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1

INLEIDING

Een groot deel van de riolering in Nederland is aangelegd als een gemengd rioolstelsel, ook in
Valkenswaard is dit het geval. Bij hevige regenval stort het rioolstelsel op verschillende locaties over naar
de Dommel waardoor vuilemissie naar de Dommel optreedt.
In 2006 is het GRP voor de gemeente Valkenswaard vastgesteld. In dit GRP is een aantal maatregelen
beschreven om de bescherming tegen wateroverlast vanuit de riolering op peil te bergen en te voldoen
aan de milieurichtlijnen van de provincie. Bij het vaststellen van deze maatregelen is (nog) geen rekening
gehouden met het afkoppelen van verhard oppervlak en het gescheiden afvoeren van regen- en
afvalwater. Sinds de komst van de Wet Gemeentelijke Watertaken is het van belang om de mogelijkheden
voor een gescheiden afvoer van afval- en regenwater in kaart te brengen en om hierover een
gemeentelijke visie te formuleren en vast te stellen. In het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
2013 – 2017 (VGRP) is het hemelwaterbeleid nader uitgewerkt.
Als onderlegger voor dit beleid worden de kansrijke gebieden voor afkoppelen in kaart gebracht en wordt
een afkoppelstructuur opgesteld. Dit moet leiden tot een gebiedsaanwijzing voor afkoppelbare locaties.
Deze gebiedsaanwijzing maakt onderdeel uit van de nog op te stellen gemeentelijke
hemelwaterverordening.

1.1

Afkoppelen in Valkenswaard
Het gezamenlijk afvoeren van regenwater en afvalwater naar de rioolwaterzuivering staat al enige tijd ter
discussie. Door de klimaatsontwikkelingen komt op termijn de afvoercapaciteit van de riolering onder druk
te staan. Hiernaast is het niet duurzaam om schoon regenwater door de rioolwaterzuiveringen te leiden.
Door het gescheiden afvoeren van regenwater en afvalwater:
•
wordt afvalwater met een geconcentreerdere vuilemissie naar de rioolwaterzuivering afgevoerd.
Hierdoor wordt het zuiveringsproces in de rwzi efficiënter uitgevoerd;
•
wordt de hoeveelheid water die rioolstelsel moet afvoer sterk gereduceerd. Dit geeft meer ruimte in
het systeem en leidt op den duur tot minder wateroverlast;
•
vinden er minder overstorten vanuit het gemengd stelsel naar oppervlaktewater waardoor minder
vuilemissie naar oppervlaktewater optreedt.

1.2

Tweesporenbeleid
In Europa wordt door waterkwaliteitsbeheerders gewerkt met een tweesporenbeleid. Het eerste spoor is
het emissiespoor, dit wordt gevormd door de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de Nitraatrichtlijn.
Binnen gemeenten vindt de vertaling hiervan plaats door te voldoen aan de basisinspanning. Dit spoor
wordt in de gemeente Valkenswaard gerealiseerd door de aanleg van randvoorzieningen. De reden
hiervoor is dat de basisinspanning gerealiseerd moet worden voor eind 2012, de aanleg van
bergingsvoorzieningen en rioolverruiming ten behoeve van de basisinspanning snel te realiseren is en het
alternatief, afkoppelen van verhard oppervlak, veel meer doorlooptijd vraagt.
Het tweede spoor is het waterkwaliteitsspoor dat wordt ingevuld door de Kaderrichtlijn Water (KRW).
In 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Het doel van de Kaderrichtlijn water is de kwaliteit
van grond- en oppervlaktewater in Europa op een goed niveau te krijgen én te houden. De KRW schrijft
voor dat in 2015, dan wel 2027 een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater bereikt moet
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zijn. Om dit te bereiken wordt het waterkwaliteitsspoor gevolgd. Voor het waterkwaliteitsspoor geldt dat na
het bereiken van de basisinspanning de resterende vuiluitworp uit het rioolstelsel op het oppervlaktewater
geen belemmering mag zijn voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit. Indien dit toch het geval is
kunnen aanvullende maatregelen in de riolering of het watersysteem worden genomen. De gemeente
Valkenswaard zet het afkoppelen van verhard oppervlak in om invulling te geven aan het
waterkwaliteitsspoor en om de risico’s op wateroverlast bij hevige neerslag te beperken.
De vuilemissie naar de Dommel moet, volgens het landelijk beleid, worden teruggebracht tot het niveau
van de basisinspanning. Op dit moment (april 2012) is dit niveau nog niet behaald. In het kader van de wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) moet de gemeente Valkenswaard randvoorzieningen aanleggen
om aan de basisinspanning te voldoen. Deze zijn nog niet allemaal gerealiseerd.
Eind 2012 moeten de afgesproken verbetermaatregelen uit het BRP, waaronder twee bergbezinkbassins
in het Dommeldal, zijn gerealiseerd. Er wordt dan nog niet voldaan aan de basisinspanning. Met
waterschap de Dommel is afgesproken dat na uitvoering van de verbetermaatregelen uit het BRP er eerst
een periode gemonitoord (overstortmetingen) zal worden. Vervolgens zal in het kader van het
1
waterkwaliteitspoor (Kallisto ) bekeken worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Mogelijk moet
dan meer retentie worden aangelegd of extra verhard oppervlak worden afgekoppeld.

Kallisto is een innovatieproject dat zich richt op het slimmer schoonmaken van afvalwater om de
waterkwaliteit in de Dommel blijvend te verbeteren. Naast ‘projectcoördinator’ waterschap de Dommel
werken Gemeente Eindhoven, Waterschap Vallei&Eem, Waterschap Brabantse Delta, Universiteit van
Gent, Wageningen Universiteit en STOWA mee aan dit project.
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2

BELEID EN UITGANGSPUNTEN

Om te kunnen onderzoeken of afkoppelen binnen de gemeente Valkenswaard kansrijk is, dient inzichtelijk
te worden gemaakt hoe dit binnen de beleidskaders van gemeente en waterschap valt. Daarnaast zijn
samen met gemeente en waterschap specifieke uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot het
opstellen van de Visie omgaan met hemelwater.

