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Voorwoord 
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Hierbij wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor alle ondersteuning en begeleidingsmomenten in 

deze moeilijke tijd. Door alle hulp heb ik kunnen doorzetten en mijn motivatie kunnen behouden. Ook 

wil ik graag de docenten bedanken die klaar stonden voor het beantwoorden van mijn vragen. 
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Thien Kim Nguyen 

Amsterdam, 10 februari 2021 
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Samenvatting 
De effecten van klimaatveranderingen zorgen in steden voor problemen, waaronder in Amsterdam. 

Deze problemen zijn wateroverlast, hitte en droogte. Op de Wibautstraat gaat de Knowledge Mile 

Parkbrug komen. In samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Green Campus en de 

Hogeschool van Amsterdam wordt er naar een duurzame oplossing gezocht om die brug 

klimaatbestendig te maken. Deze brug dient niet alleen als oversteekplek, maar ook als 

ontmoetingsplek. Een plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten en creatieve ideeën kan uitwisselen 

of een plek om tot rust te komen. 

In dit onderzoek wordt antwoord gezocht op de hoofdvraag :  

“Welke klimaatbestendige inrichtingsmaatregelen dragen het meest bij aan de waterbestendigheid 

van de Knowledge Mile Parkbrug en de directe omgeving en combineren goed met een groene en 

hittebestendige inrichting?” 

Door onderzoek te doen naar inrichtingsmaatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de 

waterbestendigheid van de brug, kan de brug klimaatbestendig worden ingericht. Eerst is een 

gebiedsanalyse gemaakt om de huidige situatie in kaart te brengen. Hieruit kwamen knelpunten naar 

voren. Allereerst kan het gebied een bui van 70 mm/uur niet verwerken. Hierdoor komen er 

knelpunten voor op het gebied van wateroverlast. Daarnaast zijn er knelpunten voor hittestress op de 

Wibautstraat en op open plekken langs het gebied.  

Vervolgens is er met behulp van een veldonderzoek onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken 

van de knelpunten in het gebied. De Wibautstraat ligt hoger dan de zijstraten, waardoor het water dat 

valt op de Wibautstraat naar de zijstraten wordt geleid. Hierdoor worden knelpunten gevormd in de 

zijstraten van de Wibautstraat. Deze knelpunten hebben invloed op de begaanbare wegen en 

kwetsbare panden in het gebied. Het gebied is  gevoelig voor hittestress, omdat er weinig vergroening 

is. Ook is er niet genoeg schaduw beschikbaar voor koelte. 

Door de Wibautstraat bij de bouw van de Knowlegde Mile Parkbrug aan te pakken, kunnen de 

knelpunten in het gebied worden verholpen. Met een literatuuronderzoek is er onderzoek gedaan naar 

verschillende groen en blauwe maatregelen die goed met elkaar samen gaan. Er zijn geen referenties 

in de praktijk gevonden waarbij waterbestendige maatregelen op een houten brug zijn toegepast, 

maar wel ideeën die een mogelijkheid bieden. Zo zijn uit de gekozen maatregelen drie varianten 

opgesteld:  

1. waterplein/watertrap (op de brug met een puntbelasting) 

2. tijdelijke waterbuffer/groenstrook (op de brug met een geleidelijke belasting) 

3. infiltratiestroken/infiltratiekratten (onder de brug) 

Met de Multi Criteria Analyse (MCA) zijn deze drie varianten met elkaar vergeleken op de volgende 

categorieën: water, groen, hitte en kosten. Uit de resultaten is gebleken dat variant twee het beste 

heeft gescoord op alle categorieën. Deze variant zal echter niet alle wateroverlast knelpunten kunnen 

oplossen, doordat het alleen het water bergt dat op de brug valt. Met de resultaten van de varianten 

is er een optimaal ontwerp gerealiseerd, waarbij de waterbelasting wordt verdeeld op en onder de 

brug. De optimale variant zal al het water bergen dat op de brug en op de gehele onderweg valt. 

De optimale variant bestaat uit een combinatie van twee maatregelen die uit de MCA voortkomen. 

Deze twee maatregelen zijn:  een groenstrook op de brug en een infiltratiestrook onder de brug. Door 

deze twee groene maatregelen toe te passen kan de maatgevende bui van 70 mm/uur worden 
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verwerkt in het gebied. Het ontwerp zal hierbij voor een vergroting van biodiversiteit en sociale cohesie 

zorgen.  

