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Al in de jaren 90 kwam Optigroen als eerste met 
een Retentiedak oplossing op de markt. Het 
systeem zorgt voor een enorme vertraging van 
hemelwaterafvoer via de dakbegroeiing. Het 
systeem bestond uit een zogenaamde Drossel. 
Deze gepatenteerde Drossel doet niks anders dan 
het ‘afknijpen’ van de hemelwaterafvoer in de dak-
begroeiing. Het vernuftige zit hem in de afstroom-
tijd en de liters per seconde die in deze periode 
mogen afgevoerd worden.

Een standaard Sedumdak doet niet veel aan water-
berging. Met de berging in een standaard dakbe-
groeiing kan een waterbeheerder niet zo heel veel 
omdat het niet duidelijk is of de bergingscapaciteit 
beschikbaar is op het moment dat het nodig is, 
bijvoorbeeld voor of tijdens een piekbui. 
Daarom heeft Optigroen het Retentiedak verder 
doorontwikkeld en maken ze nu gebruik van de 
WRB Retentieboxen. Dit zijn thermisch stabiele 
boxen van 85 of 150 mm hoog en kunnen het 
hemelwater echt bergen conform de waterop-
gave van de waterbeheerder. In combinatie met 
de Optigroen Drossel kan de berging binnen 
de gestelde tijd, vaak 24, 48 of 72 uur, weer ter 
beschikking staan.

Nog slimmer waterbeheer
De prijswinnende innovatieve ‘Smart Flow 
Control’ van Optigroen is een weerdata gestuurde 
klep op het dak die het hemelwater in de WBR 
Retentieboxen kan bergen of afvoeren op het 
moment dat er meer neerslag voorspeld wordt 
dan er aan bergingscapaciteit is. Dit voorkomt 
nog beter wateroverlast en maakt het gebouw 
hoosbui-proof. 

De uitvinders van retentiedaken
Retentiedaken zijn booming. De zogenaamde groenblauwe daken hebben een opmars gemaakt bij nieuwbouw en renovatie in stedelijk gebied doordat 

deze voor een groot deel hemelwateroverlast kunnen voorkomen.

ADVERTORIALFoto: Hans van Heeswijk Architecten/Dakdokters

Meer informatie over slim waterbeheer en 
hoosbui proof bouwen? Neem contact op met:
Optigroen Benelux, www.optigroen.nl, 
info@optigroen.nl T: 033 – 436 56 81

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6314
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Waterfiets of Wereldoorlog 
1 tank?

Dit bijzondere amfibievoertuig, de Truxor 

lijkt een combinatie van een tank uit de 

eerste wereldoorlog en een waterfiets, maar 

is een echte alleskunner op gebied van 

waterbeheer. 

Help, ik heb een rotte kade 

Nederland ligt vol met honderden kilometers kades. 

Behoud en beheer van deze kades, vooral als ze 

in een stedelijke omgeving liggen, is kostbaar. De 

gemeente Rotterdam heeft voor de renovatie van de 

kade van de Rotte gekozen voor een aantal bijzonde-

re technieken waarmee én de ecologie én de bomen 

kunnen worden behouden. 

COLOFON
Stad + Groen is een uitgave van NWST NeWSTories 
bv- wordt in een gemiddelde oplage van 4400  
exemplaren verspreid onder groenbeheerders,  
groene aannemers, landschapsarchitecten, adviseurs 
en toeleveranciers in de groene sector. Bij alles staat 
de praktisch ingestelde vakman centraal.
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Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle  
professionals in de groene sector recht hebben  
op een gratis abonnement. Niet werkzaam in de 
groene sector 77,- per jaar. De abonnements- 
periode loopt van 1 januari tot en met 31 december  
van ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks  
automatisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke 
wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand  
aan de nieuwe abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2352-4634

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
behouden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg wordt  
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs 
van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden 
brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht 
daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen e.e.a. 
overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. 
Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.
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Natuurlijk zwemmen in de openbare ruimte

Hovenier Wiljan Bruggeman legt al dertien jaar zwemvijvers aan, vooral bij par-

ticulieren. Zwemvijvers in de openbare ruimte zijn in Nederland geen usance. In 

Duitsland wel. Daar houden bouwers zich aan de richtlijnen van FLL om veilige 

zwemvijvers aan te leggen. Aangezien de markt verwacht dat er ook in Nederland 

vraag naar zwemvijvers in de openbare ruimte zal ontstaan, wordt er hard gewerkt 

aan regelgeving voor de aanleg en het onderhoud hiervan. 

25

Kokosvezelmatten als natuurlijke 
oeverversterking

Het weegt bijna niets, het is een 100 procent natuurlijk 

product en de leverancier claimt dat het product zo’n 15 

jaar meegaat. Het gaat om oevermatten die vijverran-

den tegen erosie moeten behoeden. Golfbaan Delfland 

plaatste onlangs 1200 meter van dit product.
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Als onderdeel van het nadenken over water op 
golfbanen heeft de NGF in 2011 het rapport 
Droge Voeten, Duurzame Golfbanen Leidraad 
Waterkansen op Golfbanen gepresenteerd. Volgens 
de NGF is het streven om op alle golfbanen tot 
een uitgekiend watermanagement te komen. Ad 
Segers, voorzitter van de stuurgroep, formuleert 
het als volgt: 'Uitgangspunt zou moeten zijn: leef 
met water in plaats van ertegen te vechten'. 'Houd 
water vast, berg het water en voer dan pas het  
resterende deel af.' Berging van water wordt voor 
golfbanen in combinatie met de reductie van 
watergebruik een van dé thema’s van de toekomst. 
Vraag is of de oproep van Segers een noodzake-
lijke opgave is, of wellicht een unieke kans. 
 
Bewegen in de vrije natuur als leidmotief 
Ongeveer gelijktijdig met de opkomst van het 
thema water wordt ook de vrije golfer –letterlijk 
en figuurlijk – een steeds belangrijkere speler. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opkomst van vele 
virtuele verenigingen, zoals vrijegolfer.com en de 

Nederlandse Organisatie Van Vrije Golfers (NOVVG), 
of het ontstaan van de golfclub van de ANWB. 
Logisch dat een groot aantal banen zich actief  
op deze steeds groter wordende groep richt.  
De economische crisis versnelt dit proces: veel 
banen hebben de greenfee-inkomsten van de vrije 
golfer hard nodig. Daarbij is belangrijk te weten 
hoe de vrije golfer tot een baankeuze komt. 
 
Het door Golf Opinie uitgevoerde tevredenheids-
onderzoek in januari 2012 geeft meer duidelijkheid 
over waar de vrije golfer naar op zoek is. Uit het 
onderzoek blijkt dat vrije golfers duidelijk andere 
wensen hebben dan verenigingsgolfers. Zo speelt 
45% van de vrije golfers minder dan één keer per 
week. Bij de verenigingsbanen is dat 10%. 
 
De ANWB benadrukt het belang van natuur bij 
de beleving van de vrije golfers. Vrij golfen via 
de ANWB is: ‘Lekker in de natuur bezig zijn met 
vrienden of collega’s…’ Ook het Financieel Dagblad 
onderkent in 2007 dat natuurbeleving belangrijk 

is: ‘Veel nieuwe golfers in de leeftijdscategorie 25 
tot 45 jaar zijn vrije golfers, die maar enkele keren 
per jaar spelen.’ Verderop: ‘Het is ook een sociaal-
maatschappelijk prima te verantwoorden, zeer 
gezonde buitenactiviteit. Je loopt bijvoorbeeld bij 
een rondje golf toch minstens 10 kilometer in de 
vrije natuur.’  
 
Golf als natuurbeleving 
Een aantal golfbanen positioneert zich op dit 
moment op internet al op basis van natuur- 
kwaliteit. Zo ligt golfbaan Haverleij ‘...volledig 
vrij in het landschap met een eindeloos uit-
zicht op de omringende natuur’, of golfbaan de 
Scherpenbergh: ‘18 holes in Veluwse natuur’. En 
golfcomplex de Golfhorst legt daarbij een directe 
relatie met water. Het golfcomplex ligt ‘heerlijk in 
de vrije natuur, door de bossen en langs het water’. 
 
Vrije golfers zijn dus minder gericht op alleen golf 
en kijken meer naar de natuurlijke kwaliteit van de 
omgeving waarin ze golfen. Binnen de golfmarkt 

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater 

binnen de EU op orde is. In beginsel moet in 2015 binnen alle lidstaten een ‘goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede 

ecologische toestand’ zijn bereikt’ (bron: kaderrichtlijnwater.nl). 
 
Auteur: Ronald Buiting 

Water als metafoor voor 
natuurlijkheid
Leef met water in plaats van ertegen te vechten

Natuurlijk ven op golfbaan de Dommel.
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worden natuurlijkheid, natuurbeleving en ‘golf 
als een wandeling in de natuur’ daardoor steeds 
belangrijkere thema’s, zeker als je als baan wilt dat 
de vrije golfers regelmatig langs blijven komen. 

Waterrichtlijn als kans 
Wellicht biedt de KRW hier een aanknopingspunt. 
Door de noodzakelijke waterberging vorm te 
geven met behulp van vennen en poelen, wordt 
zowel invulling gegeven aan de Kaderrichtlijn als 
aan het realiseren van een hoogwaardige natuur-
beleving. Golfbanen die meer water willen opslaan, 
kunnen dat dus het beste doen door het inrichten 
van zo natuurlijk mogelijke poelen of vennen. Zo 
sla je als baan twee vliegen in één klap: de doel-
stellingen uit de KRW worden gerealiseerd en de 
attractiviteit van je baan neemt toe.

Natuurlijk ingerichte poelen of vennen bieden 
naast een natuurlijke uitstraling ook kansen 
voor natuurontwikkeling. Een groot deel van de 
Nederlandse rodelijstsoorten vindt een habitat in 
of in de directe omgeving van poelen of vennen. 
Om de natuurpotenties te verzilveren, is het wel 
belangrijk dat nieuwe poelen en vennen op de 

juiste locatie worden gesitueerd en goed worden 
ingericht. 

Bestaande banen 
Bestaande banen gaan in de toekomst dus veel 
waterbuffers aanleggen. Dat kan het beste door 
het realiseren van nieuwe poelen of vennen. 
Daarmee wordt water vastgehouden en het beeld 
van de baan verder ‘vernatuurlijkt’. En dat is weer 
goed voor de beleving van de – vrije – golfer. 
 
Maar dat niet alleen. Op veel banen is ook op 
korte termijn al esthetische en ecologische winst 
te behalen. Dat kan door bestaande vijvers, veelal 
met harde beschoeide oevers, te transformeren 
tot poel of ven. En dat is niet moeilijk: vervang 
gewoon de bestaande beschoeiing door een 
natuurlijke, geleidelijke oever. De natuur doet de 
rest. Deze transformatie is overigens niet alleen 
interessant voor vijvers, maar kan ook worden 
ingezet bij beschoeide sloten of – delen van –  
vaarten. Door de ingreep wordt de beleving 
natuurlijker en neemt de soortenrijkdom op de 
golfbaan sterk toe. 
 
Vanzelfsprekend lenen niet alle oevers op de baan 
zich voor een natuurlijk inrichting: golftechnische 
eisen kunnen ertoe leiden dat beschoeien nood-
zakelijk blijft. Toch heeft het verwijderen van de 
beschoeiing op alle plaatsen waar dat kan een 
positief effect: goed ingerichte poelen en vennen 
hebben in vergelijking met vijvers een veel betere 
waterkwaliteit. En ook dat is een opgave binnen de 
Kaderrichtlijn Water.
 
 

Nieuwe banen 
Binnen verschillende nieuwe golfprojecten levert 
de realisatie van vennen of poelen in combinatie 
met winterbiotopen voor amfibieën een belangrij-
ke bijdrage aan de haalbaarheid. Door op de juiste 
locaties ‘echte’ poelen of vennen te situeren, ver-
loopt het vergunningentraject eenvoudiger. Dus 
hier is naast water en natuur ook de snelheid van 
de procedure een belangrijk motief om niet voor 
vijvers, maar voor het inrichten van natuurlijke 
poelen of vennen te kiezen. Belangrijke conclusie: 
de tijd waarin op golfbanen vijvers werden aan-
gelegd, is voorbij. Zowel de golfer als de omgang 
met water vragen om de realisatie van poelen en 
vennen met natuurlijke oevers.  

 

Natuurlijk ven op golfbaan de Dommel.

Golfbaan The Dutch: steile oever soms noodzakelijk om bespeelbaarheid van de green te garanderen.

De auteur Ronald Buiting is directeur van Buiting Advies, zie 
ook www.buiting.nl

VEN OF pOEL 
‘Een ven is een klein, meestal ondiep meer 
dat voorkomt op Pleistocene zandgronden. 
Een ven wordt meestal niet door grondwater 
gevoed’ (bron: Wikipedia). ‘Poelen bestaan uit 
geïsoleerd stilstaand water dat meestal wel 
gevoed wordt door grond- en/of regenwater. 
Een poel met een oppervlakte van 20 are is 
het meest geschikt als “paddenpoel”’ 
(bron: IKL Limburg).

SItUERING EN INRIChtING VAN pOEL 
OF VEN 
(bron: www.ravon.nl) 
• niet te sterk beschaduwd, i.v.m. voldoende 
   zoninstraling;  
• ondiep, zodat ze snel kunnen worden 
   opgewarmd door de zon;  
• zo diep dat er in de zomer voldoende water 
   is voor de ontwikkeling van larven; 
• voorzien van voldoende watervegetatie, i.v.m. 
   de ei-afzet en schuilmogelijkheden; 
• voorzien van geleidelijk aflopende oevers;  
• in poelenrijke gebieden worden poelen op 
   een afstand van maximaal 400 m vanaf een 
   andere poel aangelegd. Dit is een garantie 
   voor een snelle kolonisatie van de nieuwe 
   poel door amfibieën. Be social 

Scan of ga naar:  
www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6315
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Bert van polen, projectleider bij pius Floris, promoot samen met Ingenieursbureau Wareco de ‘klimaatboom’. De hoofdvraag met betrekking  

tot de klimaatboom luidt: wat kunnen groen en blauw voor elkaar betekenen?

Auteur: Santi Raats

Stadsbomen worden nu voornamelijk ingezet voor 
klimaatverbetering in de vorm van verkoeling, 
zuurstofafgifte, CO2-opname en fijnstofafvang.  
De rol die stadsbomen kunnen spelen op het 
gebied van watermanagement is nog een onder-
geschoven kindje.
Waterafkoppeling en water geven ineen
Bert van Polen onderkent de problemen met 
wateroverlast in stedelijk gebied. Samen met 
Wareco wil hij bewustzijn creëren over het afkop-
pelen van het teveel aan hemelwater via bomen, 
waardoor er minder problemen zijn met piekbuien. 
In een nieuwe situatie, bijvoorbeeld bij de  
herinrichting van een gebied, kan een boom boven 
op een waterbuffer geplaatst worden.
‘Bomen verdampen veel water’, legt Van Polen uit. 
‘Veel bomen staan te verdrogen in regenarme  
periodes. Als je, waar dat mogelijk is, een water- 
buffer bij een boom aanlegt, hoef je die boom 
geen water meer te geven. Ook kun je de water-

giften veel meer reguleren.’ Nog een voordeel van 
een systeem zoals de klimaatboom, volgens Van 
Polen: ‘Normaal gesproken heeft een gemeente 
veel kosten aan rioolwaterzuiveringen.  
Maar feitelijk kun je al dat water gebruiken!’

Onderzoek en uitvoering
Ingenieursbureau Wareco doet onderzoek, Pius 
Floris doet bomenonderzoek én voert uit. Wareco 
rekent uit wat er in piekbuien aan water naar 
beneden komt en berekent de afvoermogelijk-
heden. Pius Floris berekent wat een boom nodig 
heeft. Op basis daarvan wordt vastgesteld hoe 
groot de boomspiegel wordt. Maar niet alleen de 
benodigde open ruimte boven de boom wordt 
berekend, ook de benodigde ondergrondse ruimte. 
Het concept klimaatboom strekt verder dan de 
boomspiegel. Ook vaste planten rond de boom 
tellen mee. Immers, ook zij dragen bij aan het 
beperken van wateroverlast. Pius Floris legt aan 

en verplant bomen, in dit geval in combinatie met 
een waterbuffer.

Artist’s impression
De klimaatboom is geen gedetailleerd ontwerp 
en al helemaal niet gepatenteerd. Eigenlijk is 
het een artist’s impression, letterlijk door een 
kunstenaar geschetst. Van Polen: ‘We willen een 
waterbuffer aanbieden. Maar hoe die er in detail 
uit komt te zien, dat houden we abstract. Want de 
klimaatboom moet op maat worden gemaakt per 
gemeente en per locatie. Op elke plek is behoefte 
aan een eigen krattensysteem, foliebedekking 
en vulling, zoals granulaat. Dit concept is niet 
gebonden aan een specifiek werkend systeem of 
materiaal.’