2.1

Beleid gemeente Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard streeft naar een robuust en duurzaam watersysteem voor de toekomst. Hierin
is afkoppelen een optie. Op dit moment ontbreekt echter een integrale, gebiedsdekkende visie over de
afvoer van regenwater uit het stedelijk gebied.
Met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen voert de gemeente een afkoppelbeleid conform het landelijk en
regionaal beleid. Dit betekent dat bij de aanleg van nieuwe riolering een (verbeterd) gescheiden stelsel
wordt aangelegd.
Bij bestaande bebouwing is de gemeente van mening dat afkoppelen van afvoerend oppervlak vooral
meerwaarde heeft:
•
wanneer de aanleg van de benodigde voorzieningen gecombineerd kan worden met
andere maatregelen zoals rioolvervangingen of wegreconstructies (werk met werk
maken).
•
wanneer dit een bijdrage levert aan het beperken van wateroverlast.
De gemeente Valkenswaard is voornemens om een verordening voor de afvoer van hemelwater en
grondwater op te stellen. Middels een dergelijke verordening kunnen particulieren en bedrijven verplicht
worden gesteld om af te koppelen. In de verordening wordt vastgesteld in welke situaties particulieren en
bedrijven verplicht zijn om zelf hemelwater te verwerken of aan te bieden.
De gemeente Valkenswaard is voornemens in 2012 het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de
periode 2013-2017 op te stellen. In dit plan wordt het beleidsvoorstel met betrekking tot stedelijk
waterbeheer en de omgang met hemelwater opgenomen.

2.2

Beleid waterschap de Dommel

De Kadernota Stedelijk Water ‘Water om op te bouwen’ vormt voor het waterschap een koepel waaronder
een groot aantal kennisprojecten, beleidsuitwerkingen maar ook maatregelen gericht op stedelijk
waterbeheer zullen plaatsvinden. In de kadernota worden de volgende aspecten behandeld ten aanzien
van afkoppelen van verhard oppervlak:
•
Voor 2004 was het streven om 5% van het bestaand verhard oppervlak af te koppelen conform
het ontwerp WBP II. In de praktijk is 1,5 % gehaald ten opzichte van 2000. Voor 2018 is 20% het
streven.
•
Door het waterschap is de Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2008-2012
opgesteld. Deze is bedoeld om gemeenten te prikkelen om hemelwater af te koppelen.
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•

•

2.3

Uitgangspunt bij het opstellen van de stimuleringsregeling was dat de (financiële) voordelen die
afkoppelen oplevert voor het waterschap, ter beschikking worden gesteld aan de gemeente.
Het waterschap is van mening dat schoon water niet naar de rioolwaterzuivering moet worden
afgevoerd, maar dat de volgende voorkeursvolgorde voor de behandelingswijze moet worden
gehanteerd:
o Hergebruik.
o Infiltreren.
o Afvoeren naar oppervlaktewater.
o Afvoeren naar riolering via een verbeterd gescheiden stelsel.
Uitgangspunt is dat alleen ‘schone’ oppervlakken worden afgekoppeld. Voor nieuwbouw verwijst
de nota in dit kader naar de richtlijn 'Aandachtspunten aan- en afkoppelen van verharde
oppervlakken', uitgegeven door de stichting RIONED, en het Nationaal Pakket Woningbouw
(duurzaam bouwen).

Uitgangspunten Visie omgaan met regenwater
Alle kernen binnen de gemeente Valkenswaard zijn in beschouwing genomen bij het vaststellen van de
afkoppelkansen.
Binnen de kern Valkenswaard zijn enkele reeds (verbeterd) gescheiden stelsels aanwezig; Schaapsloop II,
Hazelaar, Hoge Akkers, en Turfberg (deel rioleringsgebied). In een aantal gebieden is in het recente
verleden al verhard oppervlak afgekoppeld. Op kaartnummer 1 in bijlage 1 is hiervan een overzicht te zien.
Door de aanleg van randvoorzieningen en maatregelen in het rioolstelsel is de noodzaak voor grootschalig
afkoppelen ten behoeve van de basisinspanning niet meer aan de orde. Dit neemt niet weg dat afkoppelen
gericht ingezet wordt voor het oplossen van specifieke knelpunten. Voorbeelden hiervan zijn:
●
Het oplossen van water op straat locaties, waaronder Dommelen-Zuid en Schepelweijen;
●
het verbeteren van de waterkwaliteit door het realiseren van een (verbeterd) gescheiden
stelsel Schaapsloop;
●
reductie omvang randvoorziening Kreijenbeek;
Daarnaast bieden inbreidingslocaties de mogelijkheid om op een duurzame manier met het inzamelen van
regenwater om te gaan.
Voorliggende rapportage beschrijft op hoofdlijnen de te hanteren afkoppelmogelijkheden en de kansrijke
gebieden. Deze gebieden zijn blauw ingekleurd op de kaart in bijlage 1. In bijlage 5 wordt nader ingegaan
op alle te onderscheiden deelgebieden. Bij uitwerking van maatregelen biedt dit een handleiding voor de
specifieke invulling van afkoppelen van verhard oppervlak in deze gebieden.
In 2005/2006 zijn 30 peilbuizen geplaatst in de kernen Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft
(Resultaat grondwatermetingen, periode juni-2005 2006, T0655-01-001, maart 2008). Op basis van dit
onderzoek gaan wij ervan uit dat wat de bodemopbouw betreft infiltratie binnen het plangebied mogelijk is.
Een overzicht van de grondwaterstanden is weergegeven in bijlage 2.
Nieuwbouwlocaties worden hydrologisch neutraal ontwikkeld. In bijlage 3 is een overzicht van de geplande
nieuwbouw opgenomen.
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3