Begrippenlijst 
 

Klimaat:  

Bij het bepalen van het klimaat wordt er gekeken naar het gemiddelde over 30 jaar van temperatuur, 

vocht, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag (KNMI, 2020). 

Klimaatverandering:  

Een verandering op lange termijn van de aspecten van het klimaat op aarde (GreenFacts, 2020). 

Klimaatbestendig inrichten:  

Het gebied/civiele kunstwerk zo inrichten dat het de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen.  

Waterbestendig inrichten:  

Het gebied/civiele kunstwerk zo inrichten dat wateroverlast en wateronderlast wordt voorkomen.  

Groene maatregel: 

Een maatregel die goed te combineren is met groen. 

Blauwe maatregel: 

Bij deze maatregel staat het opvangen van het water centraal.  
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Amsterdam is vol bebouwd, druk en heeft weinig plek over voor groen. Toch zijn groen en water hard 

nodig in de stad en hechten bewoners hier waarde aan. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de 

bezoekerscijfers van de parken. Het Vondelpark wordt 10 miljoen keer bezocht per jaar. Het 

Amsterdamse Bos 5 miljoen keer en de Amsterdamse Waterleidingduinen 800.000 keer per jaar. Uit 

een enquête van de gemeente Amsterdam is gebleken dat de helft van de Amsterdammers die hebben 

gereageerd op de enquête, groen in de buurt een belangrijke waarde vinden voor een woonplek of bij 

het vestigen van een bedrijf (Gemeente Amsterdam, 2011). 

De Gemeente Amsterdam wil een brug bouwen over de Wibautstraat, zodat studenten veilig kunnen 

oversteken. Deze brug dient niet alleen voor studenten, maar ook voor bewoners en bezoekers als 

ontmoetingsplek. Een brug met als functie een park waar iedereen elkaar kan ontmoeten en creatieve 

ideeën kan uitwisselen of een plek om tot rust te komen. In samenwerking met Amsterdam Green 

Campus wordt er naar een klimaatbestendige oplossing gezocht, waarbij vergroening een belangrijke 

uitgangspunt is.  

1.2 Probleemanalyse 

1.2.1 Knowledge Mile Parkbrug 
In opdracht van de Gemeente Amsterdam is er een brug ontwerp gemaakt door het architectenbureau 

UNstudio, zie Figuur 1. Dit ontwerp is een brug over de Wibautstraat aan de Knowledge Mile Park. 

Deze Knowledge Mile Parkbrug dient niet alleen als een veilige oversteekplaats, maar ook als 

mogelijkheid om de Amstelcampus te herenigen. Het kan een krachtig symbool zijn voor verbinding en 

vernieuwing (Unstudio, 2019).  

Bij het ontwerp is er nagedacht over het toepassen van verschillende soorten planten die de lucht 

zuiveren. Bovendien is het idee om de brug helemaal van hout te maken. Een belangrijk onderdeel 

waar nog naar gekeken moet worden, is het omgaan met extreme neerslag, droogte en hittestress. 

Figuur 1 Knowledge Mile Parkbrug ontwerp UNstudio (Unstudio, 2019) 
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1.2.2 Noodzaak voor klimaatbestendigheid 
Klimaatdeskundigen zijn het eens over de gevolgen van klimaatverandering bij de voortzetting van de 

temperatuurstijging. De warmere lucht bevat namelijk meer vocht, waardoor dit kan leiden tot vaker 

extreme en hevige buien (Straatman, Kluck, van der Meulen, & van DIjk, 2012).  

Het KNMI (2019) verwacht een stijging tot 40 zomerse dagen in 2085. Een zomerse dag wordt gezien 

als een dag waarbij de temperatuur 25 graden Celsius of hoger is. Dit jaar werden in De Bilt 28 zomerse 

dagen gemeten (KNMI, 2020). Door de opwarming van de aarde zou de totale hoeveelheid neerslag in 

korte tijd nog veel heftiger kunnen worden. Sinds 1901 nam de hoeveelheid regen toe met 25%. Dat 

is een stijging van 768 mm naar 933 mm per jaar. De totale hoeveelheid neerslag zal met 27% 

toenemen als het klimaat tijdens een dergelijke bui twee graden Celsius warmer wordt (Rainproof, 

2020).  