Werking
De algemene werking staat wel vast: capillair zand 
uit de waterbuffer onder de boom zorgt ervoor dat 

Stadsbomen als watermanagers
‘Piekbuiwater voeren we met moeite af door het riool, terwijl bomen verdrogen 
tijdens hitte. Dat moet anders!’ 
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het water bij de wortels terechtkomt. Als er een 
waterbuffer is naast de boom, zorgt bijvoorbeeld 
hydrorock of een drainbuis dat het naar de boom 
getransporteerd wordt. De waterbuffering kan 
ook onder bestrating, de rijweg of parkeerplaatsen 
gelegen zijn. Ook kan water worden opgevangen 
via dakgoten en dergelijke. Op zich is dit allemaal 
geen nieuws onder de zon. ‘Het doordachte aan 
dit concept is dat Wareco de juiste berekeningen 
maakt én contacten heeft met rioleurs bij gemeen-
ten.’ 

Groen met blauw
En dat is het innovatieve aspect aan deze samen-
werking: groen versterkt zichzelf door samenwer-
king te zoeken met andere kleuren, in dit geval 
door via de blauwe ingang bij gemeenten binnen 
te komen. Het kapitaal heeft immers nooit echt 
bij groen gelegen, maar bij grijs of blauw. En in de 
beheersfeer is het ook bezuinigen alom. In realisa-
tie wordt echter wél geïnvesteerd. Een plus een is 

twee. Van Polen legt uit: ‘Bij herprofilering van het 
riool kun je als boombeheerder meeliften.’ Rond 
het concept klimaatboom is een kruisbestuiving 
tussen groen en riolering. Pius Floris levert input bij 
nieuwe aanleg, maar zijn dienstverlening bestaat 
ook uit onderzoek bij bestaande bomen met een 
BEA, om daarvan een complete kaart aan te bieden 
bij herprofilering van het riool. Van Polen: ‘Hierbij 
kun je ook denken aan advies over bomen die 
beter gekapt kunnen worden tijdens de geplande 
werkzaamheden.’

hoeveelheid water
Pius Floris rekent uit hoeveel een boom aan water 
nodig heeft. Van Polen: ‘Een klein boompje met 
een beperkte kroon heeft 50 tot 60 liter per week 
nodig. Een grote boom, bijvoorbeeld met een 
kroonomvang van 300 vierkante meter, heeft maar 
liefst 4000 tot 6000 liter water per week nodig!’
Uit deze cijfers blijkt dat een grote boom een veel 
groter effect heeft op het stadsklimaat dan heel 
veel kleine boompjes, als het gaat om fijnstof, CO2-
reductie, koeling, flora en fauna, biodiversiteit en 
wateropname. ‘Een groeiseizoen duurt tegenwoor-
dig bijna een half jaar’, stelt Van Polen vast. ‘Van 
april tot ergens in oktober. Al een paar jaar blijkt 
het nodig om bomen en planten al in maart water 
te geven. Vroeger begonnen we pas eind april met 
maaien. Nu is dat eerder, maar gaan we ook langer 
door, vaak zelfs tot aan kerst.’

pleidooi
Van Polen verbaast zich erover dat bomen in ste-

delijk gebied niet vaker als waterbuffer worden 
gebruikt. ‘Zeker in stedelijk gebied moeten klimaat-
bomen vaker op de kaart gezet worden. Vaak zeg-
gen architecten dat het moeilijk is om in stedelijk 
gebied overal bomen te plannen. Maar we hoeven 
heus niet overal bomen. Een paar grote bomen op 
zichtlocaties zijn meer dan voldoende. We hebben 
geen behoefte aan ontelbare stammen, maar aan 
een paar grote kronen! En we hebben we alleen 
iets aan gezonde bomen. Ongezonde bomen 
nemen relatief veel minder fijnstof op en hebben 
minder effect op de CO2-reductie. Onze boodschap 
is: op naar een nieuwe standaard door de boom 
op een andere manier te zien. Hij gaat ons hel-
pen! Tegelijk helpen waterbuffers voorkomen dat 
bomen in stedelijk gebied staan te verdrogen.’

praktijktoepassing
De gemeente Westervoort gaat klimaatbomen 
aanleggen. Ook de gemeente Hoogeveen is 
er klaar voor. ‘Er is nog weinig bewustzijn bij 
Nederlandse gemeenten, maar de vragen begin-
nen te komen. Vooral grote gemeenten en steden, 
die soms al water opvangen bij waterspeelplaatsen 
of scholen, kunnen met klimaatbomen gaan wer-
ken. De gemeente Elburg gaat miljoenen besteden 
aan rioolvervanging. Daar zou de klimaatboom zijn 
intrede moeten doen’, aldus Van Polen.

Bert van Polen

ACHTERGROND

4 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5923
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Kades zijn de afgelopen jaren veelvuldig in het 
nieuws geweest. Een triest hoogtepunt was daarbij 
Utrecht, waar in 2013 aan de Bemuurde Weerd een 
kademuur instortte. De gemeente gaf later zelf 
als oorzaak van het voorval het wegspoelen van 
zand onder en achter de kade. Eerder stortte in 
Arnhem een deel van de Rijnkade in. Ook hier was 
wegspoelend zand de boosdoener. Gelukkig heb-
ben zich bij beide incidenten geen persoonlijke 
ongelukken voorgedaan, maar dat gevaar bestaat 
natuurlijk terdege. Zeker als er bijvoorbeeld 
monumentale bomen worden meegesleurd die 
op deze oude kades staan. In Cobouw van januari 
2014 wordt Jarit de Gijt van het ingenieursbu-
reau van de gemeente Rotterdam en de TU Delft 
aangehaald, die stelt dat het aantal voorvallen 
dat de pers niet haalt een veelvoud is van boven-

staande twee incidenten. De Gijt heeft daarom 
met een aantal collega-ingenieurs van onder 
andere Fugro en Grontmij het SBR/CUR-handboek 
Binnenstedelijke kademuren gepresenteerd, dat 
onder andere handvatten geeft om de restlevens-
duur van kades te berekenen. 

Functioneel 
Een belangrijk probleem bij historische kademuren 
is dat deze niet alleen puur functioneel een grens 
tussen water en weg bepalen, maar er ook gewoon 
goed uit moeten zien. Daarnaast zijn kades vaak 
ook nog de plek waar monumentale beeldbepa-
lende bomen te vinden zijn en is de ecologie van 
sommige kades zeer bijzonder. 
Deze laatste aspecten speelden mee tijdens de 
renovatie van zowel de Linker als de Rechter 

Rottekade, tussen de Noorderbrug en de 
Vriendenbrug. De oude kademuur is, zoals alle 
historische kades, gemetseld op een houten 
vloer, die op houten heipalen rust. Waarom is niet 
duidelijk, maar de ongeveer vijf centimeter dikke 
houten vloer met daaronder de zogenaamde 
onderslagbalken bleek na inspectie te zijn aange-
tast door paalrot en de muur dreigde te verzakken. 
Theoretisch was berekend dat de kade binnen vijf 
jaar zou bezwijken. 

platanen 
Een extra probleem daarbij vormden de plata-
nen op de kademuur. Voor de omwonenden en 
Rotterdamse actiegroepen zoals de Bomenridders 
bestond er geen twijfel: deze bomen moesten 
behouden blijven. 

Nederland ligt vol met honderden kilometers kades. Behoud en beheer van deze kades, vooral als ze in een stedelijke omgeving liggen, is kostbaar.  

De gemeente Rotterdam heeft voor de renovatie van de kade van de Rotte gekozen voor een aantal bijzondere technieken waarmee én de ecologie én 

de bomen kunnen worden behouden. 

Auteur: Hein van Iersel 

Help, ik heb een rotte kade 
BVB Substrates ontwikkelt slim substraat voor behoud zeldzame varenpopulatie 
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Wat ook behouden moest blijven, waren de 
bijzondere varensoorten die op de oude muur 
groeiden. Uit een ecologisch rapport bleek dat het 
vooral om de tongvaren en de zwartsteelvaren 
ging. Stadsecoloog Marijn Meijer van Rotterdam 
doceert: ‘Deze soorten zijn in Nederland typische 
stadssoorten: de zwartsteel vooral in de vier grote 
steden, de tongvaren wat algemener. Anders dan 
wat je op het eerste gezicht zou denken, halen 
deze varens het beetje water dat ze nodig hebben 
niet door capillaire werking uit de gracht, maar uit 
regenwater dat op de kade valt en door het met-
selwerk heen zijgt.’

Meijer laat de soorten zien. Bij de opstart van het 
project zijn de meeste varens uit de oude muur 
gehaald en in een speciekuip geplaatst, waar ze 
hun tijd uitzitten tot ze weer worden uitgeplant in 
de nieuwe kade. Het ziet wat lullig zo’n speciekuip, 
maar volgens Meijer voldoet het prima. Meijer legt 
uit wat het wettelijk kader is voor een populatie 
zeldzame planten. Deze soorten zijn sinds 2002 
beschermd door artikel 8 en artikel 13 van de 
Flora- en faunawet. Behoud van de populatie staat 
voorop en bij een bouwkundige ingreep is het doel 

om zodanige condities te creëren dat de populatie 
in staat is terug te keren. Omdat bij de nieuwe 
kadeconstructie het inzijgen van regenwater door 
de waterdichte stalen kadewand in de constructie 
wordt verhinderd, moest hier een oplossing voor 
gevonden worden. 

Damwandplanken 
De nieuwe kade wordt gevormd door ruim drie 
meter hoge dikke stalen damwandplanken, die 
gemonteerd zitten tussen 18 meter lange sta-
len buispalen. Boven op de damwanden en de 
buispalen wordt in het werk een betonnen sloof 
gestort. Deze sloof en de stalen wand geven de 
kademuur de benodigde constructieve waarde. In 
de sloof wordt meteen de verankering van prefab 
betonnen schorten mee gestort, die uiteindelijk de 
zichtzijde van de nieuwe kade vormen. Onderaan 
op de schort bevindt zich een voet, waarop in het 
werk een muurtje gemetseld wordt dat het uiter-
lijk van de kademuur bepaalt. Op deze schorten 
moeten de Rotterdamse varens in de toekomst 

hun plekje vinden. Achter de gemetselde gevel zit 
een spouwmuur van ongeveer 10 centimeter, die 
gevuld wordt met een bijzonder BVB-substraat. In 
samenwerking met Adviesbureau Groenemorgen 
heeft BVB dit substraat op verzoek van het ingeni-
eursbureau van de gemeente Rotterdam speciaal 
voor dit project ontwikkeld. Maatwerk dus. Een 
belangrijk uitgangspunt was dat het materiaal 
voldoende capillaire stijghoogte kon realiseren. De 
combinatie van substraat en metselwerk zorgt voor 
de juiste groeiplaatsomstandigheden voor de groei 
van de bijzondere varens. Het voorhangschort, en 
dus ook het substraat, hangt in het water. Op die 
manier kan capillaire opstijging plaatsvinden en is 
er voldoende water voor de varens beschikbaar. 
Overigens wordt de constructie van een met sub-
straat gevulde spouw slechts aan één zijde van de 
Rotte toegepast. Aan de andere kant werden ten 
tijde van de evaluatie geen varens aangetroffen. 
Overigens bleek dat laatste tijdens een inspectie-
rondje dat ik met Meijer en Koeijers maakte wel 
mee te vallen. Ook daar zitten op de oude muur 

Detail aanzicht spouw met substraatplaten.

Tongvaren

ACHTERGROND3 min. leestijd
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die – ten tijde van het inspectierondje – nog te 
zien is achter de stalen damwand, her en der wat 
varens. 

Lijm
Het substraat waarvoor gekozen is, is om een 
aantal redenen bijzonder. Allereerst hebben Joeri 
Faas van BVB Substrates en Werner Hendriks van 
Adviesbureau Groenemorgen uitgebreide proeven 
genomen om een substraat te kunnen samenstel-
len met een capillaire opstijging van minimaal 
één meter. Daarnaast mag het substraat niet door-
composteren of inklinken. Die laatste voorwaarde 

is opgelost door het substraat te mengen met 
een lijm, die opdroogt en als het ware één geheel 
vormt met de muur nadat het is aangebracht. Als 
extra risicobuffer zijn tijdens de bouw een aantal 
prefab platen die zijn gemaakt van het substraat 
en de lijm, ruim achter het metselwerk geschoven. 
Van deze platen weet je 200 procent zeker – en 
onderzoek heeft dat aangetoond – dat de capillaire 
werking gewaarborgd blijft. 
Deze substraatplaten zijn met een onderlinge 
afstand van 0,6 m in de spouw geplaatst. Om goed 
contact met het metselwerk te krijgen, en daarmee 
goed vochttransport, is de ruimte tussen de sub-

straatplaten opgevuld met losgestort substraat. 
Het blijft een experiment, geven Edwin Koeijers 
van het Rotterdams ingenieursbureau, Werner 
Hendriks en Joeri Faas volmondig toe. Maar wel 
een experiment waar goed over is nagedacht en 
waardoor de groeiplaatsomstandigheden voor de 
bijzondere varens aanzienlijk verbeterd worden.

Voeg 
Behalve op bovenstaande wijze worden de 
Rotterdamse varens ook nog op een andere manier 
verleid om de Rottekade te veroveren als woon-
plek. Door het cement zit een fractie organische 

Marijn Meijer, stadsecoloog Rotterdam.Werner Hendriks, Groenemorgen 
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stof gemengd. De voeg ligt dieper dan normaal 
en is extra ruw, zodat er zich gemakkelijk sporen 
en dus planten op kunnen hechten. Daarnaast is 
geen keiharde Portland-cement gebruikt, maar een 
ouderwetse kalkmortelcement. Dat deze mortel 
puur constructief minder sterk is en sneller zal 
degenereren, is niet erg. Sterker nog: hoe sneller 
de mortel met een hoge pH zal uitlogen door het 
veel zuurdere substraat erachter, hoe sneller de 
varens er zich thuis zullen voelen. Daarnaast geldt 
dat het metselwerk op de voorhangschorten geen 

constructieve functie meer heeft, maar puur esthe-
tisch is. 

Inwendig heien
De techniek van voorhangpanelen met sub-
straatspouw is lang niet het enige technische 
hoogstandje dat in Rotterdam is gebruikt. De 18 
meter lange buispalen, die eigenlijk het construc-
tieve hart vormen van de kade, konden op deze 
plek onder de bomen nooit in één keer geheid 
worden. Er is daarom gekozen voor inwendig 

heien, waarbij iedere keer een nieuw buisstuk op 
het al geplaatste stuk werd gelast, en de palen dus 
in segmenten werden opgebouwd.
Edwin Koeijers: ‘Belangrijk extra voordeel hierbij 
is dat de overlast voor bewoners veel minder was. 
Daarnaast werd er gewerkt en geheid vanaf pon-
tons op het water.’ Dat wil niet zeggen dat er geen 
overlast was. Dat zou onmogelijk zijn bij een werk 
van deze omvang, maar er zijn – aldus Koeijers – 
geen klachten geweest over geluidsoverlast.

RAW
De contractvorm waarmee Rotterdam op de markt 
is gegaan, wordt door Koeijers omschreven als 
een traditioneel RAW-bestek, feitelijk dus niks 
bijzonders. Rotterdam heeft wel geluk gehad met 
de aanbesteding. Kort na de aanbesteding ging de 
aannemer die het werk gegund zou krijgen failliet. 
Van Noordenne uit Nigtevegt, die de tweede prijs 
had ingediend, kreeg daarmee automatisch het 
werk gegund. Koeijers is wel blij met deze aanne-
mer. Niet iedere aannemer heeft de feeling om op 
een goede manier met het ecologische aspect van 
dit werk om te gaan. Koeijers lacht: ‘Ik hou het in 
de gaten, maar de varens krijgen op tijd water. Er is 
zelfs een gieter op het werk aanwezig.’

ACHTERGROND3 min. leestijd

Edwin Koeijers (links, ingenieursbureau Rotterdam), Joeri Faas (BVB Substrates).
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Dansend langs het water
In een waterig lentezonnetje is de Spider, de gele robotmaaier van Machines4green, druk in de weer met het maaien van het gras rondom deze plas. 

