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‘Toolkit Afkoppelen’ bestaat!

per eind mei 2019

doel: discussie over afkoppelen ondersteunen



Wat is ‘Toolkit Afkoppelen’?

Toolkit = 78 powerpoint slides met illustraties & korte 
uitleg 



Wat is ‘Toolkit Afkoppelen’?

bestuurdersvariant Toolkit = 17 slides met alleen hoofdlijn 



Wat is ‘Toolkit Afkoppelen’?

Achtergronddocument met uitgebreide(re) beschrijving



Aanleiding ontwikkeling Toolkit

Afkoppelen = Haarlemmerolie

Oplossing voor wateroverlast, -onderlast, waterkwaliteit, 
etc.

Toolkit ondersteunt discussie over afkoppelen

feiten, overzichten, illustraties

systeem functioneren & thema’s 

do’s-and-dont’s, valkuilen

voorbeelden



Opbouw Toolkit

Twee onderdelen:

1. Inzicht in huidige omgang met hemelwater

=> in welk systeem grijp je in? 

=> wat is huidige verwerkingsroute van hemelwater?

=> in beeld brengen vóór besluit tot afkoppelen

2. Inzicht in effecten van afkoppelen

=> positieve én negatieve consequenties



1. Huidige omgang met hemelwater

Inzicht in:

Neerslag

Keuzemogelijkheden op perceelsniveau

Keuzemogelijkheden in stedelijke omgeving / openbare 
ruimte

Lozingsroutes op stedelijk watersysteem

Hemelwater en de afvalwaterketen



Kenmerken neerslag



Keuzemogelijkheden perceel en straat



Hemelwater en de afvalwaterketen

huidige situatie in NL



Lozingsroutes naar watersysteem
niet alleen via riolering



2. Effecten afkoppelen

Opgedeeld in 7 thema’s:

Oppervlaktewaterkwaliteit

Wateroverlast

Klimaatverandering

Kwaliteit leefomgeving

Functioneren afvalwaterzuivering

Valkuilen en neveneffecten

Kosten en baten



2. Effecten afkoppelen

Opgedeeld in 7 thema’s:

Oppervlaktewaterkwaliteit =>vraag 1

Wateroverlast =>vraag 2

Klimaatverandering

Kwaliteit leefomgeving

Functioneren afvalwaterzuivering =>vraag 3

Valkuilen en neveneffecten

Kosten en baten =>vraag 4



Afkoppelen en oppervlaktewaterkwaliteit

Vraag 1: Leidt grootschalig afkoppelen (gemengd riool => 
gescheiden riool) tot een betere oppervlaktewaterkwaliteit?

• Ja

• Nee



Gemengd riool: 5-6 overstortingen per jaar (~34 mm)

Gescheiden riool: 100-200 lozingen per jaar (~480 mm)

Schaal: lokaal GS > GM, hele keten GS ≈ GM 

Beheer: foutaansluitingen, kolken reinigen  

Timing: incidenteel - regelmatig

Méér dan emissie: inlaatwater, doorspoeling

Afkoppelen en oppervlaktewaterkwaliteit



Afkoppelen en oppervlaktewaterkwaliteit

Vraag 1: Leidt grootschalig afkoppelen (gemengd riool => 
gescheiden riool) tot een betere oppervlaktewaterkwaliteit?



Afkoppelen en wateroverlast

Vraag 2: Helpt afkoppelen (gemengd riool => gescheiden 
riool) bij het tegengaan van wateroverlast?

• Ja

• Nee



Van goot tot sloot bij extreme buien



Dakafvoer



Huisaansluiting



Straatkolken en kolkleiding



Berging riool & afvoer via overstort



Berging op straat



Afvoer naar rwzi



Berging en afvoer watersysteem



Helpt afkoppelen tegen wateroverlast?

gescheiden riool i.p.v. gemengd riool





Helpt afkoppelen tegen wateroverlast?

gescheiden riool i.p.v. gemengd riool => NEE

WEL als 

minder verhard oppervlak 

afkoppelen = aanleg extra berging  



Afkoppelen en functioneren rwzi



Afkoppelen en functioneren rwzi

Vraag 3: Gaat de rwzi beter functioneren door 10-20% 
afkoppelen?

• Ja

• Nee



Afkoppelen en functioneren rwzi



Afkoppelen en functioneren rwzi

Vraag 3: Gaat de rwzi beter functioneren door 10-20% 
afkoppelen?

als pompcapaciteit evenredig wordt verlaagd: JA

maar: nauwelijks effect op jaarlijks zuiveringsrendement

(operationeel: JA)



Afkoppelen: kosten en baten

Vraag 4: Hoeveel is afkoppelen ‘waard’ voor een waterschap ?

• € 0,4 / m2

• € 4 / m2

• € 40 / m2

• € 400 / m2



Afkoppelen: wat kost het?

Gemiddeld €38,-/m2

Volledig afkoppelen: € 50 miljard (€ 2,5 miljard/jaar)



Afkoppelen: wat levert het op? (in €)

Afvalwaterketen:

Zuiveringskosten 2,3 €/m2

Transportsysteem 0,5 €/m2

Nabehandeling  0,0 €/m2

Totaal 2,8 €/m2



Afkoppelen: kosten en baten

Vraag 4: Hoeveel is afkoppelen ‘waard’ voor een waterschap ?

• € 0,4 / m2

• € 4 / m2

• € 40 / m2

• € 400 / m2



Afkoppelen: kosten en baten

Vraag 4: Hoeveel is afkoppelen ‘waard’ voor een waterschap ?

• € 0,4 / m2

• € 4 / m2

• € 40 / m2

• € 400 / m2

Wat is ‘waarde’ van betere waterkwaliteit, meer water 
lokaal, etc.?



Kijk voor het verslag en alle presentaties van het 
afvalwaterketensymposium 2019 op www.stowa.nl. 

http://www.stowa.nl/