Klimaatverandering heeft effect op extreme neerslag. Bij extreme neerslag kan gedacht worden aan 

twee soorten buien. Een bui dat op een bepaalde locatie een hoog regenintensiteit heeft die relatief 

kort duurt en een bui die juist langer duurt met een lagere regenintensiteit over grotere gebieden. Bij 

de eerste situatie kan extreme neerslag leiden tot wateroverlast, doordat bijvoorbeeld de riolering niet 

al het water kan verwerken in een korte duur. Neerslag boven de 50 mm in een uur en 100 mm in een 

dag zijn voor het Nederlandse klimaat redelijk extreem. Deze bui komt één keer in de 100 jaar voor.  

Over de laatste 50 tot 100 jaar zijn de neerslagextremen toegenomen. Door het KNMI wordt een 

toename van ruim 10 procent verwacht. Dit is op basis van de temperatuurstijging en de daar 

bijhorende hoeveelheid vocht die de lucht bevat. De opwarming van de aarde en de toename van de 

hoeveelheid vocht, leidt daardoor tot zwaardere extremen die vaker voor kunnen komen in de 

toekomst (KNMI, 2020). 

Daarnaast moet er rekening worden gehouden bij de inrichting van het stedelijk gebied om in de 

toekomst extremen te kunnen opvangen. Er is geconcludeerd dat er binnen het stedelijk gebied meer 

hemelwater opgevangen moet worden om wateroverlast en watertekort tegen te gaan (Waternet, 

2016-2021).  

1.3 Probleemstelling 
De effecten van klimaatveranderingen zorgen in steden voor problemen, waaronder in Amsterdam. 

Deze problemen zijn wateroverlast, hitte en droogte. Steden zijn hier kwetsbaar voor en gemeentes 

staan voor grote bouwopgaven, van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Hier liggen kansen om 

in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatbestendige manier te bouwen 

en in te richten  (Wageningen university & research, 2020).  

Door na te denken over hoe er klimaatbestendig ingericht kan worden en hoe dit toe te passen is, zal 

de stad de gevolgen van klimaatverandering kunnen weerstaan. Nu is de vraag bij het bouwen van de 

brug: Hoe kan de futuristische brug bijdragen aan een klimaatbestendig woon- en leefklimaat aan de 

Wibautstraat?  

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Green Campus en de Hogeschool van 
Amsterdam wordt er naar een duurzame oplossing gezocht om de Knowledge Mile Park Brug 
klimaatbestendig te maken.  
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1.4 Doelstelling 
Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe de nog ongebouwde brug klimaatbestendig 

ontworpen kan worden. Hoe kan de brug hemelwater opvangen om tegelijkertijd wateroverlast en 

watertekort tegen te gaan?  

Door onderzoek te doen naar inrichtingsmaatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de 

waterbestendigheid van de brug, kan de brug klimaatbestendig worden ingericht. Er wordt rekening 

gehouden met maatregelen die goed te combineren zijn met groen en hitte.  

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt:  

 

“Welke klimaatbestendige inrichtingsmaatregelen dragen het meest bij aan de 

waterbestendigheid van de Knowledge Mile Parkbrug en de directe omgeving en combineren 

goed met een groene en hittebestendige inrichting?” 

 

De hoofdvraag zal worden beantwoord met behulp van de volgende deelvragen: 

1. Waar liggen de knelpunten bij extreme neerslag en hittestress in het gebied? 

2. Met welke inrichtingsmaatregelen aan de brug en de directe omgeving kunnen de 

knelpunten worden opgelost? 

3. Hoe kunnen de waterbestendige maatregelen die goed te combineren zijn met groen 

bijdragen aan hittestress bij gebruikers en droogte bij vegetatie?  

4. Hoeveel dragen de maatregelen bij aan de waterbestendigheid van de brug en het gebied? 

5. Wat zijn de kosten en baten van de waterbestendige maatregelen van de gekozen varianten 

met groen? 

 

1.5 Onderzoekmethodiek 
Voor dit onderzoek zijn er onderzoeksmethodes toegepast die hieronder toegelicht worden.  

Allereerst is er met een gebiedsanalyse een inventarisatieonderzoek uitgevoerd. Hierbij is de huidige 

situatie van het projectgebied in kaart gebracht. Waarna een onderzoek is gedaan naar de knelpunten 

in het gebied. Dit is gedaan met een veldonderzoek. Nadat de huidige situatie en de knelpunten zijn 

onderzocht, is er een literatuuronderzoek gedaan naar de bestaande klimaatbestendige 

inrichtingsmaatregelen. Hier worden voornamelijk groen en blauwe maatregelen onderzocht. Hier is 

voor gekozen, omdat de belangrijkste uitgangspunten van het project de waterbestendigheid en 

vergroening van de brug zijn.  