Appeltje-eitje voor deze jongen. hij is namelijk wel heftiger gewend; afhankelijk van het type is de Spider zelfstandig in te zetten op taluds met een 

hoek tot 55 graden. Op dit terrein is dat niet nodig. Wel maakt de maaier hier dankbaar gebruik van zijn ‘danspas’, een gepatenteerd aandrijfsysteem 

dat de machine in staat stelt zijn rijrichting constant aan te passen met behoud van aandrijving op de vier wielen. Dit maakt het mogelijk langs de 

golvende randen van de plas ‘te dansen’.
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‘Voor stadsfonteinen als bron van legionella  
hoeven we nu in ieder geval niet meer te vrezen’, 
zegt Cees Petersen, unitleider Water en Riolering 
bij de gemeente Apeldoorn. De gemeente heeft 
vijf fonteinen in de stad aangesloten op het  
centrale beheerssysteem dat ook alle pompstati-
ons en rioolgemalen aanstuurt. Fonteinen zijn vaak 
het ondergeschoven kindje van het waterbeheer, 
zegt Petersen. ‘De prioriteit ligt natuurlijk bij de 
pompstations en rioolgemalen. Burgers onder-
vinden er immers meteen last van als die niet  
optimaal functioneren.’

Verouderd
Fonteinen zijn daarom vaak verouderde systemen. 
Het zijn vaak ook gesloten systemen, die daardoor 
gevoeliger zijn voor vervuiling. ‘In veel van onze 
fonteinen werd de waterkwaliteit tot voor kort nog 
met chemicaliën beheerst. Er werd chloor of bleek-
loog gebruikt om het water schoon te houden. Dat 
is onderhoudsintensief. Onderhoudsteams moes-
ten ter plekke de waterkwaliteit controleren en zo 
nodig nieuwe chemicaliën toevoegen. Los van de 
milieu-impact van die stoffen, zitten er ook nogal 
wat arbotechnische bezwaren aan werken met dit 

soort middelen. Ze zijn behoorlijk gevaarlijk voor 
de mensen die ermee werken, zeker in besloten 
ruimtes, zoals bij het waterbassin van een fontein.’

‘En dat terwijl er al lang goede alternatieven 
voorhanden zijn’, zegt Ronald Bos van Bos 
Watertechniek daarover. Bos heeft in opdracht 
van Petersen de vernieuwing van alle fonteinen 
uitgevoerd. De Apeldoornse fonteinen worden nu 
allemaal op biologische wijze schoongehouden. 

De gemeente Apeldoorn heeft afgelopen jaar alle fonteinen aangesloten op het centrale systeem voor de beheersing van waterkwaliteit.  

De stad heeft daarmee de kwaliteit van de waterbeheersing in fonteinen op hetzelfde niveau gebracht als dat van de rioolgemalen en  

pompstations en bespaart fors op de kosten.

Auteur: Peter Jansen

De legionellavrees voorbij 
Apeldoorn vernieuwt fonteinen
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Fosfaten
In plaats van chloor en bleekloog worden er nu 
vlokken aan het water toegevoegd die fosfaten aan 
het water onttrekken. ‘Algen zijn de belangrijkste 
vervuiler van water. Door de fosfaten aan het water 
te onttrekken, doorbreken we de voedselcirkel. 
Algen voeden zich immers met fosfaten.’ 

Daarnaast wordt in Apeldoorn in veel fonteinen 
gebruikgemaakt van uv-licht om het water schoon 
te maken. Het water wordt door buizen gepompt 
die verlicht worden met uv-licht van een ‘agressie-
ve intensiteit’. Het resultaat is dat alle bacteriën in 
het water gedood worden. Daarmee zijn de water-
kwaliteit en de veiligheid van de Apeldoornse fon-
teinen volgens Bos goed geborgd. 

Beheerskosten
Maar dat is zeker niet de enige motivatie van de 
gemeente Apeldoorn om de fonteinen aan ver-
nieuwing te onderwerpen. ‘Per saldo scheelt het 
de gemeentekas fors in de beheerskosten’, zegt 
Petersen. Die kosten gaan voor een belangrijk deel 
in het stroomverbruik zitten. De parkfontein in het 
Apeldoornse Park en Bos, bijvoorbeeld, verbruikt 
per jaar een slordige 25.000 kW aan stroom. Dat 
kost de gemeente tussen de 10.000 en de 12.000 
euro.
‘Toen we besloten om de fonteinen te upgraden, 
hebben we meteen naar alle kosten gekeken’, ver-
telt Petersen. Voor de parkfontein betekende dit 
dat voor vervanging werd gekozen. ‘De kosten van 
renovatie vielen tegen, onder meer omdat we ont-
dekten dat de drijver door roest was aangetast.’

Vervanging
Bos is daarop met zijn opdrachtgever aan het 
rekenen geslagen en kwam al snel tot de slotsom 
dat door vervanging veel geld bespaard kon 
worden, vooral op de energiekosten. ‘Een fontein 
staat ongeveer van maart tot oktober aan. Dat kost 
behoorlijk wat stroom. Door toepassing van ener-
giezuinige pompen bespaart de gemeente maar 
liefst de helft op de energiekosten. Alleen al door 
deze besparing verdient de investering zich in zes 
jaar terug.’ 

Maar de grootste winst zit volgens Petersen in het 
aantal manuren dat wordt uitgespaard. ‘Voorheen 
gingen we wekelijks bij alle fonteinen de water-
kwaliteit controleren. Nu gebruiken we een online 
bewakingssysteem dat meldingen en storingen 
doorgeeft. We kunnen daardoor snel en adequaat 
interveniëren als dat nodig is. Dat we daarvoor 

Fontein Oranjepark Fonteinen Bos Waterbeheer

Het zijn vaak ook  

gesloten systemen die  

daardoor gevoeliger  

zijn voor vervuiling
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niet steeds hoeven uit te rukken, scheelt natuurlijk 
enorm veel werk en kosten.’

Legionella
Die directe interventies verkleinen ook de kans 
op besmetting met bijvoorbeeld de legionella-
bacterie. Die gedijt vooral in water dat stilstaat en 
boven een bepaalde temperatuur komt. De kans 
dat een fontein een besmettingshaard wordt, is 
volgens Petersen niet zo groot, maar de gevolgen 
zijn dermate desastreus dat er steeds angstvallig 
voor wordt gewaakt dat zo’n besmetting zich voor-
doet. In 1999 kwamen 32 mensen om door een 
legionellabesmetting tijdens de West-Friese Flora 
in Bovenkarspel en ook later waren er bij kleinere 
incidenten doden te betreuren. ‘Het water in een 
fontein is natuurlijk steeds in beweging. Een grote 
ondergrondse watervoorraad warmt bovendien 
niet zo snel op. Maar als een fontein uit heeft 
gestaan, tijdens een evenement bijvoorbeeld, en 
het is warm geweest, dan zijn we wel extra waak-
zaam.’ 

Centrale aansturing
In de centrale waar de waterkwaliteit wordt 
beheerst, is niet alleen de watertemperatuur real-
time inzichtelijk. Er kan ook vanuit de centrale op 
afstand ingegrepen worden om de temperatuur 
aan te passen. Zo nodig kan de temperatuur vanuit 
de controlekamer omlaag gebracht worden tot 
een veilige waarde. De operator pompt het warme 
water dan op afstand af en voegt vers leidingwater 
toe.   

Een andere innovatie is de toevoeging van een 
windmeter aan de fonteinen. Die geeft aan hoe 
hard het waait. Vanaf windkracht vier neemt het 
toerental van de pompen af en spuit de fontein 
minder hoog. ‘Hierdoor hebben we veel minder 
waterverlies en konden we ook de kosten van het 
aanvullen van de watervoorraad drukken.’

technologie
De technologie die in Apeldoorn wordt gebruikt, is 
niet nieuw. ‘Eigenlijk was de implementatie  
heel eenvoudig’, vertelt Petersen. ‘We hebben bij-
voorbeeld niemand speciaal hoeven opleiden. 
De technologie wordt al sinds jaar en dag toe-
gepast bij de beheersing van waterkwaliteit.  
We hebben alleen kapitaal moeten investeren in 
de aansluiting van onze fonteinen op bestaande 
systemen, en die investeringen betalen zich  
volgens onze berekeningen snel terug.’

Toch is de gemeente Apeldoorn volgens Bos een 
voorloper op dit terrein. ‘De enige gemeente 
waarvan ik weet dat ze hier ook mee bezig zijn, is 
Eindhoven. Ik vind het een goed initiatief van de 
gemeente Apeldoorn. Ze hebben de kwaliteit van 
de waterbeheersing in fonteinen aanzienlijk verbe-
terd en besparen daarbij ook nog eens op 

de kosten. Dat verdient aanbeveling en navolging, 
vind ik.’

Fontana drijvende fonteinunit (geleverd door AUGA).
 

Cees Petersen Ronald Bos
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Klimaatverandering betekent meer hitte, extreme 
neerslag en droogte, met meer overlast, schade en 
veiligheidsrisico’s tot gevolg. Naar aanleiding van 
de extreme neerslag in de laatste week van mei 
2016 sprak NOS-weerman Gerrit Hiemstra op 2 juni 
tijdens het NOS-journaal de historische woorden: 
‘Welkom in het nieuwe klimaat. Dit zijn voorbeel-
den van weersituaties die we waarschijnlijk in de 
toekomst vaker mee zullen maken.’ Diverse media 
pakten deze zin op en er ontstonden interessante 
discussies. De extreme neerslag in de laatste week 
van mei heeft voor veel overlast gezorgd en voor 
tientallen miljoenen euro’s schade. Zou dit echt ‘de 
nieuwe realiteit zijn’ zoals Gerrit verkondigde? Een 

permanente code oranje? (Bert Wagendorp, in de 
Volkskrant van 4 juni 2016).

Landelijk is in de Deltabeslissing Ruimtelijke 
Adaptatie en de Bestuursovereenkomst 
Deltaprogramma tussen het Rijk, het 
Interprovinciaal Overleg, de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten vastgesteld dat gemeenten bij her-
inrichting van de openbare ruimte hun straten 
en wijken klimaatbestendig moeten inrichten. 
Hierdoor maken we onze leefomgeving beter 
bestand tegen extremere regenbuien, perioden 
van droogte en meer hitte. Door deze opgave te 

koppelen aan de reguliere herinrichtingsopgaven 
(riolering, straten, groen) is het de bedoeling dat in 
circa dertig jaar tijd alle steden klimaatbestendig 
worden.

Klimaatbestendig een probleem?
Veel gemeenten brengen inmiddels in beeld wat 
de lokale consequenties zijn van klimaatverande-
ring. Maar steeds meer gemeenten hebben ook 
al praktijkervaring met overlast, schade en kosten 
als gevolg van bijvoorbeeld een wolkbreuk. Toch 
is een klimaatbestendige inrichting van de straat 
helaas nog geen gangbare praktijk. De praktijk-
voorbeelden tot nu toe zijn vaak pilots om een 

Het klimaat verandert. Zeker is dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor de stad. De toename van weersextremen, zowel qua hitte als 

neerslag, beïnvloedt het leefklimaat in onze steden negatief. Onze steden worden minder aantrekkelijk. Klimaatbestendig inrichten is mede daarom 

noodzakelijk.

Auteurs: Jeroen Kluck en Ronald Loeve 

Voor hetzelfde geld klimaat-
bestendig: herinrichting van 
de openbare ruimte
Voorbeelden van klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende 

karakteristieke straten

Afbeelding 1 Afbeelding 2
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lokaal probleem op te lossen of om maatregelen 
te onderzoeken. Wel is hierdoor veel kennis opge-
bouwd over de mogelijkheden 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 veelvoorko-
mende straatbeelden laten zien dat een klimaat-
bestendige inrichting van de openbare ruimte 
niet duurder hoeft te zijn dan een traditionele 
inrichting. De eerste resultaten van het onderzoek 
zijn samengevat in een recente publicatie van 
SBRCURnet en de HvA: ‘Voor hetzelfde geld klimaat-
bestendig: Voorbeelden klimaatbestendige inrichting 
voor veelvoorkomende karakteristieke straten’ (ook 
online beschikbaar: www.hva.nl/klimaatbestendi-
gestad).

Aanpak
Een straat in Nederland is vaak ontworpen volgens 
een filosofie die typerend is voor een bepaalde 
tijd. Voor ons onderzoek hebben we negen karak-
teristieke inrichtingsbeelden of wijktypologieën 
gedefinieerd. Voor praktijkvoorbeelden van deze 
typologieën vergelijken we een ontwerp voor een 
traditionele herinrichting met klimaatbestendige 
varianten. Alle gegevens (onder andere aanleg- en 
beheerkosten) over de drie gekozen inrichtings-
beelden zijn gebaseerd op recent uitgevoerde pro-
jecten. De focus ligt op dit moment nog op water-
overlast en de baten van de klimaatbestendige 
varianten zijn het voorkómen van waterschade.

Een voorbeeld: vooroorlogs bouwblok
We hebben nu drie van de negen gedefinieerde 
wijktypologieën opgenomen in onze recente 
publicatie: het ‘vooroorlogs bouwblok’, ‘naoorlogse 

Afbeelding 3

AfbEElDing 1
Deze foto toont een aanzicht van een vooroorlogs bouwblok in Amsterdam. Er ligt een regenwater-
riool dat het water bij een hevige bui van tot maximaal 20 mm in één uur (overschrijdingskans eens 
per twee jaar) ondergronds kan afvoeren (naar het oppervlaktewater). Er ligt ook een vuilwaterriool 
voor de afvoer van afvalwater. 

Als het harder regent dan 20 mm in één uur, blijft water op straat staan. Op straat tussen de banden 
is enige ruimte om water te bergen, zodat het niet direct de woningen binnenstroomt, maar bij heel 
extreme neerslag, grofweg eens per tien jaar, stroomt water de woningen binnen.

AfbEElDing 2
Deze afbeelding toont een variant met een eenvoudige klimaatbestendige inrichting. Door de hele 
straat lager aan te leggen, ontstaat een situatie waarbij in geval van extreme neerslag water netjes 
tussen de banden op straat blijft en niet over de stoep de huizen in stroomt. Daarbij zijn we uitge-
gaan van de aanleg van eenzelfde riolering als bij de traditionele herinrichting, zodat niet vaker dan 
eens per twee jaar water op straat staat. 
Het water (blauw) in de figuur van de waterbergende variant toont aan dat bij een zeer extreme bui 
het water in het straatprofiel past, terwijl dat bij traditionele herinrichting dan allang in de wonin-
gen staat.

AfbEElDing 3
Een volgende variant staat in figuur 3. Hierbij zijn we uitgegaan van doorlatende verharding die het 
regenwater in ondergrondse waterberging in de weg brengt. Deze is zo groot ontworpen dat bij 
20 mm in één uur het water snel in de voorziening past. Bij extremere neerslag kan het water snel 
tussen de banden op straat worden geborgen. Vervolgens loopt de straat snel leeg naar de onder-
grond.

Veel gemeenten brengen 

inmiddels in beeld wat de 

lokale consequenties zijn 

van klimaatverandering
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tuinstad hoogbouw’ en ‘bloemkoolwijk-woonerf’. 
Hier tonen we het vooroorlogs bouwblok. Het 
vooroorlogs bouwblok kenmerkt zich door veel 
verharding en weinig groen op het maaiveld. Water 
op straat geeft mogelijk snel problemen, omdat 
oppervlaktewater vaak relatief ver weg is. Er is wel 
groen in de wijk, maar dat zit binnen in de bouw-
blokken die vaak helemaal afgesloten zijn van de 
straat. Deze wijken liggen rondom de oude kern 
van een stad of dorp en daarmee vaak niet op de 
meest draagkrachtige grond. Tuinen zijn daardoor 
vaak verzakt ten opzichte van de weg (die telkens 
is opgehoogd). 

Conclusies
Klimaatbestendig herinrichten kan eenvoudig wor-
den gerealiseerd (in vlak gebied) en het kan ook 
nog voor hetzelfde geld (en soms zelfs goedkoper). 
Welkom in het nieuwe klimaat. Indien straten naar 
onze voorbeelden worden ingericht, zal een code-
oranjemelding niet direct tot angst voor water in 
de woningen leiden. Wel voor veel water op straat.

Vervolg
We hebben nu drie wijktypologieën uitgewerkt in 

ons onderzoek, met een focus op vlakke gebieden 
en klimaatbestendigheid tegen wolkbreuken. We 
zijn nu bezig met het uitwerken van meer wijkty-
pologieën, ook in hellende gebieden en in gebie-
den met slecht doorlatende bodems.

De maatschappelijke kosten en baten zullen verder 
worden uitgewerkt, vooral ook voor de baten van 
vergroening. Groen in de straat heeft, zoals u als 
lezer van dit blad waarschijnlijk onderschrijft, veel 
baten. En groen in de straat kan bijdragen aan de 
klimaatbestendigheid door het bieden van ruimte 
voor waterberging, door het zorgen voor verkoe-
ling via schaduw en verdamping (tegengaan hit-
testress) en door infiltratie (tegengaan verdroging). 
Naast deze klimaatvoordelen zijn er nog andere 
voordelen. We onderzoeken hoe we deze voorde-
len kunnen duiden en hoe we deze kunnen pre-
senteren, zodat we de voordelen van vergroenen 
bij het klimaatbestendig inrichten goed kunnen 
afwegen.