STAPPENPLAN

Bij het afkoppelen van verhard oppervlak hanteert de gemeente Valkenswaard een aanpak in drie
stappen: allereerst worden de meest eenvoudige locaties aangepakt waar slechts een beperkte
inspanning nodig is om het verhard oppervlak af te koppelen van de riolering. Daarna worden de locaties
aangepakt die een bijdrage leveren aan het beperken van wateroverlast in het stedelijk gebied. Tot slot
wordt meegelift met ingrepen in de openbare ruimte, zoals herinrichtingen en inbreidingsgebieden.
Laaghangend fruit
Dit betreft locaties die relatief eenvoudig en goedkoop af te koppelen zijn:
●
Locaties vlakblij groenlocaties of open water, via afstroming over straat kan hemelwater
worden afgekoppeld
●
Locaties waarbij kan worden meegelift met wegreconstructies.
Hydraulische knelpunten
In het BRP van 2010 is gekeken naar de hydraulische knelpunten binnen Valkenswaard. Hierbij is naast
de resultaten uit het rekenmodel ook gekeken naar de ervaringen in de praktijk. Op de onderstaande
locaties wordt overlast ervaren:
A. Pastoor Heerkensdreef;
B. Geenhovensedreef/Hertog Hendrikstraat;
C. Zandstraat/Nieuwstraat/Kempische Baan;
D. Eindhovense/Europalaan;
E. Minister Aalbersdreef;
F. Waalreseweg/Deken Frankenstraat;
G. Weteringstraat/Van de Venstraat.
Door de gemeente Valkenswaard is recentelijk een inventarisatie uitgevoerd van meldingen van
wateroverlast. Een overzicht hiervan is weergegeven in bijlage 4 (bron: gemeente Valkenswaard, RAInfra). De op deze kaart aangegeven meldingen vormen een aanvulling op bovenstaande knelpunten.
De locaties worden herkend in de resultaten bij bui 8, de berekende mate van water-op-straat sluit echter
niet aan bij de praktijkervaringen.
Uit de resultaten van de hydraulische berekening blijkt, dat er op een zeer groot aantal locaties water op
straat wordt berekend (de blauwe, oranje, rode en paars gekleurde putten in figuur 3-10). Op een aantal
locaties wordt zelfs meer dan 0,5 meter water op straat berekend. De resultaten sluiten niet goed aan bij
de praktijkervaringen. Weliswaar zijn de bekende knelpunten herkenbaar in de resultaten, echter de mate
van water op straat die berekend wordt strookt niet met de frequentie en mate van water op straat welke in
de praktijk wordt ervaren.
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Figuur 3-1 Theoretisch hydraulisch functioneren, waking bij bui 08, huidige situatie
(bron: BRP Valkenswaard)

Meeliften met stedelijke ontwikkelingen
Voor deze locaties geldt dat de afkoppelkans is gekoppeld aan ontwikkelingen als gevolg van
inbreidingslocaties/groot onderhoud en renovatieplannen/herinrichting openbare ruimte.
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4

AANPAK VISIE VOOR HEMELWATER

In grote delen van de gemeente Valkenswaard is afkoppelen van verhard oppervlak mogelijk. De
noodzaak om af te koppelen is echter niet overal aanwezig. Voorliggende rapportage beperkt zich tot die
gebieden waar specifieke redenen zijn om regenwater te scheiden van het gemende rioolstelsel. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste redenen het voorkomen van wateroverlast en het
verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. In dit hoofdstuk worden de van belang zijn de
deelgebieden besproken. Per deelgebied wordt de geohydrologische situatie beschreven alsmede de
wijze waarop het afgekoppelde regenwater kan worden verwerkt.

4.1

Schepelweijen
Het gebied Schepelweijen is het laagst gelegen gebied in Dommelen. Dit geldt met name voor het
noordoostelijk deel van het gebied. Dit is dan ook het gebied met de hoogste grondwaterstand. Infiltratie in
de bodem is daardoor in het gebied gelegen ten oosten van de Korfvlechterwei niet mogelijk. Afkoppelen
dient hier te geschieden door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel met afvoer naar de Dommel of
bovengrondse afvoer via wadi’s. De ruimte voor bovengrondse afvoer is echter beperkt. Logische
hoofdafvoertracés zijn gelegen in de Koeherderwei, Schutterswei en Hoefsmidwei.
Het westelijk deel van Schepelweijen leent zich voor de aanleg van IT-riolering of directe infiltratie,
bijvoorbeeld via een krattensysteem of doorlatende bestrating. De IT-riolering kan worden verzameld in
een inzamelriool in de Korfvlechterwei en verder lozen via de hoofdafvoertracés van Schepelweijen-Oost.

4.2

Dommelen-Zuid
Het gebied Dommelen-Zuid is het gebied gelegen tussen de Hyacinthlaan en de Irislaan. Dit gebied ligt
net te noorden van de nieuwe uitbreidingslocatie Lage Heide. Dommelen-Zuid ligt deels in een
infiltratiegebied. In het gebied ten oosten van het Fresiapad is de grondwaterstand te hoog voor directe
infiltratie, het westelijk deel is geschikt voor aanleg van IT-riolering. De afvoer van regenwater uit
Dommelen-Zuid kan plaatsvinden via het regenwatersysteem van Lage Heide. Voorwaarde is wel dat
binnen Dommelen-Zuid de benodigde berging voor dit gebied wordt gerealiseerd.

