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Waterafvoer en -berging
‘Beyond (Smart) Cities’ is het metathema van de TVVL voor de periode 

2016-2020. Dit jaar staat in het teken van ‘Water’. In samenwerking met 

de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken heeft de redactieraad van TVVL 

Magazine over ‘Water’ voor 2017 zes themanummers gepland. In dit 

tweede themanummer wordt onder meer aandacht besteed aan toekom-

stige sanitatie en de regenwaterbestendigheid van bebouwd gebied, de 

straat en het eigen terrein. Tussen de regels door is te lezen, dat die ont-

wikkelingen niet kunnen slagen zonder de eilandjescultuur in de water-

keten te doorbreken. De installatiesector moet werken aan het contact 

met waterketenpartijen buiten de eigen terreingrenzen. Verder spelen 

het gebruik van simulatiemodellen bij vraagstukken over watervraag, 

waterafvoer en waterberging een belangrijke rol. 

H. (Henk) Lodder, Redactieraad en Deerns Nederland BV; W. (Will) Scheffer, 
Redactieraad en Expertgroep Sanitaire Technieken

‘De stedelijke waterketen gaat pas draaien als er een kraan wordt 
geopend. Het water stroom dan door het drinkwaterleidingnet, wordt 
gebruikt en stroomt vervolgens het riool in. Daarmee zijn het drinkwa-
terverbruik en de afvalwaterproductie nauw met elkaar verbonden.’ 
Dat leest u in het tweede artikel in een serie van zes over de unieke 
eigenschappen van het simulatiemodel Simdeum. In het eerste the-
manummer ‘Water’ (TM 2017-01) hebben de auteurs betoogd dat de 
concentratie van de vaste stoffen in het afvalwater omhoog moet, door 
het verminderen van de hoeveelheid water en door het via voedselres-
tenvermalers vergroten van de hoeveelheid stof die met het afvalwater 
wordt afgevoerd. In dit tweede artikel onderzoeken de auteurs wat dit 
betekent voor de leidingwaterinstallatie in de woning. De vraag die ze 
willen beantwoorden is hoe de leidingwaterinstallatie eruitziet in het 
huis van de toekomst dat een geconcentreerde afvalwaterstroom op het 
riool loost. Het virtuele ontwerp dat men in eerste instantie wil maken 
is afhankelijk van het inzicht in de watervraag en waterafvoer. Daarbij is 
Simdeum onontbeerlijk. Uitgangspunt is dat de nieuwe leidingwaterin-
stallatie niet leidt tot een beperking van het comfort. 

 VACUÜMRIOLERING 
Om de concentratie van de vaste stoffen in het afvalwater te vergroten 

moet dus worden afgestapt van het hedendaagse systeem waarmee 
feces en urine (zwartwater) met ruime hoeveelheden spoelwater (zes en 
drie liter) worden afgevoerd en bovendien worden gemengd met water 
van douches, vaatwassers, wasmachines, et cetera (ofwel grijswater). 
De feces en urine vormen slechts een klein gedeelte van de gehele lozing 
van een huishouden. Terwijl juist in die stroom van zwartwater de meeste 
energie en grondstoffen zitten. Door feces en urine gescheiden af te 
voeren en zo geconcentreerd mogelijk via een aangepaste riolering in 
te zamelen, en daaraan vermalen voedselresten toe te voegen, kan dat 
zwartwater direct vergist worden. Vooralsnog lijkt voor die inzameling 
vacuümriolering de aangewezen techniek. Vacuümclosets en voedsel-
restenvermalers (voor conventionele sanitatie niet toegestaan) zijn geen 
nieuwe technieken. Het koppelen van deze technieken voor nieuwe sani-
tatie is relatief wel nieuw. Dat staat in dit tweede themanummer ‘Water’. 

 URINESTEENVORMING 
Bij naast elkaar opgestelde urinoirs in publieke gebouwen en kantoren 
ontstaat na meerdere jaren van gebruik onherroepelijk urinesteen-
vorming in de liggende afvoerleiding direct achter die urinoirs. In een 
Japanse studie is dit verschijnsel onderzocht en zijn ontwerpcriteria voor 
de afvoerleiding en reinigingsvoorschriften afgeleid om de vorming van 
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urinesteen terug te dringen. In een artikel daarover wordt ingegaan op 
het stromingsbeeld in de liggende afvoerleiding bij al dan niet gelijktijdig 
spoelen, de invloed van de uitvoeringsvorm van T-stukken in de liggende 
leiding en de effecten van verschillen in spoelvolumes. 

