Uitgevoerde afkoppelprojecten door de gemeente

Afkoppelen Kerklaan

Bestaande situatie
De kerklaan is de straat in Laren waar de meeste toestroom van water naar toe gaat als het riool vol
is. De oorzaak hiervan is dat de Kerklaan laag ligt en in de afstroming naar de Eemnesserweg is een
verhoging in het maaiveld aanwezig van meer dan een halve meter.
De aan de Kerklaan gelegen college de Brink heeft deels verdiept gelegen bebouwing en
binnenterrein, via de inritten is hier tijdens de bui van 28 juli circa 1.000 m3 ( 1 miljoen liter) water
naar binnen gestroomd.
Naar aanleiding hiervan heeft college de Brink de inritten fors verhoogd en is er een hoogteverschil
ten opzichte van de rijbaan ontstaan van 40 cm en ligt de inrit ook 15 cm hoger dan de laagst gelegen
drempels van enkele woningen aan de Kerklaan.
Toestroming in de Kerklaan vond niet alleen plaats over maaiveld maar ook vanuit het riool waarin
tijdens hevige neerslag overdruk ontstond.

Uitgevoerde maatregelen

Een fragment van de maatregelen tekening voor het afkoppelen van de Kerklaan
Legenda
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De gemeente heeft met dit project de openbare ruimte en direct afwaterende particuliere
verharding afgekoppeld van het gemengde riool. Dat wil zeggen dat het regenwater wat op deze
verhardingen valt apart wordt opgevangen en in een voorziening onder grond wordt gebracht van
waaruit het kan infiltreren in de bodem.
Daarnaast zijn alle putdeksels van het bestaande riool in het verlaagde deel van de Kerklaan en de Pijl
vast gezet, zodat bij overdruk in het riool deze putdeksels niet open kunnen schieten en rioolwater
kunnen lozen op straat. Tevens zijn de kruisingen met de Rijt en de Brink opgehoogd zodat
toestroom over maaiveld vanuit het hoger gelegen noordelijke deel van Laren wordt
geminimaliseerd.
Alle huisaansluitingen zijn voorzien van terugslagkleppen in combinatie met een ontlastput zodat de
overdruk in het riool ook niet resulteert in toestroom van rioolwater naar de woningen. Zie
onderstaande doorsnede voor de uitwerking van deze terugslagklep met ontlastput.
De overdruk in het riool die toch kan ontstaan zo lang alle maatregelen tegen de wateroverlast nog
niet zijn uitgevoerd (of wanneer een nog extremere situatie zich voordoet) kan in de nieuwe situatie
er uit door in het bestaande riool voor de Kerklaan (Brink en Torenlaan) ontlastputten aan te
brengen. Hier kan bij overdruk water uit het riool stromen zonder dat de deksels van de putten
worden gedrukt. In de normale situatie zorgen deze deksels er voor dat er geen stankoverlast
ontstaat omdat ze dan wel gewoon luchtdicht afgesloten zijn.

Cijfers:
-

Afgekoppeld verhard oppervlak: 4.360 m2
Afstromend onverhard:
3.280 m2
Gerealiseerde berging:
200 m3

5.121 m2 dakoppervlak niet mee afgekoppeld
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In de Kerklaan zijn de daken niet direct mee afgekoppeld, de ruimte in de ondergrond in de openbare
ruimte was hiervoor te beperkt, door een combinatie van een hoge grondwaterstand, het aanwezige
grote hoofdriool, aanwezige kabels en leidingen en de zeer smalle straat.
Hieronder enkele foto’s van de uitvoering.

De situatie zoals hierboven op de maatregelen tekening te zien waar we aan beide kanten van het
bestaande riool een streng met infiltratiekratten aan hebben kunnen brengen.

De put met terugslagklep links, wordt ingebouwd in de huisaansluiting. Rechts veel kabels en
leidingen
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Afkoppelen omgeving Singer en aanleg grote hemelwaterberging

Bestaande situatie
Vanuit het hoger gelegen deel van de buitenrand van het dorp ontstaan bij extreme neerslag
meerdere aders van waaruit het water naar het centrum stroomt.
Twee van deze toestroom aders komen langs museum Singer op hun weg naar het centrum. Singer
ligt bovendien dicht bij het centrum en hierdoor is afvangen en bergen van water op deze locatie
zeer effectief. Door een reeds geplande reconstructie van het buitenterrein van Singer en de aanleg
van een parkeerplaats was het mogelijk om binnen het reconstructieproject infiltratievoorzieningen
aan te leggen en regenwater vanuit de omgeving op te vangen, af te koppelen van het bestaande
riool en te bergen in infiltratievoorzieningen met als grote buffer een groot infiltratiesysteem onder
de te realiseren parkeerplaats van Singer.
Ten behoeve van het afkoppelen van de omliggende afstromende straten is het originele werkgebied
voor de reconstructie wel uitgebreid.

