkingen ervan, waaruit de
stedenbouwkundige ontwerper kan selecteren bij het
programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte
en ondergrond.
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