Met de gekozen maatregelen wordt er een variantenstudie uitgevoerd. Hierbij worden drie varianten 

ontworpen met de gekozen maatregelen. Deze varianten worden met elkaar vergeleken in een Multi 

Criteria Analyse (MCA) op de categorieën : water, groen, hittestress en kosten. Op basis van de 

uitkomsten van de MCA is er een optimale variant ontworpen voor de Knowledge Mile Parkbrug.  
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1.6 Leeswijzer 
Het rapport is verdeeld in een aantal hoofdstukken waarin de deelvragen worden beantwoord om 

uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag.  

In hoofdstuk 1 bevindt zich de aanleiding waarin de probleemanalyse staat beschreven, het doel van 

het onderzoek, de opgestelde onderzoeksvragen en de onderzoekmethodiek. In hoofdstuk 2 wordt 

deelvraag 1 beantwoord met behulp van een gebiedsanalyse. In hoofdstuk 3 wordt deelvraag 2 

beantwoord met een literatuuronderzoek over de inrichtingsmaatregelen. In hoofdstuk 4 wordt 

deelvraag 3 onderzocht. Dit betreft de maatregelen die goed combineren met groen. In hoofdstuk 5 

staat het Programma Van Eisen (PVE). In hoofdstuk 6 worden de gedimensioneerde varianten 

aangekondigd. Bij hoofdstuk 7 wordt antwoord gegeven op deelvraag 4 over de bijdrage van de 

maatregelen aan de hand van berekeningen. In hoofdstuk 8 staan de kosten van de varianten. In 

hoofdstuk 9 staat het definitief ontwerp. In hoofdstuk 10 staan de conclusie en aanbevelingen en tot 

slot in hoofdstuk 11 de discussie. 

 

 

  



Afstudeeropdracht eindrapport   
 

12 

2. Vooronderzoek 
In dit hoofdstuk is een gebiedsanalyse gemaakt om een beter beeld te krijgen van het gebied met 

betrekking tot wateroverlast en hittestress. Hierbij wordt deelvraag 1 “Waar liggen de knelpunten bij 

extreme neerslag en hittestress in het gebied?’’ beantwoord.  

2.1  Gebiedsanalyse  

2.1.1 Ligging 
Het projectgebied is weergegeven in Figuur 2. De Weesperzijde kadert de westkant van het gebied af. 

Ten zuiden wordt door de Eerste Boerhaavestraat en de Tweede Boerhaavestraat het gebied 

afgebakend. De locatie van de brug staat centraal in het projectgebied.   

De brug zal over de Wibautstraat komen en zal zich tussen de HvA-gebouwen bevinden.  

Deze zal een lengte hebben van circa. 100 m en een breedte van circa. 30 m, dit is opgemeten via 

Google Maps. 

 

 

Figuur 2 Projectgebied (maps) 
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2.1.2 Hoogte 
Water zal altijd op een natuurlijke manier van hoog naar laag stromen. De Wibautstraat ligt hoger dan 

de zijstraten in de omliggende omgeving, zie Figuur 3. Het water zal stromen naar de zijstraten waar 

het water op straat zal blijven liggen. Bij extreme neerslag kan dit een knelpunt vormen voor 

wateroverlast. 

 

 

 

Figuur 3 Hoogte-kaart (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 
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Het Actueel Hoogste bestand Nederland (AHN) bevat digitale hoogtegegevens van heel Nederland. 

Met het AHN Hoogteprofiel-tool wordt het hoogteprofiel van het maaiveld bepaald (AHN, 2020). Als 

voorbeeld is een profiel gekozen om een analyse te doen. Er is gekozen voor de Eerste Boerhaavestraat 

die kruist met de Wibautstraat. Er is voor dit profiel gekozen, omdat het een zijstraat is van de 

Wibautstraat. Er wordt onderzocht of het water ook daadwerkelijk naar de zijstraten zal stromen. In 

Figuur 4 wordt een profiel weergegeven van de zijstraat. Hier zijn pieken weergegeven die of een 

verhoging in de weg of bomen langs de weg tonen. Ook is er te zien dat de Wibautstraat hoger ligt dan 

de zijstraat de Eerste Boerhaavestraat. Hierdoor kan er een knelpunt ontstaan op wateroverlast in de 

zijstraat. 