4.3

Kreijenbeek
Het gebied Kreijenbeek is gelegen ten noorden van de Valkenierstraat en ten oosten van de Bosstraat en
de Smelen. Reden voor afkoppelen in dit gebied is het voornemen van de gemeente om ten oosten van
Kreijenbeek een nieuw plan te ontwikkelen, Leenderweg Phiffrons. In de noordoosthoek van Kreijenbeek
bevindt zich de randvoorziening Kreijenbeek, bestaande uit een bergbezinkbassin en twee open buffers.
Door verhard oppervlak af te koppelen kunnen de open bergingen kleiner worden, waardoor meer ruimte
ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen.
Kreijenbeek is gelegen in een zeer geschikt infiltratiegebied. Het hoogste grondwater bevindt zich op een
diepte van minimaal 1,50 meter. Dit maakt het gebied geschikt voor IT-riolering of directe infiltratie. Afvoer
van overtollig regenwater kan plaatsvinden richting de watergang in de noord-oosthoek van Kreijenbeek.
De omvangrijke aanwezigheid van groen maakt het ook mogelijk om water in dit gebied grotendeels
bovengronds in te zamelen en via wadi’s te transporteren.
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4.4

Schaapsloop I
In Schaapsloop I is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om verhard oppervlak af te
koppelen. Schaapsloop I is deels een gemengd en deels een gescheiden stelsel. Uit inventarisatie van de
bedrijfsterreinen is bepaald welke oppervlakken geschikt zijn om af te koppelen van het gemengde
rioolstelsel. Om dit te realiseren dienen waterlopen verruimd te worden en enkele riolen te worden
aangelegd.

4.5

Schaapsloop II
Schaapsloop II is op dit moment een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Dit kan worden omgebouwd naar
een gescheiden stelsel door het verleggen van het lozingspunt van het regenwatergemaal. Dit gemaal
pompt nu een deel van het regenwater naar het vuilwaterriool. Deze afvoer kan worden verlegd naar het
oppervlaktewater. Voorwaarde hierbij is wel dat er geen foutieve aansluitingen op het regenwaterriool
aanwezig zijn. Om dit vast te stellen is een inventarisatie noodzakelijk.

4.6

Centrumgebied
In het centrum van Valkenswaard is al veel afgekoppeld danwel niet aangesloten bij aanleg. Denk daarbij
aan het Willem II complex, de Valkenierstraat, de Frans van Beststraat en het zuidelijk deel van het
centrumgebied, net ten noorden van de Leenderweg. In deze omgeving kan nog meer verhard oppervlak
worden afgekoppeld, zoals het Kerverijplein en de Karel Mollenstraat zuid. De te hanteren
afkoppelmethode sluit bij voorkeur aan bij omliggende systemen. Het toepassen van infiltratieriolen in
combinatie met infiltratiekratten ligt hier voor de hand.

4.6.1

Afvoermethoden
Per locatie is de beste manier voor het afkoppelen van hemelwater gekozen. Hieronder zijn de
verschillende gebruikte systemen voor de verwerking van hemelwater toegelicht. In paragraaf 4.4 wordt
nader ingegaan op de beheeraspecten van de verschillende systemen.
IT-riool
IT-riolering wordt vaak aangelegd op momenten dat de bestaande riolering aan vervanging toe is. De
kosten voor de aanleg van een IT-riool in combinatie met vervangingswerkzaamheden zijn relatief laag.
Ten tijde van de aanleg is niet op alle locaties reeds een afvoer naar het hwa-stelsel mogelijk. Deze
locaties zullen tijdelijk aansluiting met het gemengde stelsel vinden. Aankoppeling van verhard oppervlak
kan reeds worden uitgevoerd, een deel van het opgevangen hemelwater kan dan infiltreren en een deel
kan afvoeren naar het gemengde stelsel. Belangrijk is dat geen terugstroming vanuit het gemengde
rioolstelsel kan plaatsvinden.

Afvoeren over straat naar groen
Hemelwater afkomstig van locaties in de nabijheid van een groenvoorziening kan via aanpassingen van
het wegprofiel en/of trottoirs over straat afstromen naar groen.
Ook aan de groenvoorziening zijn veelal aanpassingen nodig. Hierbij te denken aan de aanleg van een
infiltratie en/of opslagvoorziening. Mogelijkheden hiervoor zijn een wadi of infiltratiesloot. Hierbij rekening
houdend met de aanwezigheid van bomen.
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Aanbevolen is om een noodoverlaat aan te leggen naar het gemengde stelsel die bij hevige regenval kan
overstorten.
Ter plaatse infiltreren/afstromen naar groen
Op sommige locaties is het mogelijk dat hemelwater vrijwel direct kan afstromen naar een groene locatie.
Hiervoor zijn minimale inspanningen nodig. In de groenvoorziening dienen wadi’s of bergingsvijver te
worden aangelegd
Infiltratiekratten
Op locaties waar de grondwaterstand hoog is biedt de aanleg van infiltratiekratten een uitkomst. De kratten
worden dicht onder maaiveld op een diepte van circa 1 meter geplaatst. Door de open structuur is een
grote mate van berging te realiseren op een beperkt oppervlak.
Afvoeren via gotensysteem
Door de aanleg van een goot over de weg kan hemelwater over straat afvoeren. Als uitgangspunt is
genomen dat hemelwater over straat maximaal een afstand van 150 meter kan overbruggen totdat het
wordt verzameld.
Doorlatende verharding
Indien de grondwaterstand relatief hoog is en geen gebruik kan worden gemaakt van infiltratieriolen kan
gekozen worden voor doorlatende verharding. Het regenwater wordt dan geborgen in de funderingslaag
onder de verharding en kan van daaruit infiltreren in de ondergrond. Bij dit type voorziening dient er voor te
worden gezorgd dat de voegen in de doorlatende verharding voldoende open blijven. Dit vraagt regulier
onderhoud van de verharding.
Groene daken
Platte daken of daken met een flauwe helling lenen zich voor de aanleg van groene daken. Een groen dak
is een dak dat bedekt is met vegetatie, deze daken nemen hemelwater deels op en voeren dit deels af. De
aanleg van groene daken is relatief eenvoudig en goedkoop. Daarom is gekozen voor uitvoerbaarheid in
e
de 1 fase. Groene daken in een gebied met een gemengd stelsel zullen in eerste instantie nog een
e
e
hoeveelheid hemelwater afvoeren naar dit gemengde stelsel. Na uitvoering van de 2 of 3 fase zal dit
hemelwater kunnen afvoeren naar de voorziening die dan wordt aangelegd.