We gaan een nieuw voorbeeldenboek publiceren 
met daarin per praktijkvoorbeeld waarschijnlijk 
een groenvariant, waarvoor en waarmee we de 

voordelen van vergroenen voor de gekozen wijk-
typologieën duidelijk maken. Net zoals de water-
bestendige varianten in de huidige publicatie, 
berekenen we de kosten voor aanleg, heraanleg en 
beheer en onderhoud voor echte praktijkvoorbeel-
den, voor de huidige situatie, de watervarianten 
en voor een groene variant. Het uitgebreide voor-
beeldenboek komt eind 2016 of begin 2017 uit en 
zal worden ondersteund door SBRCURnet, RWS, 
Stichting Rioned, Stowa en Tauw bv.

ACHTERGROND3 min. leestijd

KOstEnVErgElijKing
We hebben de kosten van de varianten bepaald op basis van standaarduitgangspunten voor de 
benodigde buizen, steentjes, tegels, bomen, etc. We hebben zowel de investeringskosten als de 
beheer- en onderhoudskosten bepaald voor een periode van honderd jaar en dit teruggerekend 
naar jaarkosten. Ook de kosten door waterschade hebben we ingeschat. Dit levert de totaalkosten 
per variant. Uit figuur 4 blijkt duidelijk dat klimaatbestendige varianten ‘voor hetzelfde geld klimaat-
bestendig zijn’. Dat is zeker zo als de kosten door waterschade worden meegenomen. Dezelfde con-
clusies kunnen worden getrokken voor de andere twee karakteristieke inrichtingsbeelden, die we al 
hebben onderzocht: de naoorlogse tuinstad hoogbouw en bloemkoolwijk-woonerf. 

Jeroen Kluck is lector voor water in en om de 
stad aan de hogeschool van Amsterdam.

Ronald Loeve is docent-onderzoeker, 
doceert watermanagement en participeert 
in het onderzoek naar de klimaatbestendige 
stad. 
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Natuurlijk zwemmen in 
de openbare ruimte
Regelgeving voor zwemvijvers moet leiden tot groeiende markt

Hovenier Wiljan bruggeman legt al dertien jaar zwemvijvers aan, vooral bij particulieren. Zwemvijvers in de openbare ruimte zijn in nederland geen 

usance. in Duitsland wel. Daar houden bouwers zich aan de richtlijnen van fll om veilige zwemvijvers aan te leggen. Aangezien de markt verwacht  

dat er ook in nederland vraag naar zwemvijvers in de openbare ruimte zal ontstaan, wordt er hard gewerkt aan regelgeving voor de aanleg en het 

onderhoud hiervan. 
 
Auteur: Santi Raats

Dertien jaar geleden liet Bruggeman een zwem-
vijver aanleggen op het bedrijfsterrein dat grenst 
aan zijn eigen tuin. Na twaalf jaar tuinen aanleggen 
werd hij steeds nieuwsgieriger naar de vraag hoe 
een goede zwemvijver eigenlijk in elkaar steekt. 
Door zijn proefzwemvijver deed Bruggeman een 
hoop kennis op. Veel Nederlandse bouwers leggen 
sindsdien zwemvijvers aan die gebaseerd zijn op 
de beschrijvingen in het eerste Nederlandstalige 
boek over zwemvijvers, ‘Natuurlijke waterpret in de 
tuin’ (2004) door de Belgische auteur Jean Vanhoof. 
Maar er staat officiële regelgeving voor de deur. 
Wiljan Bruggeman en zijn conculega-bouwers 
leverden de afgelopen tijd input aan de commissie 
die de zwemvijverwet gaat opstellen.

geen regels tot nu toe
De zwembadenwet zegt dat mensen niet ziek 
mogen worden in zwembaden. De kwaliteit van 
zwemwater is dus bij wet geborgd: water wordt 

gezuiverd met chloor, of moet in verbinding staan 
met open water. Zwemvijvers voldoen niet aan 
deze eisen; het zijn gesloten systemen.
Er heeft dan ook nooit wetgeving voor zwemvij-
vers bestaan. Wanneer een exploitant, bijvoorbeeld 
een gemeente of een campinghouder, er een 
wil laten aanleggen, moet deze toestemming 
vragen bij het bevoegde gezag, de provincie. De 
provincie verleent dan al dan niet ontheffing op 
de zwembadenwet. De provincies zijn nog terug-
houdend met betrekking tot zwemvijvers, omdat 
regelgeving daarvoor ontbreekt. Daardoor komen 
er in Nederland nog geen zwemvijvers voor in de 
openbare ruimte. Bruggeman heeft er wel enkele 
aangelegd in semi-openbaar gebied, naast een 
saunacomplex. 

‘Als er regelgeving wordt ingevoerd, zijn exploitan-
ten verplicht om een laboratorium in te schakelen 
om de kwaliteit van het water regelmatig te laten 

testen op de parameters. Nu moet water van 
zwemvijvers ook getest worden, maar gebeurt het 
nog wel eens dat de kwaliteit van oppervlakte-
water dan als referentie dient. Het hangt ervan af 
hoe de provincie een zwemvijver ziet. Met de wet 
komen er heldere kaders en strengere parameters.’
Particulieren die een zwemvijver willen aanleg-
gen, zijn niet gebonden aan wetgeving. Het risico 
op onveilig water bij gebruik door relatief weinig 
mensen is minder groot. Ook wordt de aanleg voor 
eigen gebruik gezien als eigen risico. 

nieuwe zwembadenwet
Er is regelgeving voor zwemvijvers in de maak; 
deze wordt in 2018 onder de zwembadenwet 
geïntroduceerd. ‘Eigenlijk was het de bedoeling dat 
deze er al in 2016 zou komen, maar de invoering is 
uitgesteld. Waarschijnlijk omdat de nieuwe zwem-
badenwet tegelijkertijd ingevoerd zal worden met 
de vernieuwde omgevingswet’, aldus Bruggeman. 
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Bruggeman en conculega’s van het VHG-platform 
voor zwemvijverbouwers hebben input geleverd 
voor de nieuwe regelgeving, waarmee een com-
missie aan de slag is gegaan.

Merknaam
Bruggeman heeft nu zo veel expertise, dat het 
bedrijf een eigen zwemvijverconcept heeft ont-
wikkeld: gardenSwimm. In Nederland worden 
die aangelegd door verschillende hoveniersbe-
drijven: Lingebrug uit Ochten, Henk Booijman, 
Hans Linders uit Sint Joost, Bosman Tuinadvies 
uit Koudekerken, Van der Spek Hoveniers uit 
Benthuizen, Jos Vriend uit Hoogkarspel en Van 
Langen hoveniers uit Dinxperloo. Bruggeman: 
‘De klanten die in de loop der tijd bij ons terecht-
kwamen, wilden geen blauwe bak in de tuin. Een 
zwembad is het grootste deel van het jaar niet 
bruikbaar en ligt er treurig bij. Een zwemvijver is 
ook in de winter een sieraad voor je tuin. Je kunt er 
gemakkelijk één prominent in het midden van de 
tuin aanleggen.’

filterverstopping
‘Belangrijk voor zwemwater is dat het veilig is voor 
diegenen die erin zwemmen. Dat risico is vooral 
groot als er veel mensen in zwemmen. Er kunnen 
schadelijke bacteriën in het water aanwezig zijn, 
het water kan troebel worden door algen en de fil-
ters kunnen verstopt raken’, legt Bruggeman uit. 
‘Door de aanleg van onze proefvijver, dertien jaar 

geleden, wisten wij al in een vroeg stadium dat een 
nadeel van de zwemvijver bestond uit het verstopt 
raken van de plantenfilter. Daarvoor hebben we 
een voorziening ontwikkeld, zodat die filters beter 
door te spoelen zijn en beheersbaar blijven.’
Wat is een plantenfilter precies? Waterplanten zijn 
goed voor water. Ze filteren op onzuiverheden 
en voegen zuurstof toe. Maar ze zijn vaak niet zo 
gewenst in een vijver en al helemaal niet in een 
zwemvijver. In vijvers met weinig planten hopen 
nitraten en fosfaten zich op, omdat ze niet door 
planten worden opgenomen. Daarom leggen 
(zwem)vijverbouwers plantenfilters aan. Een plan-
tenfilter, ook wel moerasfilter genoemd, is een 
bak met planten die met een dam van de vijver 
wordt gescheiden. Verontreinigende en overtollige 
voedingsstoffen worden daar door de planten en 
micro-organismen afgebroken, voordat het gezui-
verde water naar de vijver wordt doorgepompt. 
De planten voorzien het water ook van zuurstof. 
Moerasplanten staan met de wortels onder water, 
maar groeien boven water. Ze nemen zuurstof op 
uit de lucht en transporteren die naar hun wor-
tels. Rondom de wortels bevindt zich daardoor 
heel zuurstofrijk water met veel bacterieleven. De 
bacteriën zetten organische afvalstoffen om in voe-
dingsstoffen voor de plant. Ook zetten ze stikstof-

Zwemvijver in semi-openbaar gebied bij een sauna

Auga, toeleverancier van technische compo-
nenten voor (zwem)vijvertechniek en (tech-
nisch) adviseur van afnemers, onderstreept 
het belang van duidelijke regelgeving voor 
de bouw van zwemvijvers. Dit is niet alleen 
van belang voor publieke projecten, maar 
ook voor particuliere. Ton Fontijn van Auga: 
‘Een (zwem)vijver is een bouwkundig project 
met veel technische aspecten: grondwerk, 
grondwaterpeil, folieaanleg, elektrische 
leidingen en leidingen voor watertransport, 
maar ook technische schachten voor pompen 
en andere apparatuur. Nu is het zo dat de 
aanleg hiervan bij particuliere projecten door 
iedereen mag worden uitgevoerd, zonder 
enige kennis van zaken. In de praktijk komt 
Auga te vaak projecten tegen die eigenlijk 
volledig opnieuw aangepakt moeten worden, 
om er wat van te maken. Dat is geen goede 
ontwikkeling voor het segment.’    
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verbindingen, zoals eiwitten, ammoniak en nitriet, 
om in vluchtige stikstof, die wordt afgestaan aan 
de atmosfeer. De bak met waterfilterende planten 
wordt ook wel helofytenfilter genoemd. Ook wor-
den technische filters gebruikt als ondersteuning 
van plantenfilters. 

Pompen zijn voornamelijk een manier om water in 
beweging te krijgen, aldus Bruggeman. ‘Bovendien 
zijn dit vaak pompen van 220 tot 230 volt. Deze 
mogen volgens de wet niet in zwemwater liggen, 
anders kan het water onder stroom komen te staan 
bij kortsluiting. Deze pompen mogen wel gebruikt 
worden, maar ze mogen niet in het water staan. In 
een zwemvijver mogen hoogstens pompen liggen 
met zwakstroom van 12 volt.’ 

gladheid door biofilm 
Naast filterverstopping zijn vaak nog twee pro-
blemen waarneembaar in zwemvijvers: enerzijds 
algen, anderzijds een gladde bodem en gladde 
wanden, wat biofilm wordt genoemd. 
Biofilm bestaat uit een verzameling organismen 
die samen een slijmachtig laagje vormen, waar-
door oppervlakken spekglad worden. Dit voel 
je duidelijk als je op een steen gaat staan die al 
geruime tijd in het water ligt. Bruggeman vertelt 
dat de branche vooral in Duitsland en Oostenrijk 
microbiologisch onderzoek doet naar de precieze 
samenstelling van biofilmlaagjes, maar dat deze 
nog niet volledig duidelijk is. ‘Levend water bevat 
altijd organismen; daar kun je niet omheen’, vertelt 
Bruggeman. ‘Het allerkleinste plantaardige leven 
dat er is, heet fytoplankton. Het allerkleinste dier-
lijke leven heet zoöplankton, zoals watervlooien. 
Plantaardig plankton wordt opgegeten door dier-
lijk plankton.’ Vandaar dat een van de manieren 

om water te zuiveren bestaat uit het toevoegen 
van watervlooien aan zwemvijverwater. Dit werkt 
alleen bij zwemvijvers die weinig tot geen stro-
ming kennen. ‘Als een vijver bijvoorbeeld door 
mechanische pompen heel veel stroming heeft, 
verdwijnt dierlijk plankton.’

Algenoverlast
Hoe Bruggeman algen uit het water haalt, blijft 
grotendeels het geheim van de smid. ‘Er zijn ver-
schillende mogelijkheden. Dat kan door toevoe-
ging van fytoplankton en zoöplankton, maar ook 
door het nemen van een plantenfilter’, is alles wat 
de hovenier erover kwijt wil.

Parameters
In Duitsland liggen wel degelijk zwemvijvers in de 
openbare ruimte. Daar bestaat al een volwaardige 
markt voor zwemvijvers. Op basis van richtlijnen 
van de International Organization for Bathing 
Water (IOB) heeft de Duitse regering een FLL-norm 
opgesteld. Dat is een boekwerk waarin de precieze 
bouw van een zwemvijver omschreven staat, tot 
aan de stroefheid van de tegeltjes toe. ‘Nederland 
kijkt naar de FLL-norm bij het ontwikkelen van 
regels’, vertelt Bruggeman. ‘Maar wij zijn wat los-
ser: een zwemvijverbouwer moet een risicomodel 
uitwerken. Daarin moet hij bijvoorbeeld aangeven 
wat hij heeft gedaan om te zorgen dat mensen niet 
uitglijden; dit in plaats van het precies opvolgen 
van de regels voor de stroefheid van tegels.’
Wel neemt Nederland volgens Bruggeman de 
parameters over uit de FLL-norm, voor de toege-
stane waarden van fosfaat, van de E-coli-bacterie, 
maar ook van de bacterie stafylococcus. ‘Die laatste 
bacterie wil met name het RIVM, dat de totstand-
koming van de regelgeving begeleidt, aan de 

parameters toevoegen’, zegt Bruggeman. ‘Maar het 
VHG-platform zwemvijverbouwers gaat hierover 
een debat aan, omdat het volgens ons wat ver 
gaat. De stafylococcus wordt al overgedragen wan-
neer mensen elkaar de hand schudden.’

Vijvertypen
Ook wordt er binnen de zwemvijverbranche onder-
scheid gemaakt tussen vijf verschillende typen 
zwemvijvers. ‘Grofweg is de natuurlijkste variant 
een vijver met daarin zo veel mogelijk planten. De 
sterielste vorm van een zwemvijver lijkt op een 
natuurlijk zwembad. Deze wordt natuurlijk gezui-
verd, maar wel met behulp van de techniek.’

toekomst
Het IOB houdt twee keer per jaar een congres. 
Dat wordt bezocht door zo’n driehonderd zwem-
vijverbouwers uit de hele wereld. Dit jaar was het 
congres in Keulen; in 2017 wordt het gehouden 
in Nederland. De exacte locatie wordt over enkele 
maanden bekend. ‘Hopelijk geeft dit congres een 
impuls aan de Nederlandse zwemvijvermarkt’, zo 
hoopt Bruggeman. ‘Het is een prachtig product, 
dat aansluit bij de duurzaamheidsbeweging die we 
tegenwoordig in Nederland zien. De ontwikkeling 
staat nog aan het begin, maar zal zeker aanslaan, 
omdat er geen chemicaliën aan te pas komen. De 
klant moet wel natuurliefhebber zijn.’ Humorvol 
eindigt Bruggeman: ‘Als de klant bang is voor 
beestjes, dan kan hij of zij beter een bad nemen 
waarin alles dood gaat, behalve de zwemmer!’

Arthur Nijhof, beheerder oppervlaktewater 
gemeente Nijmegen: ‘Ik ben geen voorstander 
van een zwemvijver in de openbare ruimte. 
Het gevaar van besmetting van het water door 
derde ( mens en dier) is niet beheersbaar. De fil-
ter techniek wordt in Nederland ook toegepast 
bij overstortvijver om zo het water te filteren 
voordat het afstroomt naar het water van het 
waterschap. Bij mij in de tuin durf ik het wel 
aan maar niet in de openbare ruimte.’

ACHTERGROND
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Nijmegen zet tweehonderd mosselkratten uit in het Kronenburgerpark 

Een jaar geleden voerde de gemeente nijmegen een pilot met vijf kratjes mosselen uit in de vijver van het Kronenburgerpark.  

De mosselen moesten de vijver van algen zuiveren. De filterende weekdieren deden goed werk. Onlangs plaatste nijmegen er daarom maar  

liefst tweehonderd kratten bij.

