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RAAK MKB

“De Infiltrerende stad” 

21-3-2019 Kenniscentrum NoorderRuimte bureau NoorderRuimte

21 maart straten onder water in
Delft                    &                  Deventer

Live verbinding

Live verbinding

Conclusies/inhoud in 15 min

• Onderzoek uitgevoerd bestaande systemen in NL

• Project(resultaten) in kaart gebracht (www.climatescan.nl)

• Kennis: wetenschappelijke publicaties: Iverzadiging, droogte, …

• Leuk, maar wat nu?

• Kansen: update leidraad riolering naar kennisbank

• Samen invullen

• Vragen/suggesties (Allard/Britta/… )  
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1001       solutions

Infiltrerende stad

1001       solutions

Vragen…

What are BMPs?
Governance?
Cost effective?
Maintenance?
In urban dense area?
Infiltrate with high 
groundwater and low 
permeable soil?
Cold climates? 
Long term? 
Where can I find them?
Examples!
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www.climatescan.nl, infiltrerende steden

swales: >200Permeable pave-

ment >120
Green roofs

>150

Watersquares

>10

infiltration in low lying Holland

Internationaal, citizen science

Upood jouw 
project

number name definition Visual (source: wwclimatescan.nl)

1 Swale A shallow vegetated channel designed to conduct and retain water, but may also

permit infiltration. The vegetation filters particulate matter.

2 Constructed wetland Wetland: flooded area in which the water is shallow enough to enable the

growth of bottom-rooted plants. Wetlands are constructed in urban areas to

store water after stormwater events and improve waterquality.

3 Waterharmonica Ecological engineering treating waste water into usable surface water. The

Waterharmonica focusses on integrated ecological engineering processes, by

optimising multifunctional constructed wetland processes.

4 Green roofs (and walls) A roof with plants growing on its surface, which contributes to local biodiversity.

The vegetated surface provides a degree of retention, attenuation and

treatment of rainwater, and promotes evapotranspiration.

5 Floating urbanization Floating or amfibious constructions as floating homes will adapt to variation of

waterlevels (flooding, drought). Floating homes are constructed around the

world to adapt to climate adaptation.

6 Permeable pavement A permeable surface that is paved and drains through voids between solid parts

of the pavement. A permeable is a surface that is formed of material that is

itself impervious to water but, by virtue of voids formed through the surface,

allows infiltration of water to the sub-base through the pattern of voids, for

example concrete block paving.

7 Opportunities for adaptation This category shows locations that provide opportunities for climate adaptation.

Uploaded projects are implementation of nature based solutions or locations

that are suited for urban resilience.

8 Hollow gully free roads Roads that are constructed as drainge. An example is a surface flood pathway:

routes in which exceedance waterflows are conveyed on the ground. Also

referred to as ‚hollow‘ or ‚gullly free‘ roads.

9 Sub-surface infiltration A sub-surface structure into which storm water is conveyed, designed to

promote infiltration.

10 Heatstress measures An upcomming categorie linked to implementation of green and blue measures

in previous categories (swales, green roofs and walls, permeable pavement,

raingardens etc.) implemented to cool down the city and mitigate heatstress.

Maar erg verschillende soorten…
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Boogaard F.C. Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands, Delft 2015.

Proeven met onderwijs (RAAK), MKB & publieke sector

Learning from SuDS:

Focus op doorlatende en passerende verharding

https://www.mdpi.com/2073-4441/11/2/320

Pleit voor betere onderzoeksmethoden: verz, droogte etc
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(un) Saturated

Long term
Maintenance is a major issue: efficiency factor in the order of 2-4

More research on different maintenance cost effective methods needed

F. Boogaard , F. Harten , T. Lucke . Long term infiltration capacity of permeable pavement determined with new full scale test
method, 14

th
IWA/IAHR international conference on urban drainage (ICUD), 10-15 September 2017, Prague.
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Infiltration capacity versus age of permeable pavement 

Netherlands: full scale tests

Netherlands: infiltrometer tests

Belgium: infiltrometer tests

Germany: infiltrometer tests

Ciria Ambition (5000 mm/h)

EU ambition  (194,4 mm/h, 540 l/s/ha)

RIONED minimum capacity (20 mm/h)

-

Results

Log!

SuDS under extreme climate events: Drought

Publicaties: boeken
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Richtlijnen, …….
Wadis verharding?

?