4.7

Beheeraspecten
In het afgelopen decennium is in Nederland een scala aan verschillende infiltratievoorzieningen ontwikkeld
en toegepast. Niet elk type voorziening blijkt daarbij hoog te scoren op beheeraspecten. Daarnaast zijn
veel rioleringsbeheersystemen nog niet ingericht op het verwerken van de infiltratievoorzieningen in het
systeem.
Omwille van de beheerbaarheid van de voorzieningen gelden de onderstaande algemene uitgangspunten:
●
Maak waar mogelijk gebruik van bovengrondse (dus zichtbare) inzameling en transport van
afgekoppeld regenwater;
●
Voorkom een wildgroei in toegepaste systemen, dus kies voor een beperkt aantal typen
voorzieningen:;Kies bij ondergrondse voorzieningen voor goed toegankelijke systemen,
welke eenvoudig te inspecteren en te reinigen zijn;
●
Zorg voor een escapemogelijkheid op het rioolstelsel.
●
Gebruik geen strooizouten en onkruidverdelgingsmiddelen op afgekoppelde oppervlakken.
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In paragraaf 4.3.1 is een aantal toe te passen systemen benoemd. Onderstaand worden de
beheeraspecten van deze systemen toegelicht.
IT-riolering
Het beheren van IT-riolering is vergelijkbaar met de traditionele rioolreiniging en –inspectie. Periodiek
dient het stelsel te worden gereinigd en geïnspecteerd. In verband met de infiltratiefunctie van het riool is
het van belang om alert te zijn op foutieve aansluitingen. Een visuele putinspectie vooruitlopend op de
rioolreiniging kan hier al een indicatie geven.
IT-riolering is toepasbaar wanneer de grondwaterstand doorgaans beneden het niveau van de bui gelegen
is. Voordeel van IT-riolering is daarnaast dat er ook een transportfunctie aan kan worden gekoppeld, zodat
regenwater wat niet infiltreert of wordt geborgen in het riool naar een centrale voorziening kan worden
afgevoerd. Huisaansluitingen kunnen direct op de leiding worden aangesloten, met tussenkomst van een
blad- en zandvanger.
Afvoeren over straat
Het afvoeren van regenwater over straat naar een geschikte locatie voor infiltratie is onderhoudsarm. In
hoeverre dit systeem toepasbaar is wordt bepaald door het maaiveldverloop. Directe afvoer over straat zal
doorgaans alleen mogelijk zijn in de directe nabijheid van een geschikte groenvoorziening of waterpartij. In
de aanlegfase dient afschot naar de infiltratievoorziening te worden geregeld, bijvoorbeeld door het op een
oor leggen van de wegverharding en het verlagen van trottoirbanden. Nadien is geen bijzonder onderhoud
aan de wegverharding noodzakelijk. Uiteraard dient de ontvangende groenvoorziening geschikt zijn voor
berging en infiltratie van het regenwater.
Afvoeren via gotensysteem
Indien directe afstroming naar een groenvoorziening of waterpartij niet mogelijk is kan een gotensysteem
worden ingezet voor het transporteren van het regenwater. Hierin is een beperkt verhang te realiseren,
zodat de transportafstand naar een geschikte infiltratievoorziening groter kan zijn dan bij afstroming over
straat. Een transportafstand van circa 150 meter is haalbaar. Een beheertechnisch nadeel van dit systeem
is dat door bladinval en zwerfvuil een goot sneller zal vervuilen en de reinigingsfrequentie fors hoger zal
zijn dan van een ondergronds transportsysteem. Doordat de goten een beperkte diepte hebben zal het
niet mogelijk zijn om huisaansluitingen op dit systeem aan te sluiten. Regenwater afkomstig van percelen
dient derhalve bovengronds te worden aangeboden.
Infiltratiekratten
Bij toepassing van infiltratievoorzieningen is het van belang om te voorkomen dat de voorziening verstopt
raakt. Daartoe dienen de kolken van een goede zandvang te worden voorzien en dienen bladvangers te
worden opgenomen in de regenwaterafvoeren. Zeker voor systemen die niet goed toegankelijk zijn is dit
van groot belang. Dit geldt ook voor infiltratiekratten. De moderne systemen zijn wel goed door te spoelen,
maar zijn niet toegankelijk.
Doorlatende verharding
Bij doorlatende verharding wordt het regenwater rechtstreeks, zonder kolken, via de verharding in een
onderliggend lavapakket gebracht. Dit pakket heeft een hoog percentage holle ruimte, geschikt voor het
bergen van grote hoeveelheden neerslag. Vanuit het lavapakket wordt het regenwater geïnfiltreerd in de
ondergrond of via drains getransporteerd. Eenmaal aangelegd kan het systeem niet worden
geïnspecteerd. Jaarlijks onderhoud aan de verharding is noodzakelijk om de voegen in de doorlatende
verharding open te houden. Groot voordeel van doorlatende verharding ten opzichte van andere systemen
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is de vertragende werking in de afvoer. Met name bij piekintensiteiten zal er veel afvlakking plaatsvinden in
het transport van het regenwater. Dit kan een bijdrage leveren aan beperking van wateroverlast.
Wadi’s en groene berging
Op locaties waar geen sprake is van directe infiltratie (bij hoge grondwaterstand of beperkte
doorlatendheid) kan het regenwater worden getransporteerd naar centraal gelegen infiltratievoorzieningen
in de vorm van wadi’s en/of groene bergingen. Deze voorzieningen hebben een goed doorlatende
bodemverbetering, welke als bodempassage dient. Eventuele verontreinigingen worden in deze
bodempassage afgevangen. Wadi’s hebben naast een bergende functie doorgaans ook een
transportfunctie en zijn zeer geschikt in gebieden waar voldoende ruimte beschikbaar is voor
bovengrondse afvoer buiten de verhardingen. Onderhoud bestaat uit het periodiek maaien van de
voorziening. Ook voor deze voorzieningen geldt dat een uitwijkmogelijkheid naar de riolering in het
ontwerp wordt opgenomen, in dit geval in de vorm van slokops.
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5