Auteur: Santi Raats 

In de stadsvijver van Nijmegen zijn weinig drijf-
planten en waterlelies te zien. De vijver ziet ook 
groen. Dat komt door een grote hoeveelheid algen 
in het water. Algen verbruiken namelijk zuurstof en 
ze blokkeren in hoge mate zonlicht, waardoor de 
planten niet goed tot fotosynthese kunnen komen. 

In beginsel ligt het probleem bij het zuurstoftekort 
in het water. Arthur Nijhof, waterbeheerder bij de 
gemeente Nijmegen: ‘We hebben te maken gehad 
met veel vissterfte. Dat komt doordat de eenden 
en vissen in het park te veel worden gevoerd en 
door het blad van de omringende bomen. De poep 

die ze uitscheiden, maakt het water troebel en 
daardoor kan alg bloeien. De zuurstof wordt ver-
bruikt door de algen, waardoor de vissen sterven.’ 
Algenexplosies vinden ook plaats door te hoge 
watertemperaturen, vooral wanneer in de zomer 
de temperatuur van het water stijgt tot boven de 

Quagga-mossel 
zuivert stadsvijver



29www.stad-en-groen.nl

24 graden Celsius. ‘Algen zijn dol op warm water. 
De temperatuur van het vijverwater wordt geme-
ten met meetsensoren. Als het water te warm 
wordt, pompen we grondwater bij het vijverwater 
om het te koelen en te zuiveren om de visstand 
te behouden. Het probleem is echter dat het bio-
logisch evenwicht in de vijver verloren gaat door 
vervanging van het vijverwater; de vijver is een 
gesloten systeem. Dus we wilden vooral proberen 
om de algen weg te krijgen. Dit doen we nu met 
de inzet van mosselen, die de algen opeten en zich 
daardoor razendsnel vermeerderen.’ 

Pompen 
Nijhof probeerde verschillende middelen en 
methodes uit voordat hij uitkwam bij de mosselen.

Voorheen werd de waterkwaliteit van het vijverwa-
ter verbeterd door te baggeren, maar dat proces 
is arbeidsintensief en brengt veel kosten met zich 
mee. Nijhof: ‘We hebben in de achtvormige vijver 
van het Kronenburgerpark nu meerdere pompen 
om waterstroming te creëren voor meer zuurstof. 
Een ervan is de AirFlow-pomp. Dat is een drijvende 
beluchter, die zorgt voor extra zuurstof in het 
water. Ook hebben we gekeken of de biologische 
Aspa Eco Tabs verbetering brachten. De tabletten 
zouden zorgen voor de afbraak van organische 
vervuiling, maar ik had hierbij mijn twijfels. We 
hebben een before and after-test gedaan met de 
tabletten, maar we zagen geen verschil, dus daar 
zijn we niet mee doorgegaan.’

Uitzet in vijver toegestaan
Bureau Waardenburg, een externe onderzoeker en 
adviseur van de gemeente, kwam met informatie 
over Quagga-mosselen. Waardenburg kweekt deze 
mosselen. Mosselen zijn filteraars; ze verorberen 
slib, plankton en algen en stoten schoon water uit. 
Per kilo lichaamsgewicht filtert een mossel maar 
liefst 35 liter water per uur. Dat doet hij met zijn 
kieuwen. De Quagga-mosselen zijn in staat om een 
vijver die helemaal groen ziet door algengroei te 
zuiveren. Het bestrijden van algen met mosselen 
is geen nieuw verschijnsel. De afgelopen jaren 
werden in Utrecht en Breda soortgelijke proeven 
uitgevoerd. 
De Quagga-mossel is een uitheemse soort, die zijn 
oorsprong heeft in de Zwarte Zee en de Kaspische 
Zee. Men denkt dat deze exoot met ballastwater 
van schepen naar Noord-Europa is gekomen. De 
mossel dankt zijn naam aan de vervagende stre-

pen op zijn schelp, die lijken op de strepen van de 
inmiddels uitgestorven Quagga-zebra. 
Omdat Quagga-mosselen een bedreiging vor-
men voor inheemse mosselsoorten, houdt het 
waterschap de uitzet ervan in open water tegen. 
In gesloten stadsvijvers staat het waterschap de 
uitzet wel toe. 

Nijhof laat zien om welke mosselen het gaat. Het 
gaat niet om de Mytilus edulis, oftewel de gewone 
mossel, die we als consument vanuit een pan-
netje verorberen onder het genot van friet en 
een glas bier of wijn. De Quagga-mossel is de 
helft kleiner en is niet eetbaar. ‘De zwervers in het 
Kronenburgerpark hebben hier geen avondmaal 
aan’, illustreert Nijhof met humor. Het water moet 
wel in beweging zijn, zodat er voor de mosselen 
genoeg algen voorbijkomen om te eten. Het 
vijverwater in het Kronenburgerpark roert zich vol-
doende door de aanwezige waterpompen.

Pilot
De gemeente heeft een pilot gedaan met vijf krat-
ten met daarin 30 duizend mosselen. Wethouders 
Renske Helmer en Harriët Tiemens hesen zichzelf 
eind november in grote groene vissersbroeken 
om de mosselen eigenhandig in de vijver de 
plaatsen. Zij werden daarbij geholpen door Martijn 
Dorenbosch van Bureau Waardenburg, dat zich 
bezighoudt met de inzet van mosselen voor water-
zuivering. Nijhof: ‘We hebben bijgehouden hoeveel 
algen ze verwijderen, en hebben regelmatig de 
waterkwaliteit en de groei en overleving van de 
mosselen gecontroleerd.’ Er werd een lege krat 
tegen een volle krat aangezet. ‘We wilden zien of 
ze groeiden en zich vermenigvuldigden en of er 
dan overzet zou plaatsvinden naar het lege krat.’ 
Het water werd in de gaten gehouden door Mark 
den Dubbelden van Dutch Water Tech en door 

ACTUEEL

Quagga-mosselen in water vol met algen aan het begin van de proef.

De verschillende waterpompen in de Nijmeegse stadsvijver 

houden het water in beweging. Dat is van belang: zo komen 

er constant algen voorbij die de mosselen kunnen eten.

Aan het einde van de proef hebben Quagga-mosselen het water van alle algen gezuiverd.

4 min. leestijd
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Martijn Dorenbosch. Dutch Water Tech is een 
bedrijf dat zich bezighoudt met de kwaliteit van 
oppervlaktewater. Ook deed men een proef met 
troebel algenwater in een vissenkom met daarin 
mosselen. Deze mosselproef is als kort filmpje 
te zien op YouTube. In een time-lapse is te zien 
in welke tijdspanne de mosselen troebel water 
helemaal zuiveren. Nijhof vertelt verder: ‘Het was 
een succes. Daarom hebben we langs de kant van 

de vijver, in de stroming tussen de verschillende 
pompen in, onlangs bijna tweehonderd kratten 
bijgeplaatst, ter waarde van 15 duizend euro. De 
mosselen zijn uitgezet in kunststof kratten, die de 
beesten moeten beschermen tegen hun natuur-
lijke vijanden, zoals vogels en vissen. Ook hebben 
we een paar kratten in een andere vijver uitgezet, 
in het Goffertpark in vijver Winkelsteeg. Die vijver 
heeft last van roodalg en blauwalg.’

stabilisatie mosselpopulatie
Tegen de tijd dat de hele vijver van algen en troe-
belheid gezuiverd is, zal de mosselpopulatie in 
omvang afnemen en stabiliseren.
Nijhof: ‘Als er geen voedsel voor de mosselen meer 
is, sterft een deel af. Maar er zal altijd algengroei in 
de vijver blijven voorkomen. De mosselpopulatie 
die overblijft, houdt het evenwicht in de vijver op 
peil.’ Zo ver is het nog niet; de stadsvijver is nog 
donker en de waterplanten hebben nog niet kun-
nen groeien. ‘We hebben de mosselen op een later 
moment in het jaar uitgezet. De temperatuur van 
het water is te lang koel gebleven en de Quagga-
mosselen zijn daardoor nog niet bijzonder actief 
geweest in het verorberen van algen. Maar vol-
gend jaar zullen zij zich dik gaan bewijzen.’

De Nijmeegse visvereniging tekende protest aan 
tegen de aanleg van de tweehonderd kratten langs 
de kant van de vijver. Volgens de leden hebben 
de vissen door de kratten geen schuilplaats meer 
voor reigers en katten. Inmiddels heeft Nijhof met 
de visvereniging gesproken en is er meer begrip 

voor de situatie. ‘Op de zondag voorafgaand aan 
de zomerfeesten is de traditionele visdag voor de 
vereniging in het Kronenburgerpark. Wij hebben 
de vissers erop geattendeerd dat ze met hun haak 
een krat mosselen op de kant zouden kunnen trek-
ken. Als dat zo is, zijn ze netjes bereid om die even 
terug te schuiven naar de rand van de vijver.’ 

Zorgen
Op de website van Sportvisserij Nederland maakt 
men zich echter nog steeds grote zorgen over de 
uitzet van de Quagga-mossel, onder meer omdat 
deze de inheemse driehoeksmossel wegconcur-
reert door grotere groei en hogere weerstand 
tegen lage watertemperaturen. De Quagga-mossel 
zuivert het water dermate intensief van algen en 
plankton, dat er nauwelijks voer voor vissen zou 
overblijven. De website vermeldt: ‘In enkele jaren 
tijd heeft de Quagga-mossel de driehoeksmossel 
in veel Nederlandse meren en rivieren grotendeels 
of helemaal verdrongen. Dat een invasie van de 
Quagga-mossel dramatische effecten kan hebben, 
bleek rond 1990 in de Amerikaanse Great Lakes. 
Daar vormden zich op de bodem dichte tapijten 
van mosselen die zeer efficiënt plankton en zwe-
vende deeltjes uit het water zeefden. Hierdoor 
bleef er nauwelijks iets over voor andere dieren die 
plankton eten, zoals jonge vis. Uiteindelijk stortte 
daar het hele aquatische ecosysteem in elkaar: 
het water werd glashelder en dat leidde tot een 
extreme uitbreiding van waterplanten.’ 
Nijhof reageert hierop met: ‘Wij blijven monitoren. 
Mocht het noodzakelijk zijn, dan zullen wij kratten 
verwijderen uit de vijver.’

Het plaatsen van de mosselkratten.

Arthur Nijhof, waterbeheer gemeente Nijmegen.
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Duurzaam alternatief voor 
hardhouten beschoeiingen
in gouda werden van oudsher veel beschoeiingen geplaatst van tropisch hardhout. Deze gemeente wil het gebruik van hardhout echter terugdringen. 

HiP groen uit Driebruggen heeft in samenwerking met gouda een innovatieve beschoeiing ontwikkeld, waarbij het hardhout volledig wordt  

vervangen door Europees naaldhout in combinatie met de 100% gerecyclede kunststof HDPE.

Auteur: Sylvia de Witt
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Europees naaldhout is goedkoop, ruim voorhan-
den en milieuvriendelijk. Maar deze houtsoort 
heeft als nadeel dat het door bacteriën wordt aan-
getast op het niveau van het slootpeil. Voldoende 
onder de waterspiegel, waar minder zuurstof 
beschikbaar is, gaat naaldhout echter vijftig jaar 
mee. Rond het slootpeil worden daarom panelen 
van kunststof toegepast die zijn gemaakt van vol-
ledig gerecycled HDPE. Duurzaamheid ten top.

Ander model erbij
In de zomer van 2014 begon HIP Groen met de 
ontwikkeling van HIP Groen-beschoeiing type 
Gouda en in januari 2015 is het bedrijf daadwerke-
lijk van start gegaan met het plaatsen ervan. 
‘Het is allemaal best wel snel gegaan,’ zegt Egbert 
Hogendoorn van HIP Groen, dat staat voor 
Hogendoorn Innovatieve Producten, een bedrijf 
dat met enthousiasme duurzame producten voor 
de groene buitenruimte ontwikkelt.
‘In Gouda hebben we beschoeiingen geplaatst 

op zo’n tien locaties, maar we zijn ook in andere 
gemeenten bezig. Toevallig heb ik van de week 
berekeningen zitten maken: voor 2015 komen we 
uit op zeven kilometer. Het zijn allemaal dezelfde 
beschoeiingen, van het type Gouda.’
Volgend jaar wordt dit type beschoeiing aangevuld 
met een ander model dat wat hoger boven water 
komt. Het huidige type komt twintig centimeter 
boven water, het andere model komt tot veertig 
centimeter boven water. Verder is het gebaseerd 
op hetzelfde principe. Er zijn diverse afwerkings-
mogelijkheden. Zo kan voor extra uitstraling geko-
zen worden door een afwerking met inslagdoppen 
of met voor- en dekplanken van bamboe of met 
een afdekkap van cortenstaal. In de gemeente 
Gouda zijn de beschoeiingen echter zonder afwer-
king geplaatst. 
Hogendoorn: ‘Meestal zetten we het ‘kale’ product, 
zonder afwerkingen, maar we kunnen iedereen ter 
wille te zijn.’ 

Veel voordelen
De HIP Groen-beschoeiing type Gouda heeft veel 
voordelen. Allereerst gaat hij twee keer zo lang 
mee als hardhouten beschoeiing. Daarnaast blijkt 
bij recent uitgevoerde projecten dat het plaatsen 
van deze beschoeiing zeer eenvoudig en snel 
gaat. Zelfs moeilijke ondergronden, waarin puin 
of opgespoten zand aanwezig is, vormen geen 
probleem. Deze beschoeiing bestaat uit schotten 
die heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. 
Hogendoorn: ‘Dit gaat twee keer zo snel als het 
plaatsen van een traditionele beschoeiing van 
hardhout. Dat was voor ons wel een leuke bijkom-
stigheid, want onze klanten gaan natuurlijk ook 

‘Vanaf januari hebben 

we al 7 kilometer aan 

beschoeiing gezet’
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voor een deel voor de prijs en als het plaatsen 
twee keer zo snel gaat, bespaar je wel weer de kos-
ten op uurloon.’
De HIP Groen-beschoeiing is in aanschaf qua prijs 
vergelijkbaar met een vergelijkbare volledig hard-
houten beschoeiing en gaat tweemaal zo lang 
mee.

‘Als je een hardhouten beschoeiing na twintig 
jaar moet vervangen, dan moet je eerst de oude 
rommel eruit halen en die afvoeren. Dat kost geld. 
Daarna moet je weer een nieuwe beschoeiing aan-
schaffen, waarvan in de tussentijd waarschijnlijk 
de prijs is gestegen en dan moet hij nog een keer 
geplaatst worden.’ 
Een ander, heel groot voordeel is dat het kunststof 
is vervaardigd van gerecycled kunststofafval en 
betekent het gebruik van Europees naaldhout een 
veel minder grote milieubelasting. Dit product 
heeft dan ook niet voor niets het duurzaamheids-
paspoort A van NL Greenlabel gekregen.

Open ruimtes
De gemeente Gouda is de afgelopen jaren bezig 
geweest met een  programma om de bestaande 
beschoeiingen te vervangen. Hierdoor kreeg zij 
met verschillende aannemers te maken, waaronder 
nu dan HIP Groen uit Driebruggen dat een aantal 
beschoeiingen heeft vervangen. 
‘Wij zijn sowieso bezig met duurzaamheid en daar 
hoort het zoeken naar materialen die langer mee-
gaan en minder milieubelastend zijn, natuurlijk 
ook bij,’ vertelt gebiedsmanager afdeling Beheer 
Openbare Ruimte van de gemeente Gouda Yvonne 
van Asseldonk. ‘Hierbij moet je niet alleen den-
ken aan beschoeiingen, maar ook aan bruggen 
en bijvoorbeeld steigers. Ook daarvoor zoeken 
wij alternatieven. In Gouda zijn eerder al andere 
kunststofbeschoeiingen toegepast, maar daar zat 
een aantal nadelen aan, zoals open ruimtes aan de 
bovenkant. Daar vielen jonge eendjes en andere 
beestjes in en dat wilden we natuurlijk niet. Op 
deze open ruimtes moest dan een dop worden 
geplaatst of een afdekplank. Daarnaast kon deze 
beschoeiing niet gebruikt worden als er veel puin 
in de ondergrond zat of veel kabels en leidingen. 
HIP Groen heeft deze aspecten allemaal meege-
nomen en nu deze beschoeiing bedacht die deze 
nadelen niet heeft.’ 