Uitgevoerde maatregelen

Fragment van de rioleringstekening waarop de aangelegde grote infiltratieberging onder de
parkeerplaats is te zien
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Fragment van de rioleringstekening op de kruising van de Drift en de Werkdroger

In combinatie met de reconstructie van het terrein van Singer zijn de volgende wegen afgekoppeld
(regenwater wordt dan gescheiden van het vuilwater opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem),
Drift, Werkdroger, Hein Keverweg, Oude Drift en een gedeelte van de Naarderstraat.

Overzicht van de afgekoppelde wegen binnen het project Singer, waarbij J de parkeerplaats bij Singer
is
In de toestromende wegen zijn de kolken (putjes die het regenwater in de straat opvangen)
afgekoppeld van het gemengde riool en stroomt het water af naar kleine infiltratievoorzieningen.
Deze kleine infiltratievoorzieningen kunnen bij normale regenbuien het water verwerken. Bij
extreme neerslag zijn deze voorzieningen te klein en stroomt het water door naar de grote
infiltratievoorziening onder de parkeerplaats van Singer.
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Het klimaat is niet te sturen, er kan altijd een extremere situatie zich voordoen. Hiervoor is het
noodzakelijk om voor dergelijke voorzieningen een gecontroleerde overstort te realiseren. In het
aangelegde systeem zal bij volledige vulling het water uitstromen in de Naarderstraat, ter hoogte van
de kruising met de Tafelbergweg.
Cijfers:
-

Afgekoppeld verhard oppervlak: 19.500 m2
Afstromend onverhard:
161.000 m2
Gerealiseerde berging:
1.050 m3
Infiltratie gedurende een uur
400 m3
(bij volledige vulling)

Aangelegde robuuste opvang voor het hemelwater in de
Hein Keverweg, welke aangesloten is op een infiltratieriool

Aanleg van de grote infiltratievoorziening onder de parkeerplaats van Singer
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Afkoppelen binnen reconstructies

Reconstructie Derkinderenlaan-Diepenbrocklaan

Naast het gemengde riool wat vervangen is, is een infiltratieriool (IT ø300 mm) aangelegd

Bij de reconstructie is deels een infiltratieriool met omstorting van steenslag aangelegd en deels een
infiltratieriool zonder omstorting van steenslag.

Cijfers:
-

Afgekoppeld verhard oppervlak:
480 x 5,6 = 2.688 m2

Het afgekoppelde traject
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Reconstructie Slangenweg

Ook hier is naast het nieuwe gemengde riool een infiltratieriool aangelegd

Tijdens de reconstructie van de Slangenweg is de gehele Slangenweg inclusief de kruising van de
Slangenweg met het Schuilkerkpad afgekoppeld. Het systeem is gekoppeld aan de reeds aanwezige
infiltratieleiding in de Zijtak.
Hier is ook deels een infiltratieriool met omstorting van steenslag aangelegd en deels een
infiltratieriool zonder omstorting van steenslag.

Vervangen DWA riool en aanleg
infiltratieriool met omstorting van
steenslag in de Slangenweg.

Cijfers:
-

Afgekoppeld verhard oppervlak:
388 x 5,1 = 1.979 m2
45 x 5,0 = 225 m2
2.204 m2
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Reconstructie Jan Hamdorfflaan

In de Jan Hamdorfflaan is naast het nieuwe gemengde riool een streng van kratten aangebracht

Tijdens deze reconstructie is de Jan Hamdorfflaan afgekoppeld tussen de kruising met de
Schapendrift en de kruising met de Mendes da Costalaan.
Voor het afkoppelen is hier een infiltratievoorziening aangelegd van meerdere strengen met
aaneengeschakelde Qbic kratten.

Cijfers:
-

Afgekoppeld verhard oppervlak:
220 x 5,1 = 1.122 m2

Qbic infiltratiekrat