 

 

 

 

Figuur 4 AHN Hoogteprofiel (AHN, 2020) 
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2.1.3 Ondergrond 
Er zijn twee grondboringen beschikbaar op 

de plek waar de brug zal komen. Beide 

boringen hebben tot 5 meter onder het 

maaiveld dezelfde grondopbouw. Tot 5 

meter onder het maaiveld bestaat de grond 

uit zand. De categorie zand is weer 

onderverdeeld in matig fijn zand, zeer grof 

zand en grindig zand. Na de 5 meter bevindt 

zich een laag veen.  In Figuur 5 is de boring 

met de groene stip weergegeven. 

Onder de Wibautstraat loopt een metrolijn, 

hier moet rekening mee worden gehouden 

bij het dimensioneren van het ontwerp. De 

metrolijn heeft invloed op de 

grondwaterstand. Hierdoor kunnen 

infiltratiemogelijkheden minder efficiënt 

zijn. 

 

2.1.4 Grondwaterstand 
De dichtstbijzijnde waterpeilbuis in het 

gebied is de E06559 peilbuis, zie Figuur 6. 

De recentste meting was -0,47 m NAP op 

21-09-2020.  

Het hoogste zomerpeil dat werd 

gemeten was -0,38 m NAP op 16-07-

2020. Het hoogste winterpeil was -0,49 m 

NAP op 10-02-2020. Dat is een verschil 

van 11 cm tussen het winter- en 

zomerpeil, zie Figuur 7.  

Met deze gegevens kan er rekening 

worden gehouden met de infiltratie in 

het gebied. De hoogte van de weg 

varieert en er zal per plek berekend 

moeten worden of er wel of geen ruimte 

is voor infiltratie in de grond. 

  

Figuur 5 Geologisch booronderzoek Identificatie B25G0346 
(DINOloket, 2020) 

Figuur 6 Waterpeilbuis E065596 (Waternet, 2020) 

Figuur 7 Metingen grondwaterstanden (Waternet, 2020) 
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2.2  Knelpunten 
Er worden hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers 

verwacht door het KNMI (Metropoolregio Amsterdam, 2020). Met de neerslag, droogte en hittestress 

kaarten kan er worden gekeken waar de knelpunten liggen in het projectgebied. Deze kaarten worden 

weergegeven in de volgende paragrafen.  

De knelpunten worden gecategoriseerd in: wateroverlast- en hittestress knelpunten. Bij allebei wordt 

er onderzocht waar de knelpunten zich bevinden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in wateroverlast 

in de omgeving en op de locatie van de Knowledge Mile Parkbrug. 

2.2.1 Wateroverlast 
Het effect van klimaatverandering heeft een grote impact op het stedelijk gebied. In Figuur 8 is de 

kaart “Water op straat’’ weergegeven. Hier staan de wateroverlastlocaties die zijn ontstaan na 

extreme buien van 70 mm in 1 uur. Deze bui is relatief zeldzaam, maar de kans hierop neemt toe door 

de toename van klimaatverandering. Eens in de 100 jaar zal deze bui voorkomen.  

 

 

Figuur 8 Wateroverlast kaart (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 

  

 

Rood: Project gebied 
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Water op straat is geen groot probleem mits het niet vaak voorkomt. Het kan een probleem vormen 

als er veel water op straat blijft liggen en hierdoor schade wordt aangericht aan panden. Door het 

water op te vangen kan dit voorkomen worden. De kaart in Figuur 8 laat de gevolgen zien van extreme 

neerslag in de bebouwde kom. Er kan een scenario plaatsvinden waarbij water in de panden kan 

stromen en schade veroorzaakt.  Bij een waterdiepte tot 10 cm is er sprake van een laag risico. Bij een 

waterdiepte tot 20 cm is de risico middelgroot en bij een waterdiepte van 20 cm en meer is het risico 

het hoogst. Dit heeft gevolgen op de begaanbaarheid van de wegen en de kwetsbaarheid van de 

panden. In de volgende paragrafen wordt dit verder toegelicht.  

Wateroverlast in de omgeving 

De knelpunten voor wateroverlast zijn omcirkeld en genummerd in Figuur 9. De knelpunten die 

omcirkeld zijn, zijn de knelpunten die middelgroot of hoog risico hebben op overlast. Met behulp van 

een veldonderzoek is er nagegaan wat de oorzaken zouden kunnen zijn geweest. Uit het onderzoek is 

gebleken dat knelpunt 1, 3 en 6 niet relevant zijn. Deze knelpunten bevinden zich op privaat terrein, 

waardoor hemelwater dat hier valt, tijdelijk zelf geborgen moet worden in de tuinen van de bewoners. 