Ook andere gemeenten liever geen tropisch 
hardhout
De nieuwe beschoeiing staat op een aantal plek-
ken in de gemeente.
Van Asseldonk: ‘Hier in de gemeente is er ook een 
discussie over de inzameling van plastic. Bewoners 
hadden het gevoel: we scheiden het netjes en ze 
zamelen het wel apart in, maar daarna belandt 
het allemaal weer op de grote hoop, dus heeft 
het helemaal geen nut. Deze beschoeiing wordt 
gemaakt van het plastic dat wordt ingezameld en 
gerecycled. Dus nu zien de bewoners dat het wel 
degelijk nut heeft. Deze beschoeiing is iets duur-
der dan een gewone houten beschoeiing, maar dat 
verdienen we terug omdat deze beschoeiing veel 
langer meegaat.’ 

Alle oevers in de gemeente Gouda worden van 
tijd tot tijd geïnspecteerd en als daaruit blijkt dat 
beschoeiingen moeten worden vervangen, dan 
is het de bedoeling dat dit gebeurt met deze 
beschoeiing van HIP Groen. 
Van Asseldonk: ‘Een natuurlijke oever met beplan-
ting heeft de eerste voorkeur. Als dit niet kan, 
bijvoorbeeld doordat de oever te steil is, dan heeft 
deze kunststofbeschoeiing de voorkeur. Soms 
hoeft er echter maar een klein stukje van een 
bestaande houten beschoeiing te worden vervan-

gen; dan ga je er niet een ander type beschoeiing 
tussen zetten. Maar als er een heel groot stuk moet 
worden vervangen, dan is dit type  het uitgangs-
punt.’

Ook andere gemeenten in Nederland, zoals de 
gemeente Molenwaard, willen liever geen tropisch 
hardhout meer gebruiken voor hun beschoeiingen.
Ruud de Jong, beheerder Groen, Water, Sport & 
Spelen van de gemeente Molenwaard: ‘Wij zijn 
bezig met de vervanging van een aantal beschoei-
ingen waarbij we in principe FSC-gekeurd hout 
toepassen. Dit om de reden dat dit een stabielere 
opsluiting van het talud, de berm of de weg waar-
borgt dan een kunststofconstructie. Daarnaast 
geeft een palissadebeschoeiing meer mogelijk-
heden voor onder anderen kikkers en eenden om 
uit het water te klimmen. Ik ben benieuwd naar  
de stabiliteit en eco-beoordeling van deze  
combinatiebeschoeiing.’ 

5 min. leestijd

Yvonne van Asseldonk

‘Dit type beschoeiing heeft 

gewoon de voorkeur’

ACHTERGROND
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‘In de Zevenhuizerplas heeft zandafgraving plaats-
gevonden voor het opspuiten van omliggende 
wijken, zoals Zevenkamp,’ legt Marco Jongeneel, 
uitvoerder bij Punt BV, uit. ‘Door de onderstroom in 
deze plas spoelt de bodem weg, waardoor de vlak 
onder het oppervlak liggende gaten bloot komen 
te liggen. Die gaten zijn soms wel twee meter diep. 
Dat is levensgevaarlijk en dus is het van belang om 

de bodem van zwemwater driedimensionaal in 
kaart te brengen en te blijven monitoren.’

Conventionele meetmethode
De gangbare methode hiervoor is om met een 
waadpak aan het water in te lopen en handmatig 
te meten. Maar dit kan tot slechts 1,5 meter diepte, 
anders loopt het waadpak vol. Een andere metho-

de is om te meten vanuit een bootje met een peil-
loodje of lange stok. ‘Wij vroegen ons af of dit niet 
doeltreffender kon. Wanneer je op land meet met 
een gps-Rover, kun je zo’n 2000 punten per dag 
meten. Als je de bodem meet vanaf het waterop-
pervlak, liggen de meetpunten vaak verder van 
elkaar af. Je vaart langs een lijn; aan het einde van 
die lijn keer je om en ga je een stukje verderop, 

Met een kano waterdieptes 
en GPS-data verzamelen
recreatieschap rottemeren groenservice Zuid-Holland is door een verdrinking in zwemwater Zevenhuizerplas hardhandig op zijn zorgplicht gewezen. 

in zwemwater mogen zich binnen het aangewezen zwemoppervlak, de zogeheten ballenlijn, geen (spoel)gaten bevinden. De diepte mag er maximaal 

1,40 meter zijn. Het is bijna ondoenlijk om dat met de hand uit te peilen. groenaannemingsbedrijf Punt heeft nu een elektrische kano uitgerust met een 

digitaal peillood en hoeft alleen de ingestelde lijn af te varen om te bepalen of er geen spoelgaten in de bodem zitten.

Auteur: Santi Raats
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INTERVIEW

parallel aan de gevaren lijn, opnieuw meten. Het 
ligt aan de opdracht hoe dicht de meetpunten van 
elkaar liggen. Soms liggen de meetlijnen vijf meter 
van elkaar af, maar soms ook minder. Gemiddeld 
kun je vanaf het wateroppervlak zo’n 1200 punten 
per dag meten. De opdracht van G.Z-H bestond 
echter uit het meten van maar liefst 28.000 punten. 
Dat betekende dat de meetlijnen bijzonder dicht 
op elkaar lagen, ongeveer een meter van elkaar af. 
Op de conventionele manier zouden we 23 dagen 
bezig zijn met meten. Dat is te kostbaar wat betreft 
tijd en geld.’

sonar en gps
Groenaannemingsbedrijf Punt BV ging in gesprek 
met de specialist in bouwbenodigdheden Visser 
en Visser uit Breda. De oplossing kwam in de vorm 
van sonarmeetapparatuur. Het idee ontstond 
omdat sonarmeettechnieken gangbaar zijn op zee. 
Punt BV monteerde de apparatuur vervolgens in 
een kano. Door de combinatie van sonar en gps 
kan Punt BV circa 30.000 vierkante meter bodem 
binnen twaalf uur opmeten.

Het single beam sonarapparaat stoot een geluids-
signaal af naar de bodem en vangt het signaal 
daarna weer op. De data van deze meetpunten 
worden opgeslagen in een gps-systeem. Daarvoor 
is aan boord een tablet-veldboek aanwezig. Uit 
de metingen kun je later een 3D-profiel maken. 
‘De voordelen van de kano zijn dat hij geen geluid 
maakt, geen benzinedampen geeft en stabiel in 
het water ligt. Een kano is ook makkelijk alleen te 
bedienen en bovendien kun je er makkelijk mee 
manoeuvreren,’ legt Jongeneel uit. ‘Een man alleen 
laten werken is het goedkoopste. De kano met 
sonarmeetapparatuur hebben we uitgerust met 

een elektromotor en twee accu’s, zodat de persoon 
die de metingen verricht zich volledig kan focus-
sen op de metingen en de hele dag kan varen. 
Aan de linkerkant van de kano zit het stuur, aan 
de rechterhand zit de sonar-/gps-apparatuur en 
de hendel voor snelheid en voor-/achteruit. Vooraf 
stel je de lijn in waarlangs je wilt varen en op het 
veldboek kun je die lijn volgen. De apparatuur kun 
je zodanig instellen dat er om de zoveel meter 
automatisch wordt gemeten. Het varen gaat met 
een snelheid van 2 à 3 kilometer per uur. Dat lijkt 
wellicht langzaam, maar is vele malen sneller dan 
handmatig meten. Op deze manier hebben we bin-
nen twee dagen de 28.000 metingen verricht. Dat 
is een tijdwinst van zo’n drie weken.’

Sonar en gps meten bijna 

30.000 m2 bodem 

binnen twaalf uur op

Met een waadpak kun je maximaal 400 meetpunten per dag meten; met de kano al gauw 18.000.
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Waterfiets of Wereldoorlog 
1 tank?
Dit bijzondere amfibievoertuig, de truxor lijkt een combinatie van een tank uit de eerste wereldoorlog en een waterfiets, maar is een echte alleskun-

ner op gebied van waterbeheer. De machine kan sloten, vennen, en vijvers schoonmaken zowel op het water als op het land.  Op de foto verwijdert jos 

Veggelers van waterschap rivierenland kroos, oude rietkragen en drijvend materiaal uit een vijver in het betuwse Heteren. Het jonge riet blijft staan 

als beschutting voor wilde eenden. De truxor wordt gebruikt in moeilijk toegankelijke waterpartijen, waar boten niet kunnen komen of teveel modder 

opwoelen, of waar het water te laag is. Er zijn slechts enkele truxors actief in ons land. incidenteel worden ze ook op golfbanen ingezet. De machine 

wordt in nederland verkocht door Pols Zuidland. Dit vakblad schreef in 2007 een artikel over de Zweedse machine.  

Foto: Gert Janssen
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Neerslag in ons land wordt al gemeten sinds 1906, 
maar dankzij een kletsnatte juli en augustus gaat 
de zomer van 2014 de boeken in als een van de 
natste zomers ooit gemeten. Gemiddeld viel er 
in ons land 275 millimeter regen gedurende deze 
periode. Dat is bijna een kwart meer dan ‘normaal’. 
Dat maakt de zomer van 2014 echter niet tot de 
natste zomer ooit gemeten. Die ‘eer’ komt nog 
altijd toe aan de zomer van 2011, toen ruim 350 
millimeter neerslag werd gemeten. Maar wat de 
zomer van 2014 uniek maakt, is dat deze van start 
ging met een bijzonder droge maand juni, waarna 
de bodem de hoeveelheid neerslag in slechts twee 
maanden tijd kreeg te verwerken. De verwachting 
is dat dergelijke excessen in de toekomst vaker 
zullen voorkomen.
Van de bodem zal in de toekomst dus steeds vaker 
verwacht worden dat deze flexibel inspeelt op de 

omstandigheden. Maar met een ondergrond die 
bestaat uit zand, klei of leem is dat eenvoudiger 
gezegd dan gedaan. Hydrorock probeert daar op 
in te spelen. De infiltratieblokken zijn gemaakt van 
steenwol dat is omhuld met een membraan van 
filterdoek. ‘Het materiaal bestaat uit gesponnen 
draden van het vulkanische gesteente basalt en 
bestaat voor 94% uit lucht. Daarmee hebben de 
blokken dus tot 94% capaciteit om water op te 
slaan’, verduidelijkt Richard Dirne van Hydrorock 
het principe. ‘De blokken zijn licht van gewicht en 
eenvoudig in een sleuf te plaatsen, waarna ze het 
regenwater absorberen dat door de bodem zakt  
tijdens natte periodes. Tijdens periodes wanneer 
het droog is en de grond niet verzadigd is,  
scheiden de blokken het water vervolgens af, waar-
door het in het natuurlijke systeem terechtkomt. 
Het vormt dus een oplossing voor piekbelasting.’ 

De blokken zijn dermate licht en eenvoudig te 
plaatsen, dat dit volgens Dirne door iedereen kan 
worden gedaan. ‘Het enige dat we aanraden, is 
dat men een graafmachine heeft die een sleuf 
kan graven. De blokken hoeven voor drainage 

Plassen op de baan voortaan iets van het verleden

Lichtgewicht infiltratieblok 
reguleert waterafvoer en -afgifte

Als de zomer van 2014 de opmaat moet zijn voor wat we in de toekomst mogen verwachten qua klimaat, dan kunnen veel beheerders van  

sportparken en (openbaar) groen hun borst nat gaan maken. Letterlijk. Want een bijzonder droge maand juni werd opgevolgd door de extreem  

natte maanden juli en augustus. Hydrorock moet een oplossing bieden om wateroverlast te voorkomen en de bodem een handje te helpen. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Peter Schalk
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niet onder afschot geplaatst te worden. Zolang de 
blokken tot 30 centimeter onder het oppervlak 
worden geplaatst, zit het wel goed.’ Vrees dat de 
blokken onder vochtige omstandigheden snel 
verouderen, heeft Dirne niet. ‘We hebben verschil-
lende verouderingstests gedaan, maar hebben 
geen merkbare verschillen waargenomen, zelfs 
niet als de blokken 30 jaar in de grond zitten. Je 
moet niet vergeten dat ze zijn gemaakt van basalt, 
een vulkanisch stollingsgesteente. Dat is een dood 
product dat zich niet laat beïnvloeden door schim-
mels of beestjes. Wat dat betreft kan het ontzet-
tend lang mee.’ Volgens Dirne zijn de blokken dus 
ook minder kwetsbaar dan drainageslangen. ‘Die 
zijn vaak gemaakt van kokos. Dat is een natuurlijk 
materiaal. Bovendien slibben die snel dicht wan-
neer ze beschadigd raken, bijvoorbeeld tijdens 
het prikken.’ En ook wortels van bomen of struiken 
hebben, zo claimt Dirne, geen invloed op de kwa-
liteit van de blokken. ‘Zelfs al zou er een gat in de 
blokken komen, dan zal dat geen invloed hebben 
en niet leiden tot onnodige lekkage, omdat het 
vocht door het hele blok wordt vastgehouden.’

Inspelen op de toekomst
Volgens Dirne bieden de Hydrorock-blokken een 
oplossing voor eisen die op termijn vanuit Europa 
zullen worden opgelegd. ‘Bij de waterafvoer en 
wateraanvoer zal men meer rekening moeten 
houden met de regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn 
Water (KRW). Tot voor kort was het uitgangspunt 
dat water meteen moest worden afgevoerd, maar 
dat gaat veranderen. Inmiddels is het devies dat 
het water om te beginnen zo veel mogelijk moet 
infiltreren en gebufferd moet worden. Als dat niet 
meer lukt, mag het worden geloosd op het opper-
vlaktewater. En pas in het uiterste geval mag het 
naar het rioolstelsel worden afgevoerd. Ik verwacht 

dat de Europese Unie in Brussel deze regels in de 
toekomst verder zal gaan aanscherpen, om de 
burgers en de overheid te bewegen om de natuur 
actiever te ondersteunen. De blokken spelen daar 
dus goed op in.’

Op golfbaan Goyer worden de blokken gebruikt 
om problemen met water op te lossen op de dri-
ving range en bij twee holes. ‘Vorig jaar hebben we 
een waterkraantje geplaatst bij hole 1 en hole 7. 
Omdat er geen goede natuurlijke afvoer was, heb-
ben we daar toen een Hydrorock-infiltratieblok in 
gezet’, zegt greenkeeper Peter Schalk van de golf-
club. ‘De blokken werken als een soort grindkoffer, 
maar zijn eenvoudiger in het gebruik.’ Ook onder 
de driving range heeft Schalk een paar blokken 
aangebracht. ‘De driving range is opgebouwd uit 
zeer rijke grond. Bij hevige regenval blijft het water 
dus eenvoudig staan. Hoewel het idee is om de dri-
ving range over een paar jaar te verhuizen, hebben 
we besloten een aantal blokken te plaatsen om 
de afwatering te verbeteren. En dat is gelukt.’ Niet 
zo lang geleden kreeg de driving range ruim 76 
mm water in zes uur tijd te verwerken. ‘Dat kon de 
driving range tot voor kort niet aan, maar nu spoot 
het water naar het riool.’ 

Schalk ziet de infiltratieblokken als een ideale 
oplossing. ‘Voorheen moesten we, wanneer er 
waterplassen stonden, wachten met maaien totdat 
het droger was. En de plassen op de driving range 
werden vaak als vervelend ervaren. Nu de infiltra-
tieblokken het water versneld afvoeren, zijn die 
ongemakken opgelost.’

Inmiddels werkt Richard Dirne aan een vervolg-
oplossing. ‘We zijn nu ook bezig met een speciaal 
zand dat als deklaag op de blokken aangebracht 

kan worden, om het water nog sneller naar de 
blokken te leiden. De combinatie van het speciale 
zand en de Hydrorock-blokken zou de infiltratie en 
afvoer van water met bijna 50% kunnen verhogen. 
Het zand heeft ook een waterbuffercapaciteit die 
kan oplopen tot zo’n 50%.’ Als het aan Richard 
Dirne en de Hydrorock-blokken ligt, dan behoort 
de piekbelasting van water binnenkort dus tot het 
verleden.  
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Het concept
Infiltratieblokken vervaardigd uit steenwol 
(een natuurlijk materiaal dat wordt  
geproduceerd door gesmolten vulkanisch 
gesteente tot vezels te spinnen en die  
ver-volgens samen te binden tot een blok) 
worden in de grond geplaatst op maximaal 
30 centimeter diepte onder het maaiveld.  
Bij extreme regenval absorberen de blokken 
het overtollige water. Tijdens droge periodes 
scheiden ze het water af. Op deze wijze 
wordt water gedoseerd terug in het systeem 
gebracht op momenten dat de bodem het 
vocht het hardst nodig heeft. 
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Als het substraat niet verzadigd is, zal bij kleine 
buien geen regenwater draineren naar de riolering. 
Bovendien vertragen groene daken de snelheid 
van draineren. De mate waarin is afhankelijk van 
de opbouw van daken, de constructie van de 
substraatlaag en het type substraat. Verschillende 
onderzoeksinstellingen onderzoeken dit.