 REGENWATEROVERLAST IN BEBOUWD GEBIED 
Regenwateroverlast is een actueel thema. Maar wat is er aan de hand in 
het bebouwde gebied? Het is te makkelijk om alle overlast te schuiven 
op klimaatverandering. De afgelopen tien tot vijftien jaar is het welis-
waar aantoonbaar harder gaan regenen. Maar dit betekent niet dat alle 
overlastsituaties nodig waren en niet (eenvoudig) voorkomen hadden 
kunnen worden. In een bijdrage aan deze uitgave worden elf van die 
situaties beschreven. Door zorgvuldiger met die situaties om te gaan, 
zijn veel problemen met regenwateroverlast te voorkomen of in elk geval 
flink te verminderen. De auteur bespreekt de problemen én de oplossin-
gen. Het oplossen van die knelpunten betekent niet dat we klaar zijn voor 
(het klimaat van) de toekomst. Om de effecten van veel zwaardere buien 
op te vangen, moet in het bebouwde gebied ook structureel aan de slag 
worden gegaan. In kwetsbare gebieden is meer bergingscapaciteit nodig 
om extreme hoeveelheden regenwater op te vangen en bijvoorbeeld te 
infiltreren in de bodem of af te voeren naar minder kwetsbare gebieden. 

 KLIMAATBESTENDIGE STRAAT 
Veel gemeenten brengen in beeld wat de lokale consequenties zijn 
van klimaatverandering. Maar steeds meer gemeenten hebben ook al 
praktijkervaring met overlast, schade en kosten als gevolg van bijvoor-
beeld een wolkbreuk. Toch is een klimaatbestendige inrichting van de 
straat nog geen gangbare praktijk. De praktijkvoorbeelden tot nu toe zijn 
vaak pilots om een lokaal probleem op te lossen of om maatregelen te 
onderzoeken. Wel is hierdoor veel kennis opgebouwd over de mogelijk-
heden om een straat, wijk en uiteindelijk een stad klimaatbestendiger 

te maken. Vaak wordt geroepen dat klimaatbestendig inrichten, vooral 
in bestaand stedelijk gebied, duur en lastig is in beheer en onderhoud; 
daarnaast is het ook nog eens anders dan anders. In samenwerking met 
verschillende gemeenten hebben onderzoekers van de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) voor een aantal veelvoorkomende straatbeelden laten 
zien dat een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte niet 
duurder hoeft te zijn dan een traditionele inrichting. Zij schrijven hierover 
in deze uitgave. 

 KLIMAATBESTENDIG EIGEN TERREIN 
Het verwerken van (meer) regenwater op eigen terrein draagt belangrijk 
bij aan het ontlasten van de openbare ruimte en riolering. Vooral door de 
toename van extreme buien door klimaatontwikkeling zijn de gemeen-
ten genoodzaakt om ook naar dit type maatregelen te kijken. Met de 
hemelwaterverordening heeft een gemeente sinds een aantal jaren een 
instrument in handen om burgers te dwingen meer regenwater op eigen 
terrein te verwerken. In deze editie zijn de (on)mogelijkheden en voor- en 
nadelen van het verwerken van regenwater op eigen terrein beschreven. 
De werking van maatregelen op eigen terrein is sterk afhankelijk van de 
lokale situatie, de ruimte die beschikbaar is voor onder- en bovengrondse 
maatregelen, de kenmerken van de ondergrond en vooral ook de hoogte-
verschillen tussen het bouwpeil van de woning, het straatpeil en het tuin-
peil. Met RainTools, een hulpmiddel om maatregelen te dimensioneren, 
kan de werking van maatregelen op eigen terrein worden gesimuleerd. 

Verder wordt in dit tweede themanummer ‘Water’ aandacht besteed 
aan de twee belangrijke normen voor de sanitaire techniek: NEN 1006 en 
NEN 3215.

Wij zijn alle auteurs zeer erkentelijk voor hun bereidwillige bijdrage en 
wensen u veel leesplezier! 
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Opvoerinstallaties en
pompstations
voor particuliere, gemeentelijke
en bedrijfsmatige doeleinden.
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