Deze knelpunten zullen niet verder worden behandeld. Knelpunt 2, 4, 5 en 7 zijn relevant. Knelpunt 2 

valt erg op doordat het donkerblauw gekleurd is, dit betekent dat de waterdiepte 20 cm of hoger is. 

Bij knelpunt 4, 5 en 7 kan er circa 20 cm water blijven staan. De risico is hier minder groot dan bij 

knelpunt 2, maar het kan wel leiden tot schade aan de panden. Uit de foto’s van de knelpunten analyse 

kwam naar voren dat de locaties van de knelpunten voornamelijk verhard zijn. Er is weinig vergroening 

en er is sprake van plaatselijke bodemverlaging, waardoor water op bepaalde plekken op straat blijft 

liggen. Voor verdere toelichting van de knelpunten analyse met foto’s, zie bijlage 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 9 Knelpunten (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 
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2.2.1.1 Kwetsbare panden 
In Figuur 10 staan de panden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast weergegeven. Dit zijn de panden 

die direct te maken hebben met de dichtsbijzijnde knelpunten.  

Kans op risico 

Klein  :  tot 10 cm 

Middelgroot : tot 20 cm 

Groot  :  20 cm of hoger 

De gebouwen Theo Thijssenhuis (TTH), Kohnstammhuis (KSH) en het Wibauthuis (WBH) zijn kwetsbare 

panden. Deze gebouwen bevinden zich direct langs de Wibautstraat. Bij een bui van 70 mm in een uur 

zullen deze panden wateroverlast ondervinden. Het risico dat er water in de panden zal stromen is 

groot voor de gebouwen TTH, KSH en Studio HVA. Daarom zullen er maatregelen genomen moeten 

worden. Dit is een opgave voor de Wibautstraat. Door de Wibautstraat aan te pakken zullen de 

zijstraten worden ontlast.   

 

 

  

Zwart stippellijn: 

Project gebied 

 
Figuur 10 Kwetsbare panden kaart (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 
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Wateroverlast op bruglocatie 

Er zijn plekken langs de Wibautstraat waar water op straat kan blijven liggen bij een bui van 70 mm in 

1 uur, zie Figuur 11. Deze waterdieptes zijn tot 10 cm en hebben vergeleken met de andere knelpunten 

minder risico op overlast. Het kan wel onaangenaam zijn voor fietsers als het water over het fietspad 

stroomt, omdat het fietspad zich direct langs de Wibautstraat bevindt, zie Figuur 12. 

 

 

 

 

Figuur 12 Wibautstraat 

Figuur 11 Wateroverlast brug (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 
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Het Kohnstammhuis is gevoelig voor wateroverlast, doordat dit pand een kelder heeft waar fietsen 

worden gestald.  Deze kelder mag niet onderlopen bij een hevige bui van 70 mm/uur.  

Nu het Conradhuis in aanbouw is, komt er nog een doorgang op kelderniveau tussen het Conradhuis, 

Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis om de gebouwen met elkaar te verbinden, zie Figuur 14.  Dit 

maakt het pand nog gevoeliger voor wateroverlast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Conclusie 
De wateroverlast knelpunten die voorkomen in het gebied bevinden zich vooral in de zijstraten van de 

Wibautstraat. De knelpunten hebben invloed op de begaanbare wegen en panden die kwetsbaar zijn. 

De gebouwen TTH, KSH en WBH zijn het kwetsbaarst voor wateroverlast.  

De Wibautstraat blijft begaanbaar bij een bui van 70 mm/uur. Dit komt doordat de Wibautstraat hoger 

ligt dan de zijstraten, waardoor er geen hoge risico knelpunten voorkomen. Wanneer de Knowledge 

Mile Parkbrug zal komen, zal de Wibautstraat open en begaanbaar blijven.  Bij de knelpunten waar het 

risico tot wateroverlast hoger liggen, zijn de wegen onbegaanbaar of alleen begaanbaar voor 

calamiteitenverkeer, zie bijlage 2 voor verdere toelichting. 

Door de Wibautstraat bij de bouw van de Knowledge Mile Parkbrug aan te pakken, kan de wateropgave 

worden opgelost. Er zouden maatregelen toegepast moeten worden aan de Wibautstraat om de bui 

van 70 mm/uur op te vangen en te zorgen dat het water niet afstoomt naar de knelpunten. 