Maximale waterbuffer
Voor het onafhankelijke RAG Green Roof-certificaat 
worden onder andere materialen fysisch onder-
zocht. Hiervoor worden de substraten in een 
cilinder met een proctorhamer (soort valgewicht) 
verdicht van 4,5 kg tot een laagdikte van 10 cm. 
Het substraat wordt volledig verzadigd en daarna 
aan de onderkant vrij gedraineerd. Door het bepa-
len van het gewicht en drogen na de bepaling 
wordt berekend wat de maximale vochtberging is. 
Dit is de situatie voor een laagdikte van 10 cm. De 
situatie in dikkere lagen wordt bepaald door een 
cilinder met een dikkere laag te vullen of door een 
dikkere laag te simuleren. Hiervoor werkt men in 

het laboratorium met een apparaat waarmee op 
geconditioneerde wijze een dikkere laag wordt 
gesimuleerd. Dit is de bepaling van de vocht-
karakteristiek, die eenvoudig wordt uitgevoerd tot 
een laagdikte van 100 cm.
Dit geeft de situatie weer van de potentiële maxi-
male waterbuffer van het substraat zonder wortel-
groei. Het substraat is in de praktijk nooit helemaal 
droog. Om de actuele maximale waterbuffer in te 
schatten, is een correctie nodig.

Snelheid van draineren
Om inzichtelijk te maken hoe de drainage van het 
substraat (afhankelijk van de laagdikte, drainaf-
stand, het dakoppervlak etc.) in de tijd zal zijn, is 
een computermodel handig. Dit computermodel 
maakt gebruik van de fysische eigenschappen van 
het substraat (vochtkarakteristiek en waterdoor-
latendheid). Er bestaat ook de mogelijkheid om 
een dak op kleine schaal na te bouwen. 

Invloed van substraat op waterbuffer
De waterbuffer wordt dus bepaald door de laag-
dikte van het substraat en de constructie (dit 
bepaalt vooral de snelheid). Daarnaast heeft het 
type substraat veel invloed. Het substraat heeft 
een effect op de waterbuffer en op de drain- 
snelheid. Door de substraatreceptuur aan te  
passen kan hiermee ‘gespeeld’ worden.

Waterbuffer
Substraten zijn opgebouwd uit vaste delen en uit 
holtes (poriën). In deze poriën kan water of lucht 
zitten. Per type materiaal is er een groot verschil 
in deze verhouding (zie tabel). De grootte van 
poriën bepaalt of er water of lucht in zit. Een grove 
porie kan het water minder goed vasthouden dan 
een fijne (capillaire werking). Voor een plant is het 
belangrijk dat er zowel voldoende luchtgevulde 
poriën als met water gevulde poriën aanwezig zijn.

De vochtkarakteristiek
De water- en luchtverhouding van substraten 

naast warmteregulatie en verfraaiing van de stad is waterreductie een belangrijke meerwaarde van een groen dak. Waterreductie is mogelijk,  

doordat een groen dak water buffert en het niet direct draineert. Rioleringen zullen minder last hebben van piekbelastingen en daardoor minder  

snel overstromen. Het aanleggen van groene daken maakt het mogelijk aanzienlijke hoeveelheden regenwater te bufferen.

Auteurs: Gerrit Wever en Trudy Sonneveld

Waterbuffering, een van de 
pluspunten van een groen dak
Keurmerk RAG Green Roof staat voor beheerste lucht- en waterhuishouding
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ZAnD
Zand wordt op veel plaatsen in Nederland gewon-
nen. Het meeste zand wordt afgegraven uit de 
zogenaamde ‘zandgaten’ bij rivieren. In de tuin-
bouw zijn diverse fracties in gebruik. 

Fysische eigenschappen
Zand is zwaar, heeft een kleine waterbuffer en vaak een laag luchtgehalte. 
Zand bevat, zeker in vergelijking met organische substraten, een laag poriën-
gehalte. Zand dient te voldoen aan bepaalde fractiegrenzen.

KLeI
Klei en kleigranulaat worden afzonderlijk 
gebruikt in substraten om deze specifieke 
chemische en/of fysische eigenschappen te 
geven. De gebruikte kleitypen zijn afkom-
stig uit Nederland, Duitsland en Zweden. 
Daarnaast wordt klei in diverse hoedanighe-
den aangeboden: vers, gedroogd granulaat 
in diverse fracties en droge poederklei. Klei wordt als component toegepast 
in diverse substraatmengsels om de chemische en fysische karakteristieken te 
beïnvloeden ten behoeve van een betere gewasontwikkeling.

Fysische eigenschappen
Klei verlaagt de beschikbaarheid van water in substraten, uitgedrukt als het 
‘gemakkelijk beschikbaar watergehalte’. Het water is daardoor sterker gebon-
den en planten groeien meer gedrongen. Droogtestress treedt minder snel 
op. Daarnaast wordt de snelheid van wateropname vanuit zeer droge toe-
stand door klei beïnvloed. De mate van beïnvloeding is sterk afhankelijk van 
het fysieke voorkomen van de klei. De sterkste effecten worden gerealiseerd 
door fijne poederachtige kleimaterialen. 

puIMSteen
Puimsteen is een vulkanisch product dat ont-
staat bij vulkaanuitbarstingen. Gloeiend basisch 
materiaal wordt weggeslingerd, waarbij het in 
de lucht stolt. In de tuinbouw wordt puimsteen 
toegepast als component in substraten of als 
puur teeltsubstraat.

Fysische eigenschappen 
Puimsteen is een grof en poreus gesteente en kan daardoor veel water en 
lucht bevatten. Een deel van de poriën is echter gesloten, waardoor de inge-
sloten lucht niet effectief is voor de te telen gewassen. Het gehalte gesloten 
poriën is afhankelijk van de herkomst. De herkomst is bepalend voor de 
poreusheid en het bulkgewicht. Puimsteen uit Duitsland is over het algemeen 
minder poreus en zwaarder dan IJslands puimsteen. Puimsteen wordt in 
diverse fracties geproduceerd. De fractie is bepalend voor de water- en lucht-
verhouding in het materiaal. Veelal wordt de fijnste fractie (vergelijkbaar met 
slib en lutum) middels spoelprocessen uit het materiaal gehaald.

LAvA
Lava is een vulkanisch product. Bij vulkaanuitbarstin-
gen stroomt magma uit de vulkaan, waarna het stolt 
tot een vast gesteente. Dit materiaal wordt gebroken 
en gezeefd, waarna het wordt toegepast:

• in de weg- en waterbouw,
• bij de productie van sierbestrating,
• bij aanleg en onderhoud van sportvelden, 
• als wortelbeluchting,
• in oxidatiebedden voor rioolzuiveringsinstallaties.

Fysische eigenschappen
Lava houdt over het algemeen weinig water vast. Dit betekent dat er frequent 
water gegeven moet worden in teelten met lava als teeltsubstraat. Het kan 
daarbij het best worden toegepast in dunne lagen. Bovendien blijft het vol-
doende luchtig.

GeëxpAnDeeRDe KLeIKoRReL
Kleikorrels ontstaan door zware klei te laten expan-
deren. Bij hoge temperaturen (1100 C) komen gassen 
vrij uit onder andere ijzersulfiden, waardoor de klei 
expandeert. Kleikorrels worden onder andere toege-
past in de (tuin)bouw en als substraat in daktuinen 
en kantoortuinen. Binnen de tuinbouw worden geëx-
pandeerde kleikorrels onder meer toegepast bij hydrocultuur en als substraat 
bij onder andere komkommer en roos.

Fysische eigenschappen
Geëxpandeerde kleikorrels hebben een - in vergelijking met bijvoorbeeld 
puimsteen of lava - laag bulkgewicht (400-650 kg.m-3) en een poreuze struc-
tuur. Bij ongebroken korrels wordt ervan uitgegaan dat de interne poriën niet 
effectief zijn, maar afgesloten. In de standaard fysische analyse worden deze 
meegerekend in het totaal poriënvolume. 

veen
De veensoorten die voor het samenstellen van substraten worden gebruikt, 
rekent men tot de hoog- of laagvenen. Hoogveen is ontstaan onder invloed 
van voedselarm regenwater. Dit is aan de 
chemische samenstelling merkbaar. Het veen 
is zuur (pH 3,2 – 4,4) en bezit nagenoeg geen 
plantenvoedende stoffen. De zoutgehalten 
zijn laag. Hoogveen, ook wel oligotroof veen 
genoemd, is in hoofdzaak opgebouwd uit 
Sphagnum (veenmos). Er komen ook wel resten van andere veenvormende 
planten in voor, zoals onder andere wollegras en heide. Laagveen is ontstaan 
in een voedselrijk milieu, waardoor de plantensamenstelling veel diverser is.

Fysische eigenschappen
Veen kent een brede toepassing door de mogelijkheid verschillende fracties 
te maken. Het is een zeer poreus en vrij zacht medium. Dat wil zeggen dat er 
veel ruimte is voor water en lucht. Het water wordt goed gebonden.

Gebruik grondstoffen RAG Green Roof
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wordt bepaald bij verschillende drukhoogten. De 
bepaling ervan wordt uitgevoerd op een pF-bak 
(zie figuur 1 voor een schematische weergave).

Met een pF-bak worden verschillende drukhoog-
ten aangelegd. Een monster wordt in een ring op 
de pF-bak geplaatst. De pF-bak is gevuld met zeer 
fijn zand dat met water verzadigd is. Middels de 
waterafvoer wordt een drukhoogte aangelegd van 
bijvoorbeeld -10 cm. Hiertoe wordt de uitstroom-
opening van de afvoer 10 cm onder het midden 
van de monsterring gebracht. Hierdoor wordt ten 
opzichte van het midden van het monster een 
onderdruk aangebracht. Doordat de poriën van het 
zand bij een dergelijke onderdruk gevuld blijven 
met water, hangt er eigenlijk een waterkolom met 
een hoogte van 10 cm aan het monster. Dit oefent 
een zuigkracht uit op het water in het betreffende 
monster.

Drukhoogte of pF-waarde
Op deze wijze wordt bepaald hoeveel water de 
monsters vasthouden bij diverse drukhoogten. 
Voor veen en substraten past men hiertoe de druk-
hoogten -3,2, -10, -32, -50 en -100 cm toe. In plaats 
van de drukhoogte spreekt men ook wel van de 
pF-waarde. Dit is de logaritmische waarde van de 
drukhoogte. De genoemde drukhoogten corres-
ponderen respectievelijk met de pF-waarden 0,5, 
1,0, 1,5, 1,7 en 2,0.

De hoeveelheid water en lucht in een substraat 
wordt voornamelijk bepaald door de grootte van 
de poriën. Naarmate de poriën fijner worden, is de 
(capillaire) kracht waarmee water wordt gebonden 
groter. Grote poriën binden door een geringe 
capillaire kracht geen water en blijven met lucht 
gevuld. Als planten water opnemen uit een sub-
straat, zal in eerste instantie water uit de grootste 
poriën worden opgenomen, omdat dit door de 

geringe bindingskracht ‘gemakkelijk beschikbaar’ 
is. 

De kracht waarmee water in het substraat gebon-
den is, wordt drukhoogte genoemd. Dit is een 
maat voor de kracht die een plant moet uitoefenen 
om water gebonden in de poriënstructuur op te 
nemen. 

De binding wordt duidelijk als men een spons 
verzadigt en rechtop zet in een bak met water. Op 
het hoogste punt zal de spons droogtrekken onder 
invloed van de drukhoogte van het water. Indien 
de spons languit op dezelfde waterlaag wordt 

geplaatst, zal hij veel meer water vasthouden door 
de geringere drukhoogte (zie figuur 2).

RHp- en RAG-gecertificeerde substraat-
leverancier
De RHP- en RAG-gecertificeerde substraat- 
leverancier zorgt voor een optimaal substraat door 
grondstoffen zodanig te mengen dat aan alle eisen 
wordt voldaan. Voldoende draagkracht, afgemeten 
stabiliteit, optimale lucht- en waterhuishouding 
etc.

Materiaal Bulkdichtheid
(droog kg.m-3)

Poriënvolume
(%)

Water
(%)*

Lucht
(%)*

Zand

Tuinturf

Veenmosveen

Lava

Gebakken kleikorrels
(gebroken)

Lava

1600

150

80

1300

500

400

40

91

95

51

81

85

32

82

82

39

24

45

8

9

13

12

57

40

*- Bij -10 cm drukhoogte (is ongeveer situatie bij een laagdikte van 10 cm bij volledige verzadiging)

Fig. 1 Simuleren van de laagdikte op het laboratorium met 

een ‘pF-bak’ (links), met de verkregen vochtkarakteristiek 

(rechts) om de maximale waterbuffer te kunnen berekenen 

voor elke laagdikte.

Figuur 2 - Vochtverdeling in een spons geplaatst op vrij 
water.
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De auteurs Gerrit Wever (technisch adviseur) en 
Trudy Sonneveld (communicatieadviseur) zijn 
werkzaam bij Stichting RHP. www.rhp.nl
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vorig jaar legde traas en ovaa Sport B.v. een ecologisch waterbeheersysteem aan bij sportcomplex Het Schenge in Goes. Hiermee kan  

opgevangen regenwater gefilterd worden en vervolgens gebruikt worden voor het beregenen van de hockeyvelden. Met als mooie  

bijkomstigheid een extra opslag voor bijvoorbeeld bluswater, of als waterberging. 

Auteur: Kelly Kuenen

‘We moeten af van het idee dat 
water vanzelfsprekend is’
Ecologisch waterbeheersysteem Traas en Ovaa gebruikt regenwater  
voor beregening 

Op sportcomplex Het Schenge werden vorig jaar 
door Traas en Ovaa Sport een rugbyveld, twee  
hockeyzandvelden, een hockeywaterveld en een 
parkzone aangelegd. Ook werd een nieuw club-
gebouw voor de Goese Mixed Hockey Club en 
rugbyclub Tovaal gerealiseerd. Het project werd 
aanbesteed door middel van EMVI, met specifieke 
aandacht voor waterbesparing. In het bestek werd 
een besparing van 50 procent beoogd. Traas en 
Ovaa deed daar een schepje bovenop en schreef  
in met een kostenbesparing van maar liefst 75  
procent. Afhankelijk van de dimensionering kan  
dit zelfs oplopen tot 100%.

Zelfreinigend systeem 
Het bedrijf uit Zeeuwse Heinkenszand bereikte 
deze doelstelling door slim gebruik te maken van 
regenwater. Hemelwater dat via de drainage en 
het dak van het clubgebouw wordt opgevangen, 
is niet direct geschikt om als beregeningswater te 
gebruiken. Gronddeeltjes die via de drainage uit-

spoelen, leiden tot vervuiling van filters en slijtage 
van het pompsysteem, en meststoffen van het 
rugbygrasveld zullen vroeg of laat tot algengroei 
leiden. En al is het drainagewater biologisch en 
mechanisch gefilterd, onder invloed van licht en 
lucht zal er binnen de kortste keren opnieuw leven 
bloeien in het water. Daarom werd op het sport-
complex een ecologisch waterbeheersysteem aan-
gelegd dat regenwater opvangt, reinigt en afvoert 
naar een ondergronds opvangsysteem.

Traas en Ovaa baseerde de gebruikte techniek op 
de knowhow van het project ‘Zelfreinigende weg-
berm’, waarbij het is aangesloten en dat in 2012 
de Milieuprijs won. Deze berm wordt toegepast 
in kwetsbare omgevingen, zoals natuurgebieden 
en waterwingebieden. Het regenwater dat van de 
weg in de berm spoelt, voert verontreinigingen 
zoals zware metalen, minerale oliën en zouten 
mee, wat in de genoemde gebieden natuurlijk niet 
wenselijk is. Het systeem is gebaseerd op Rona 

Biogrit RB van samenwerkingspartner Aqua Aurora 
en Altena Inframaterialen: een mineraal substraat 
dat verontreinigingen uit hemelwater aan zich 
bindt. 