onderhoud
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BEHEER DOORLATENDE VERHARDING• Waterdoorlatende verharding kan zowel met een veeg-zuigwagen als met een zoab-reiniger 
worden schoongemaakt. Hiermee wordt de doorlatendheid verhoogd, soms tot dichtbij de 
aanvankelijke waarde. Het type verharding blijkt hierbij een rol te spelen. Bij infiltratie via 
de voegen wordt bij reiniging een deel van het voegmateriaal verwijderd, wat uiteraard een 
groot positief effect heeft. Als te veel van het materiaal is verdwenen, kan het worden 
aangevuld, waarbij dus wel het juiste split moet worden toegepast. Bij infiltratie via poriën 
kunnen hardnekkige verontreinigingen achterblijven na reiniging• Het is belangrijk om direct na aanleg de verharding al te reinigen. Aanbevolen wordt een 
onderhoudsprogramma te koppelen aan monitoring van de doorlatendheid van de toplaag. 
Hierbij kan de verharding in eerste instantie worden opgenomen in het reguliere 
onderhoud. Op basis van de monitoringsgegevens kan het onderhoudsprogramma zonodig
worden bijgesteld• Onkruidbestrijding door middel van staalborstels wordt in combinatie met poreuze stenen 
bij voorkeur niet toegepast aangezien deze manier slijtage kan veroorzaken• Het beheer is sterk afhankelijk van de soort verharding (zuigen, vegen, maaien). 
Inlichtingen kan men inwinnen bij de producent van de infiltratietechniek• De infiltratiecapaciteit wordt behouden door adequaat beheer en onderhoud van de 
voorziening. Beheer is afhankelijk van de voorziening en kan bestaan uit vegen en zuigen. 
Het vegen dient met een frequentie in de orde van 2 keer per jaar te gebeuren. Bij locaties 
waar markten, evenementen en dergelijke plaatsvinden, zal er een hogere frequentie 
gehanteerd moeten worden. Het zuigen 1 ker per vijf à tien jaar• Een hogere onderhoudsfrequentie leidt tot een hogere doorlatendheid. Het is echter niet 
altijd nodig om een heel hoge doorlatendheid te behouden. Bij het ontwerp wordt 
gerekend met een doorlatendheid die groter is dan noodzakelijk. In de praktijk blijkt dan 
ook, dat bij normaal onderhoud de doorlatendheid na jaren vaak nog steeds voldoende is 

Kennisbank doorlatende verharding
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Aansturing 

maatregel 

Aanbevolen 

frequentie 

Onderdeel Aspect Maatregel Aanbevolen 

frequentie 

Tijdsonafhankelijk  Verharding Dichtslibben Bouwverkeer, zand- en 

grondtransporten en zandopslag 

beperken 

 

  Gehele systeem Verzakking Zwaar verkeer en veelvuldig draaien 

op de verharding beperken 

 

  Gehele systeem Bodemkwaliteit Vervuiling bij de bron voorkom en  

Periodiek   Verharding Dichtslibben, 

bodemkwaliteit 

Straat vegen 4-12/j 

  Drain Dichtslibben, 

afzetting, 

verstopping 

Drain doorspuiten 1/j 

Visuele inspectie 1/j verharding Verzakking Verzakking herstraten Door inspectie 

Doorlatendheid meten 1/ 2-5 j Gehele systeem Afzetting, 

dichtslibben 

Vegen/zuigen verharding en voegen Door inspectie 

  Gehele systeem Dichtslibben Onkruid bestrijden met heet water Door inspectie 

Bodem monster 1/5 j Verharding Bodemkwaliteit Vegen/zuigen verharding voegen Door inspectie 

monster bergingslaag 1/5 j Gehele systeem Bodemkwaliteit Vervuiling bij de bron beperken Door inspectie 

monster grondwater 1/5 j Drain Waterkwaliteit Vegen/zuigen verharding voegen Door inspectie 

monster drainwater 1/5 j bergingslaag Bodemkwaliteit Bergingslaag (deels) vervangen Door inspectie 

 

Onderzoeksvragen (Allard/Britta): 
- Hoe is het beheer en onderhoud van regenwatervoorzieningen 

(verharding) maatregelen op dit moment geregeld? 

- In hoeverre is er noodzaak tot verbetering van beheer en onderhoud om 

de effectiviteit van waterdoorlatende verharding te verbeteren? 
- In hoeverre verschillen de percepties hierover (binnen gemeentes 

(verschillende afdelingen), MKBs, waterschappen, provincies?)
- Hoe kan het beheer en onderhoud van waterdoorlatende verharding in de 

toekomst beter geregeld worden? 
- Worden er al richtlijnen gehandteerd?
- Klassiek rapport of instructie video/foto handleiding/workshops 

kennisbank?
- Waar is behoefte aan?

Conclusies/inhoud in 15 min

• Onderzoek uitgevoerd bestaande systemen in NL

• Project(resultaten) in kaart gebracht (www.climatescan.nl)

• Kennis: wetenschappelijke publicaties: Iverzadiging, droogte, …

• Leuk, maar wat nu?

• Kansen: update leidraad riolering naar kennisbank

• Samen invullen

• Vragen/suggesties (Allard/Britta/… )  
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Join climatecafe Malmo, 11 – 14th  June 2019, Sweden

Join us for a climatecafe during the seminar:  

Muffin, INXCES & SURF 

joining the program is free (take care of travel & lodging yourself). Interested? Email: floris@noorderruimte.nl
More info: climatecafe.nl/news 

Our urban and rural environment (rivers, cities) are becoming increasingly vulnerable for climate change and there is an urgent need 

to become more resilient. Climatecafe is a method to assess different parameters in the field that give a quick insight in the 

vulnerability of a defined urban or rural area. 

In Climatecafe Malmo you will learn how to measure, map and scan sustainable urban drainage systems: demonstration and 
participation in full-scale infiltration test, mapping of pollutants in SuDS and measure water quality with your phone. You will present 

your results at the seminar of the JPI Europe projects INXCES, Muffin and SURF. Your results will help stakeholders in urban areas to 

develop and implement climate adaption measures.  
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