CONCLUSIE

Grote delen van Valkenswaard zijn geschikt voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Aangezien
afkoppelen een kostbare maatregel is wordt deze optie alleen ingezet op locaties waar dit een
aantoonbare meerwaarde biedt voor wateroverlast of ruimte creëert voor andere ontwikkelingen, zoals in
Kreijenbeek.
Ofschoon afkoppelen een bijdrage kan leveren aan de basisinspanning is dat niet het primaire doel. Het
tijdspad, noodzakelijk voor het grootschalig afkoppelen van verhard oppervlak, is te lang om voor eind
2012 de basisinspanning in te vullen. Om die reden is gekozen voor de aanleg van randvoorzieningen.
Wateroverlast
Door de gemeente Valkenswaard zijn de locaties in kaart gebracht waar meldingen zijn geweest van
wateroverlast. Op veel locaties wordt de overlast verholpen door aanpassing aan de riolering. In de
gebieden Schepelweijen en Dommelen-Zuid wordt afkoppelen ingezet om overlast te reduceren.
Effect op de Kaderrichtlijn Water
De KRW schrijft voor dat in 2015 dan wel 2027 een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater
bereikt moet zijn. Afkoppelen van het verhard oppervlak draagt bij aan het verbeteren van de ecologische
kwaliteit van het Dommeldal.
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Het hoofdrapport beschrijft een beperkt aantal afkoppelgebieden. Deze gebieden zijn gekozen vanwege
de bijzondere noodzaak om af te koppelen. Echter, ook in andere delen van Valkenswaard kan afkoppelen
mogelijk zijn. Zeker wanneer meegelift kan worden in andere ontwikkelingen zoals wegreconstructies kan
afkoppelen zinvol zijn. In deze bijlage wordt een aantal gebieden binnen Valkenswaard nader
omschreven.
Binnen de kern Dommelen onderscheiden we 4 deelgebieden:

Deelgebied 1 Schepelweijen
Kenmerkend voor dit gebied is het maaiveldverloop van zuidwest naar noordoost. Hierdoor kan noordelijk
binnen dit deelgebied hemelwater afwateren naar het Dommeldal of de sloot ten noorden van de kern
Dommelen.
De hoofdafvoertracés in de Koeherderwei en de Kaarsmakerwei voeren parallel langs elkaar hemelwater
af naar het Dommeldal. Mogelijk kan een gezamenlijke bergingslocatie voor deze afvoertracés gevonden
worden.
Het hoofdafvoertracé in de Korfvlechterwei verzamelt hemelwater afkomstig van het gebied ten westen
van dit tracé. Ten oosten van dit tracé is een aantal locaties aanwezig waar hemelwater direct kan
afstromen.
Via de Metserwei en Stripperwei voert hemelwater afkomstig van de Korfvlechterwei verder af.
De aanleg van met name de hoofdtracés kan meeliften met reconstructies.
Deelgebied 2 Midden Dommelen
Dit relatief kleine deelgebied stroomt eveneens in noordoostelijk richting af. Langs het Dommeldal is er
een aantal locaties waar hemelwater rechtstreeks kan afstromen naar bestaande groenlocaties.
Aan de westkant van dit plangebied bevinden zich enkele bedrijven met platte daken, deze lenen zich voor
de aanleg van groene daken.
Twee hoofdafvoertracés leiden het hemelwater via IT-riolen naar het Dommeldal. Langs de Tienendreef
kan de aanleg van IT-riolering meeliften met reconstructies.

Deelgebied 3 Oud sportpark Dommelen
Dit deelgebied kenmerkt zich door de ligging van het oud Sportpark binnen dit deelgebied. Het oud
sportpark en de omliggende bebossing bevinden zich op het hoogste punt van de kern Dommelen.
Hierdoor is afvoeren van hemelwater naar deze groenlocatie maar beperkt mogelijk.
De “groene as” langs de Tienendreef leent zich als bergingslocatie. Hemelwater kan hier infiltreren en/of
vertraagd afvoeren richting het Dommeldal. De bergingslocaties op de structuurkaart geven open locaties
weer met vooral gras.
Ook langs de Nobertusdreef naar het Dommeldal loopt een “groene as”. In deze strook bevinden zich
geen open groenlocaties maar enkel bomen. Daarom is gekozen dit niet als afvoertracé aan te duiden.
Mocht de gemeente hier wel voor willen kiezen kan het hoofdafvoertracé naar deze groene as verplaatst
worden.
Gemeente Valkenswaard/Visie omgaan met hemelwater
HMo/EO/SS/R_LW-EH20120045

bijlage 3
-2-

De wijk tussen de twee “groene assen” kent straten met een vrij breed profiel, bijvoorbeeld het Luciadal.
Dit creëert ruimte om hemelwater via goten over straat af te voeren richting de Tienendreef. Het gebied
dat een te grote afstand moet overbruggen om bij de bergingslocatie te komen voert af via IT-riolering.
Hoofdafvoertracé is het Helenadal – Annadal.