Het gereinigde water wordt opgevangen in een 
ondergronds bassin. Dit is anderhalve meter diep 
uitgegraven en opgevuld met gewassen en  
schelpen die een goede draagkracht hebben.  
De locatie van het bassin onder de grond heeft als 
voordeel dat het geen bruikbare ruimte in beslag 
neemt, het er donker en koud is, er fosfaat en stik-
stof wordt gebonden en dat algen daardoor amper 
een kans krijgen. De schelpen zijn zelfreinigend, 
waardoor er geen sprake is van slibvorming.  
Het opstuwen van het water werkt op basis van 
zwaartekracht. Tevens is het systeem voorzien van 
een bioreactor en vitaliser om gezond en veilig 
water beschikbaar te hebben.
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Andere functies 
In Nederland worden hockeyvelden veelal  
beregend met leidingwater, oppervlaktewater 
of grondwater. Maar leidingwater is duur, grond-
water wordt schaarser en oppervlaktewater brengt 
risico op ziektes met zich mee. Met het systeem 
van Traas en Ovaa is het niet meer nodig om deze 
manieren van watergebruik toe te passen. Dat 
bespaart kosten, maar levert tevens voordelen op 
het gebied van gezondheid en milieu op.  
Zo is het gefilterde water gezond en veilig en 
loopt het geen kans op legionella. En een mooie 
bijkomstigheid: het systeem kan gebruikt worden 
voor andere doeleinden, zoals wateropslag voor 

bluswater, het vertraagd afvoeren van regen-
water bij een hoosbui, of voor waterinfiltratie in 
het grondpakket. Projectleider Jacques Walhout 
vertelt: ‘De brandweer bijvoorbeeld maakt steeds 
meer gebruik van neveltechnieken om bluswater 
toe te passen. Maar het gebruik van bijvoorbeeld 
oppervlakte- of grondwater is niet risicoloos.  
Door de neveltechnieken wordt het waternevel 
ingeademd, terwijl het ziektekiemen kan bevatten. 
Door schoon water uit het systeem te gebruiken, 
kunnen deze problemen vermeden worden.  
Zo worden met het systeem meerdere vliegen in 
een klap geslagen.’

Milieuvriendelijk
De pilot in Goes leverde veel positieve reacties 
op. Walhout merkt op dat hockeyverenigingen 
enthousiast zijn over het systeem, maar terug- 
houdend zijn in een daadwerkelijke aanschaf. 
Volgens hem komt dit doordat veel gemeenten de 
waterkosten van beregening op zich nemen.  
‘We praten allemaal over ecologie en duurzaam-
heid, totdat het geld kost. Zolang er in aan- 
bestedingsprocedures nog veel op kosten gelet 
wordt, komen dit soort dingen niet aan bod,’  
vertelt Walhout. Zonde, vindt hij, en uiteindelijk zal 
de wal het schip keren. 

Want wat Traas en Ovaa betreft, is dit het systeem 
van de toekomst. ‘We zijn opgevoed met het idee 
dat er vanzelfsprekend altijd water voorhanden 
is. Als er veel regen valt, dan klagen we. Is er te 
weinig water, dan zie je dat er een verbod op het 
onttrekken van water van kracht wordt. Maar in de 
toekomst krijgen we met meer droogte te maken 
en zal leidingwater duurder worden. We moeten 
op een andere manier naar water, waterwinning en 
wateropslag gaan kijken.’

Met die kosten valt het volgens Walhout overigens 
best mee, vooral omdat er aan de andere zijde van 
de medaille op water wordt bespaard. ‘Natuurlijk, 
net als andere investeringen kost dit systeem op de 
korte termijn geld. Maar op de langere termijn heb 
je er plezier van. De investering heb je in zeven 
jaar terugverdiend, terwijl het gehele systeem veel 
langer meegaat. Het filtermateriaal behoudt zo’n 
veertig jaar zijn functie. Daarna kan het materiaal 
zelfs nog gebruikt worden voor andere doeleinden.’ 

V.l.n.r. projectleider Jacques Walhout, uitvoerder Sport Maarten Goeree, directeur Joost Schuijs.

Traas en Ovaa realiseerde in 

Goes een waterbesparing 

van 75 procent
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Door de verstening van de stad moeten we
steeds innovatiever worden om overtollig regen-
water af te voeren. Te vaak nog moeten rioolwater-
overstorten in werking treden om de toevoer
van niet-afgekoppeld regenwater na stortbuien
op het oppervlaktewater te lozen. Het zou
een enorm stuk schelen als regenwater dat op
systeembestrating valt, direct zou infiltreren in de
bodem, zodat er minder water via de straatkolken
het stedelijk rioleringsnet inloopt. Nu bestaan
daar technieken voor, maar de innovaties die
Drainvast bedacht en op de markt zet zijn opmer-
kelijk. Ze bevorderen namelijk de waterdoorlatend-
heid van een systeembestrating.

Drainvoeg
De drainvoeg, een strookje vilt in de voeg tussen
bestrating, zorgt voor die verbeterde waterafvoer.
De uitvinder van deze drainvoeg, Jac van
Ham, bedacht zijn oplossing op verzoek van de
gemeente Bergen (NH). Deze gemeente was het

beu dat er steeds split bleef wegspoelen tussen de 
stenen vandaan, met losliggende stenen als
gevolg. Van Ham verzon een stukje naaldvilt. Split
kon niet meer wegspoelen en de afwatering naar
beneden verbeterde. Inmiddels is de methode in
zoverre verbeterd dat het naaldvilt ook toegepast
kan worden bij machinaal gelegde stenen. De
stenen in het pakket hebben daarvoor verschil-
lende formaten, omdat er ruimte gemaakt moet
worden voor het 8 mm dikke naaldvilt. Een op
een dergelijke manier aangelegde bestrating
presteert qua afwatering ver boven de norm. De
BRL-9040-norm gaat uit van 540 liter per hectare.
In werkelijkheid zou 1000 liter mogelijk moeten
zijn. Volgens Tauw zou deze vorm van bestrating
zelfs na tien jaar, als hij al behoorlijk vervuild is
geraakt, nog steeds zijn werk goed doen.

Machinaal leggen
Sinds kort is het ook mogelijk de drainvoeg
machinaal te leggen. Jac van Ham vertelt: ‘Het

machinale pakket met drainvoeg noemen we
“drainwave”. Dit hebben we samen met Struyk
Verwo Infra bv ontwikkeld. Een onderhoudsvrij
waterdoorlatend pakket, noem ik dat. Twaalf
drainvoegen worden op de kopse kant in een
diagonale lijn toegevoegd in een pakket van
betonstraatstenen, in elleboogverband. Deze voe-
gen zorgen samen voor een waterdoorlatend ver-
mogen van 2.000 liter per hectare per seconde.
Zelfs wanneer je een veiligheidsfactor 0,5 hanteert,
is dit volgens de BRL 9040 officieel 1.000
liter; dat is dus ruim boven de norm van 540
liter/ hectare’, zegt een tevreden Jac van Ham.
‘Maar er is nog een aspect waarvoor de drainvoeg
toepasbaar is.’ Hij laat op een foto zien hoe
boomspiegels onder de hand voorzien zijn van
een bestrating met viltstrookjes: ‘Het regenwater
dat hier valt, gaat de grond in.’ Een snelle bereke-
ning leert dat er bij een oppervlakte van 10
vierkante meter, bij een gemiddelde neerslag van
750 mm per jaar, jaarlijks ongeveer 7,5 kubieke

Drainvast heeft met de drainvoeg de Rioned Innovatieprijs 2014 verdiend. Bij deze techniek verbeteren viltstrookjes in de bestrating de waterafvoer. 

een andere innovatieve klinker, de drainbrick, bedacht door hetzelfde bedrijf, werd tweede! Sinds de Romeinen hun Limes-rijkswegen plaveiden met 

stenen, is er niet zo’n goede verbetering bedacht voor iets simpels als een steen…

Auteur: Broer de Boer

Bestraten met de Drainvast  
en de Drainbrick
Innovatie zorgt voor snellere afvoer van water op bestratingen
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ACHTERGROND5 min. leestijd

meter extra infiltreert in de bodem ter plaatse van
de boomspiegel. Een hoeveelheid waarmee de
gemiddelde boom zijn niet aflatende dorst voor
een groot deel kan lessen.

De drainbrick
Buitengewoon vervelend zijn plassen op straat-
werk, maar niet alleen de drainvoeg vormt
daarvoor een oplossing. Jac van Ham heeft op
verzoek van de gemeente Ede namelijk nog
een tweede innovatie uitgewerkt: de drainbrick.
Hierover zegt hij: ‘Plassen bij een verkeersdrempel
of onderaan een helling, of op straatwerk
door spoorvorming, zijn een bekend verschijnsel. 
Zeker wanneer het herstraten pas over enkele
jaren gepland staat, zorgen de plassen in die
tussenliggende jaren voor de nodige overlast en
klachten. Met een drainbrick kun je dit probleem
eenvoudig oplossen. Steen eruit, drainbrick erin
en de plas is weg. Mocht het wegdek worden
herstraat, dan is de drainbrick recyclebaar: deze
kan dan namelijk op een andere locatie worden
ingezet. Voorwaarde is wel dat de ondergrond
voldoende waterbufferend is. Is dit niet het geval,
dan kan een boorgat gevuld met split of grind de
oplossing zijn.’ En zelfs bij de strijd tegen plassen
op een fietspad of tegen regen- en smeltwater
kan de drainbrick een oplossing vormen, want

deze innovatie wordt ook geleverd in een rond
formaat. Een sparing in het asfalt boren, de
drainbrick plaatsen en klaar is Kees.

Reinigbaar
Raakt zoiets niet verstopt, vraag ik me af. ‘Neen’,
luidt het antwoord van Jac van Ham resoluut.
‘Grof vuil en blad kunnen de drainbrick niet bin-
nendringen door het fijnmazige binnenrooster
van hogedichtheidpolyetheen (HDPE). Het binnen-
werk is gemaakt van drainvoeg, het product
dat we hierboven reeds beschreven. Dit materiaal
houdt geen water vast en heeft een zeer hoge
waterdoorlatendheid. Zand, stof en sediment
hopen zich in de loop der jaren op in de langwer-
pige ruimtes van het binnenwerk. Door plaatsing
van het binnenwerk onder het bovendeksel
behoudt het systeem zijn waterdoorlatendheid.
Eens in de twee à drie jaar kun je de drainbrick rei-
nigen door het binnenwerk eruit te nemen en
te vervangen door een schoon exemplaar. Het
vuile binnenwerk wordt meegenomen, geleegd,
zonodig schoon gespoten en is weer geschikt
voor een volgend gebruik…

Drainvast bv te Zundert werd in 2012 opgericht 
door Jac van Ham en Annemarie Schuiling. Het
alternatief voor een waterpasserende bestra-
ting, waar de gemeente Bergen in Noord-
Holland om vroeg, bleek in verband met de 
brede toepasbaarheid van de drainvoeg als het 
ware te vragen om een apart bedrijf. Samen 
met ingenieursbureau Tauw en de gemeente 
Bergen is een onderhoudsarme, duurzame 
oplossing gevonden om regenwater via de 
bestrating te kunnen infiltreren. Daartoe wer-
den verschillende materialen en modellen 
getest. Uiteindelijk bleek de drainvoeg
gemaakt van naaldvilt het beste aan de vereis-
ten te voldoen.

Steen eruit, drainbrick erin en de plas is weg.

Be social 
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De vezelmatten waar het om gaat worden gepro-
duceerd door MeeGaa Substrates. Dit is een bedrijf 
dat reststoffen van kokosnoten tot substraten 
verwerkt. De gemalen reststoffen, de schillen van 
kokosnoten, worden in India en Sri Lanka gema-
len te drogen gelegd en vervolgens in blokken 
geperst. Zo worden ze naar Nederland verscheept. 
Op twee locaties welt men de blokken in water, 

voegt voedingsstoffen toe en daarmee worden de 
kokosreststoffen een onderdeel van potgrond en/
of substraten. 

MeeGaa Substrates directeur Frans Meeuwisse 
vertelt: “Maar de taaie vezels van de kokosnoten 
blijven over en die laten we nu in India tot mat-
ten verwerken. Die matten hebben een dikte van 

30 cm en een hoogte van 70, 100 of 150 cm. We 
laten ze oprollen en in containers naar Nederland 
verschepen. Een rol van zes meter weegt misschien 
20 kg.”

De matten blijken een geschikt product om 
oevers tegen afkalving te behoeden. Op Golfbaan 
Delfland heeft men er ervaring mee opgedaan. 

Nooit meer beschoeien? 

Kokosvezelmatten als 
natuurlijke oeverversterking 

Het weegt bijna niets, het is een 100 procent natuurlijk product en de leverancier claimt dat het product zo’n 15 jaar meegaat.  

Het gaat om oevermatten die vijverranden tegen erosie moeten behoeden. Golfbaan Delfland plaatste onlangs 1200 meter van dit product.

Auteur: Nino Stuivenberg
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Op basis van tevredenheid over een proef met dit 
product is er inmiddels 1200 meter oever met de 
kokosvezelmatten beschoeid. Herman van der Vlis, 
directeur Golfbaan Delfland, zegt hierover: “Voor 
plaatsing moet eerst de oever wat afgegraven 
worden. Vanwege het geringe gewicht kunnen de 
matten gewoon met handkracht tegen de  
afgegraven oever geplaatst worden. De matten 
zijn met doekhaken aan de wal en aan de bodem 
bevestigd. Na verloop van tijd wortelt de oever-
beplanting gewoon door de vezel heen en dat 
zorgt dat de mat extra stevig aan de oever  
verbonden wordt. Het plaatsen gebeurt allemaal 
met handkracht, want als het droog is, is het een 
heel licht product.”

De 100 procent natuurlijke, duurzame vezel-
matten gaan volgens Frans Meeuwisse op basis 
van zijn ervaringen zeker 15 jaar mee. “En als je 
aan vernieuwing toe bent, plaats je zo een nieuwe 
mat ertegenaan. Als je eenmaal zo’n beschoeiing 
hebt, hoef je dus niet meer eerst een halfvergane 
beschoeiing te laten verwijderen. 

ACTUEEL2 min. leestijd

De kokosmatten hebben een dikte van 30 cm.
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Water en de stad hebben lang een wat moeizame relatie gehad. Veel steden 
hebben in de afgelopen tientallen jaren geprobeerd het water zo veel mogelijk 
weg te bannen uit de stad. Een voorbeeld: het had maar een haar gescheeld 
of de Binnendieze in Den Bosch was volledig gedempt. Gelukkig ging dat 
niet door en inmiddels is het de populairste toeristenbestemming van de 
stad. Den Bosch stond hier niet alleen in. Er zijn ook plannen bekend om de 
Amsterdamse grachten te dempen en om te vormen tot parkeerplekken. Maar 
ook Arnhem, Apeldoorn en een paar handenvol andere oude en karakteristie-
ke steden hebben hun best gedaan om water uit de oude binnenstad te ver-
bannen.  Gelukkig zien we inmiddels ook een beweging in de andere richting. 
Water wordt weer gewaardeerd door de burger, omdat het sfeer en beleving 
geeft in de stad. Overigens was het idee om water uit de stad te verbannen 
in die tijd best te begrijpen, als je je realiseert dat grachten en rivieren vooral 
gebruikt werden om van smerig stinkend afvalwater af te komen. 

Gelukkig lig dat allemaal achter ons. Water wordt weer gewaardeerd. Dat zal 
ook wel moeten, want er komt steeds meer van en op hetzelfde moment ook 
steeds minder. Door het veranderend klimaat zijn er periodes die extreem nat 

zijn en is de berging van water een probleem van jewelste. Aan de andere kant 
krijgen we ook te maken met extreem droge periodes. En het lijkt tegenstrij-
dig, maar de oplossingen voor zowel die droge als die extreem natte periodes 
zijn vaak dezelfde. Als we in staat zijn om voldoende water in de stad te buf-
feren en niet meer door te sluizen naar de ommelanden, kunnen we dat water 
later gebruiken om de stad te koelen en bomen en beplanting van vocht te 
voorzien. Kortom, om de stad leefbaar te houden. 

Voor u ligt een nieuw blad van NWST: Stad + Blauw. Hoewel – niet echt een 
nieuw blad, maar eerder een spin-off van Stad + Groen. Als redactie merk-
ten we hoe dynamisch en in beweging de waterwereld is. Logisch, want het 
maatschappelijk en klimatologisch speelveld van water in de stad verandert. 
Vandaar dat wij als pilot deze speciale uitgave van Stad + Groen hebben 
gemaakt. 
De bedoeling is dat wij volgende jaar onder de titel Stad + Blauw een aantal 
edities gaan maken. Graag willen wij onze lezers daar zo nauw mogelijk bij 
betrekken. Dus kom alstublieft met een stortvloed aan projecten, vraagstel-
lingen en nieuwe producten, waar wij dan weer goede artikelen over gaan 
maken. 

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Nieuw: Drainjet 90 verticaal draineren van 
tuinen i.v.m. afkoppelen, natte plekken in 
sportvelden, golfbanen ect. waar horizontaal 
draineren niet mogelijk is.

Beuningen, drijvende 
fontein voor het verbeteren 

van de watercirculatie en 
daarmee verbetering van 

de waterkwaliteit.

Groningen, watercirculatie systeem
voorzien van filtering en waterbehandeling 
voor optimale waterkwaliteit.

We love making water work
www.aquaco.nl