Voorbeelden van mogelijke maatregelen die toegepast kunnen worden om aan de eisen te voldoen, 

staan in hoofdstuk 3.  

Figuur 14 Verbinding met Kohnstammhuis, Kohnstammhof en Theo Thijssenhuis 
(Hogeschool van Amsterdam, 2019) 

Figuur 13 Kohnstammhuis 
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2.2.3 Hittestress  
Hittestress kan zowel bij mensen als dieren voorkomen. Het zijn lichamelijke klachten die worden 

veroorzaakt door extreme hitte. Het lichaam kan de warmte moeilijk kwijt. Dit zorgt ervoor dat men 

overmatig gaat zweten, opgezwollen armen en benen krijgt en moeite heeft met slapen (Instituut voor 

de Nederlandse taal, 2013). Hittestress geeft een sterk verhoogde gevoelstemperatuur. Het kan 

onaangenaam en schadelijk zijn voor zowel mens als dier (Metropoolregio Amsterdam, 2020).  De 

gevoelstemperatuur wordt berekend met de PET-waarde (Physiological Equivalent Temperature). De 

volgende metrologische variabelen spelen daarbij een rol : luchttemperatuur, luchtvochtigheid, 

windsnelheid, globale en thermische straling, kledingisolatie en inspanning (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, 2020).  

Hittestress is een gevaar voor de gezondheid. In 2003 was er een hittegolf, waarbij volgens 

berekeningen van het CBS in die week 300 mensen stierven. Dat is meer dan in een gemiddelde week 

aan het begin van de zomer. Kwetsbare groepen, zoals ouderen en chronische zieken lopen een hoger 

risico op overlijden (Resource , 2019). In dit jaar zijn er circa 500 mensen meer dan normaal overleden 

(kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2020).  

Hittestress in de omgeving 

In Figuur 15 staat de Hittestresskaart weergegeven. Deze kaart geeft aan waar hittestress kan optreden 

tijdens zomerse dagen wanneer er geen wind is. Rood staat voor zeer gevoelig voor hittestress en 

groen staat voor nauwelijks hittestress. Binnen het projectgebied zijn er meer rode dan groene 

gebieden. Dit betekent dat het projectgebied gevoelig is voor hittestress. In het noorden van het 

gebied is de kans op hittestress het grootst. Dit komt door het verhard oppervlak dat daar ligt. Ook 

bevinden zich daar nauwelijks bomen. Op de Wibautstraat blijkt minder hittestress voor te komen. Het 

effect van de schaduw van de bomen die zich daar bevinden hebben invloed op de hittestress in het 

gebied.  

Groene plekken zijn niet alleen belangrijk voor het tegengaan van hittestress maar ook voor de sfeer. 

Een groene plek maakt het namelijk aangenamer voor de mensen die daar werken, sporten, recreëren, 

spelen en ontmoeten. Gebieden met groene rustpunten leiden tot langer verblijf door de mensen, 

waardoor de sociale cohesie wordt versterkt (VHG, 2020).  

 

 

Figuur 15 Hittestress kaart (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 
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Hittestress op bruglocatie 

De gevoeligheid voor hittestress is laag op de plek waar de brug zal komen, zie Figuur 16. Dit komt 

door de bomen die langs de weg staan, zie Figuur 17. Deze bomen zorgen voor schaduw en de 

groenstrook neemt minder warmte op dan een verhard oppervlak. Aan de rechterkant is er nog wel 

een gedeelte dat rood is gekleurd. Hier bevindt zich het verhard looppad. 

De bomen in de groenstrook staan niet weergegeven in Figuur 16. Alleen de bomen langs de weg staan 

weergegeven op de kaart. De twee soorten bomen verschillen in hoogte en dikte. Doordat de bomen 

in de groenstrook te klein zijn, leveren deze bomen geen effect op hittestress. Met effecten wordt 

schaduw en koelte bedoeld. 

De bomen langs de weg zijn geplaatst in 2007 en zijn 12 tot 15 meter hoog. De bomen in de groenstrook 

in het midden van de weg zijn geplaatst in 2005 en zijn 9 tot 12 meter hoog (Gemeente Amsterdam, 

2020). De bomen langs de weg zijn hoger en groter waardoor ze meer schaduw op leveren en meer 

effect hebben tegen hittestress.  