Deelgebied 4 Kern oud Dommelen
Dit deelgebied omvat de oude kern van Dommelen. Kenmerkend is de ligging van een grote groenlocatie
aan de rand van dit deelgebied met daarin de kerk en watermolen van Dommelen.
In de wijk in het zuiden van het deelgebied bevinden zich enkele straatjes met garageblokken, deze lenen
zich voor de aanleg van groene daken.
Parallel aan de Hyacinthlaan is een grote groenvoorziening gelegen waarbinnen ruimte is voor een wadi.
Vanaf de omliggende woningen kan afgekoppeld hemelwater over straat hier naartoe afvoeren.
Vanaf de Hyacinthlaan loopt het maaiveld af naar de Irislaan. Hemelwater kan hier lokaal worden
gebufferd en vertraagd worden afgevoerd richting Irislaan. In de Irislaan kan dit regenwater worden
gekoppeldn aan de afvoer van bouwplan Lage Heide.
In het westelijke deel van de Bergstraat kan via een IT-riool hemelwater afvoeren naar de secundaire
leggerwatergang hier parallel aan. Het wegprofiel van het oostelijke deel van de Bergstraat dient zodanig
te worden geprofileerd dat hemelwater kan afstromen naar de waterloop.
Het gebied boven de Bergstraat kan middels IT-riolering richting de watergang afvoeren.
Binnen de kern Valkenswaard onderscheiden we 12 deelgebieden.

Deelgebied 5 Het Gegraaf
Binnen dit plangebied zijn 2 hoofdafvoertracés gesitueerd: Koningsvaren en Nieuwe Waalreseweg.
Hiernaast zijn nog enkele reconstructies gepland waarbij de aanleg van een IT-rool kan meeliften.
Een beperkt aantal daken leent zich voor de toepassing van groene daken. Hiernaast zijn er enkele
groenvoorzieningen waarbinnen hemelwater gezien de grondwaterstand kan infiltreren. Na aanpassingen
aan het straatprofiel kan hemelwater over straat afstromen.
Aan de westkant van de wijk het Gegraaf bevindt zich veel groen. Door aanpassingen in het wegprofiel
van de Kornoeljelaan en de Lijsterbeslaan kan hemelwater van de percelen aan de grens van het
plangebied over straat naar groen afstromen.
De overige percelen kunnen in een later stadium aansluiten op nieuw aan te leggen IT-riolen.

Deelgebied 6 Den Dries
Binnen dit plangebied bevinden zich bedrijventerrein Den Dries en sportpark Den Dries. Op het
bedrijventerrein hebben enkele bedrijven platte daken en de tennishal heeft daken met een flauwe helling.
Hier kan door het aanleggen van groene daken relatief eenvoudig hemelwater worden afgekoppeld.
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Achter de tennishal bevindt zich een groenlocatie waar overtallig hemelwater van de tennishal naartoe kan
afwateren.
Voor bedrijventerreinen is als uitgangspunten genomen dat alleen dakoppervlak afgekoppeld zal worden.
Het aantal dakoppervlakken op het bedrijventerrein die niet in aanmerking komen voor groene daken is
dermate klein dat de aanleg van een voorziening voor deze enkele verhardingen als niet rendabel wordt
beschouwd.
Door op de parkeerplaatsen in het sportpark een gotensysteem aan te leggen kan hemelwater afvoeren
naar het nabijgelegen grasveldje. Dit grasveldje heeft ook aanpassingen nodig voor de berging van
hemelwater.

Deelgebied 7 Geenhoven
Deelgebied 7 kenmerkt zich door het hoofdafvoertracé in de Haagstraat. Dit tracé ligt lager dan het
naastgelegen gebied. Zowel ter plaatse van de hoofdafvoertracé als op enkele kleinere aanvoertracés zijn
reconstructies gepland waarbij de aanleg van IT-riolering kan meeliften.
In de Hertogin Johannastraat zijn reeds enkele woningen afgekoppeld, deze voeren af naar een wadi. De
geplande wegreconstructie in de Kempische baan schept de mogelijkheid tot herprofilering van die straat.
Hierdoor kan water uit de Kempische baan naar de wadi worden geleidt. Rekening gehouden moet
e
worden met de dimensies van de wadi, mogelijk moet deze vergroot worden. In de 2 fase kan vanaf de
wadi een overloop richting het hoofdafvoertracé gerealiseerd worden.
Hiernaast is er in de Willibrorduslaan een groenlocatie aanwezig waar middels een wadi een afvoertracé
naar de hoofdafvoer kan worden gerealiseerd. Langs het hoofdafvoer aan de Geenhovensedreef kunnen
enkele percelen rechtstreeks afwateren op de bestaande groenlocaties.
Groene daken kunnen op enkele locaties binnen dit plangebied worden toegepast.
Gekeken naar de grondwaterstand kan binnen het grootste deel van dit deelgebied it-riolering worden
e
toegepast in de 3 fase.

Deelgebied 8 de Meer
Deelgebied de Meer kenmerkt zich door grote vrijstaande woningen. Als door de gemeente besloten wordt
om in het VGRP een hemelwaterverordening te verankeren kan de gemeente particulieren verplichten om
af te koppelen. Binnen dit deelgebied is dan op de percelen zelf ruimte om afgekoppeld hemelwater te
verwerken. Met het oog op het opstellen van het VGRP eind 2009 zal deze maatregel waarschijnlijk al in
e
de 1 fase worden uitgevoerd. De straten kunnen vervolgens afwateren naar de kleinere
groenvoorzieningen ter plaatse.
Als geen hemelwaterverordening wordt opgesteld kan hemelwater via goten richting de Meer afvoeren in
fase 2 of 3. De geplande reconstructie in 2013 kan worden benut om maaiveldaanpassingen langs de
groenvoorziening door te voeren.

Deelgebied 9 Kerkakkers
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Binnen dit deelgebied zijn weinig locaties welke in de eerste fase kunnen worden afgekoppeld. Er zijn
enkele gebouwen aanwezig welke zich lenen voor het toepassen van groene daken.
De geplande reconstructies binnen dit gebied betreffen vooral reliningen van de riolering. Van meeliften
met reconstructies is hierdoor binnen dit plangebied vrijwel geen sprake.
In de tweede fase kan wel een groot aantal oppervlakken afstromen naar groen. Aan de rand van het
plangebied bevindt zich veel groen en er bevinden zich enkele groenlocaties binnen het plangebied.
Het meeste verharde oppervlak binnen dit deelgebied zal middels IT-riolering afvoeren. De realisering
e
hiervan wordt verwacht in de 3 fase.

Deelgebied 10 Reisvenne - Centrum
Dit gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van het centrumpark. Omdat binnen dit park een
begraafplaats is gelegen kan niet het gehele park als zoekgebied voor berging worden gezien.
Binnen dit gebied is vrijwel geen sprake van het meeliften met reconstructies. Enkel in de Nieuwe
Waalreseweg kunnen verharde oppervlakken op het hoofdriool aansluiten.
Omdat de enige groenlocatie het centrumpark is en het gebied niet nabij oppervlaktewater gelegen is
wordt vrijwel al het hemelwater ingezameld via IT-riolering.
Er zijn meerdere locaties aanwezig waar de toepassing van groene daken een mogelijkheid is. Ook kan
hemelwater in het noorden van het deelgebied afstromen naar een groenlocatie binnen het deelgebied
Geenhoven.

Deelgebied 11 de Europalaan
Voor dit deelgebied staat de reconstructie van de Europalaan centraal. Gekozen is de Europalaan zelf niet
af te koppelen maar de parallelwegen en de hiergelegen woningen wel. De Europalaan bevindt zich
centraal, gekozen is om met de reconstructie van de Europlaan een hoofdriool aan te leggen. In een later
stadium kunnen de overige verharde oppervlakken binnen dit deelgebied worden afgekoppeld en
aangesloten op het hoofdriool.

Deelgebied 12 de Turfberg-oost
Dit gebied kenmerkt zich doordat het maaiveld niet afloopt richting het westen, naar de Europalaan, maar
naar het oosten. Vanuit daar in de Bosstraat loopt het maaiveld af in noordelijke richting. Hier bevindt zich
buiten de plangrenzen een groenvoorziening. Mogelijk kan hemelwater hier infiltreren.
Een groot aandeel van de woningen binnen dit deelgebied heeft een plat dak, hier kan gekozen worden
voor groene daken.

Deelgebied 13 bedrijventerrein van Linschoten
Op bedrijventerrein van Linschoten is een aantal bedrijven gevestigd waarvan de daken zich lenen voor
het toepassen van groene daken. In de eerste fase kan de realisatie hiervan plaatsvinden.
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Voor bedrijventerreinen is als uitgangspunten genomen dat alleen dakoppervlak afgekoppeld zal worden.
Het aantal dakoppervlakken op het bedrijventerrein welke niet in aanmerking komen voor groene daken is
dermate klein dat de aanleg van een voorziening voor enkel deze verhardingen als niet rendabel wordt
beschouwd.

Deelgebied 14 Deelshurk-noord
Deelgebied 14 is een relatief klein gebied waarbij de afstroming van hemelwater over straat centraal staat.
Ten zuiden van het deelgebied bevindt zich de Blauwe loop, een secundaire leggerwatergang.
De groenvoorzieningen in de Columbusstraat lenen zich voor de aanleg van een wadi. De omliggende
percelen kunnen hier naartoe afwateren.
Het maaiveld ten zuiden van de Columbusstraat loopt zuidwaarts af. De straten hier hebben een lengte
van ongeveer 100 meter wat de afvoer van water over straat mogelijk maakt. De hoeveelheid water die
vervolgens wordt verzameld in de Marco Polostraat is dermate groot dat afvoer over straat hier geen
mogelijkheid meer is. Door een IT-riool aan te leggen kan het water naar de Blauwe loop afgevoerd
worden. Omdat er binnen dit deelgebied geen gebruik gemaakt kan worden van reconstructies zullen deze
e
maatregelen waarschijnlijk pas in de 3 fase gerealiseerd worden.
Deelgebied 15 Deelshurk-zuid
Dit deelgebied bevindt zich aan de zuidrand van het plangebied. Het maaiveld loopt noordwaarts af
waardoor hemelwater in beperkte mate naar groenlocaties of waterlopen zuidelijk van het plangebied
afgevoerd kan worden.
Een hoofdafvoertracé in de Maastrichterweg verzamelt hemelwater en voert dit af naar het noorden van dit
deelgebied. Mogelijk kan een tijdelijke bergingslocatie binnen het gebied Kromstraat/Goorskens gezocht
worden.
Deelgebied 16 Wilhelminapark
Centraal binnen dit deelgebied ligt het Wilhelminapark. Het Wilhelminapark is een park met aan de rand
bomen maar in het midden een grasveld. Hier is ruimte voor de aanleg van een wadi. Gekozen wordt om
een overstort aan te leggen naar het gemengd stelsel zodat bij hevige regenval geen overlast wordt
veroorzaakt.
Door goten aan te leggen in de Irenestraat, Marijkestraat en Hoge Akkers wordt hemelwater afgevoerd
naar de Beatrixstraat. Hier bevinden zich enkele groenvoorzieningen waarin het hemelwater kan worden
geborgen en afgevoerd richting het Wilhelminapark. In de parallel gelegen Emmalaan liggen tevens
enkele groenvoorzieningen die op een dergelijke manier kunnen worden benut.
Ten noorden van het Wilhelminapark bevinden zich enkele verharde oppervlakken die met minimale
inspanning kunnen worden afgekoppeld en ter plaatse kunnen infiltreren of afstromen naar groen. De
overige verharde oppervlakken kunnen na afkoppeling via IT-riolering en goten richting het
Wilhelminapark.
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