 

Paars: Brug 

 
Figuur 16 Hittestress brug (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 
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Voor het bouwen van de brug zal er nagedacht moeten worden over de bomen die zich nu bevinden 

in het gebied van de brug. Zullen deze bomen blijven of gaan deze bomen weg om meer ruimte te 

creëren?  

De bomen die zich nu in de groenstrook bevinden creëren minder schaduw dan de bomen langs de 

weg. Ook zal er een probleem plaats vinden bij het behouden van die bomen. In het ontwerp zullen 

die bomen door de gaten in de brug steken. Het ligt er aan hoe hoog de brug zal worden geplaatst en 

of de kronen van de bomen hoog genoeg zijn. Daardoor kan er een overweging worden gemaakt om 

deze bomen te verwijderen.  

Door de Knowledge Mile Parkbrug op de groenstrook te bouwen, wordt er een extra verhard 

oppervlakte gecreëerd. Een groenstrook in combinatie met de schaduw van de bomen verlaagt de 

temperatuur op locatie, zie Figuur 18. Er kan worden gedacht aan het plaatsen van bomen op de brug  

in plaats van de bomen te behouden die door de brug steken. 

2.2.4 Conclusie 
Het projectgebied is gevoelig voor hittestress, dit komt door de overmaat aan verharde 

grondoppervlakte en weinig vergroening. De verharde oppervlakte houdt warmte vast, waardoor de 

temperatuur verhoogd wordt. Dit leidt weer tot hittestress.  

Bij het bouwen van de Knowlegde Mile Parkbrug wordt er een extra verhard oppervlak toegevoegd 

aan het gebied. Hierdoor zal de locatie gevoeliger worden voor hittestress. 

De bomen langs de Wibautstraat zijn hoog en groot, waardoor ze meer schaduw op leveren en meer 

effect hebben tegen hittestress. 

Door groen en bomen toe te passen wordt er meer schaduw gecreëerd. Hierdoor zal er op de brug een 

verkoelend effect worden afgegeven. Tevens zorgt het voor een aangenamere sfeer, waardoor dit 

weer zorgt voor een langere verblijftijd van de gebruikers van de brug. Als gevolg zal de sociale cohesie 

worden versterkt.   

Figuur 18 Temperatuur schaduw versus zon (Wong, 2020) Figuur 17 Bomen op groenstrook 
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3. Inrichtingsmaatregelen  
Uit de gebiedsanalyse zijn knelpunten gevonden. In dit hoofdstuk is er onderzocht welke 

inrichtingsmaatregelen er zijn om deze knelpunten op te lossen. Het hoofdstuk begint met een lijst 

met mogelijke waterbestendige maatregelen, waarna deze maatregelen worden toegelicht. Daarna 

wordt er onderscheid gemaakt in maatregelen die op de brug en onder de brug mogelijk zijn. Hierbij 

wordt deelvraag 2 “Met welke inrichtingsmaatregelen aan de brug en de directe omgeving kunnen de 

knelpunten worden opgelost?” beantwoord. 

3.1  Waterbestendige maatregelen 
Het gebied kan een bui van 70 mm/uur niet verwerken. Hierdoor zijn er knelpunten gevonden voor 

wateroverlast. Om deze knelpunten op te lossen, worden er waterbestendige maatregelen toegepast 

op de brug en de directe omgeving. Er is gezocht naar waterbestendige maatregelen, omdat de 

waterbestendigheid van het gebied het belangrijkste uitgangspunt is. Deze maatregelen dienen ook 

een bijdrage te leveren aan vergroening en zo ook aan hittestress. De volgende maatregelen zijn 

gekozen op basis van waterberging, infiltratie en toepasbaarheid in het gebied. 

• Stedelijke infiltratiestroken 

• Holle weg 

• Tijdelijke waterbuffers 

• Waterplein/waterspeelplek 

• Wadi’s 

• Stedelijke waterlopen 

• Greppels 

• Infiltratiekratten 

3.2  Toelichting waterbestendige maatregelen 
Stedelijke infiltratiestroken 

Dit is een maatregel die toegepast kan worden in het stedelijk 

gebied waar weinig ruimte beschikbaar is voor infiltratie. Hierbij 

worden bakken van beton aangelegd. De onderkant van de bak is 

open, zodat water zich kan infiltreren in de bodem. De bakken zijn 

gevuld met grind en aarde en kunnen worden beplant 

(GROENBLAUWE NETWERKEN, 2020).  

De infiltratiestroken kunnen het water tijdelijk bufferen en zo het 

water vertraagd laten afvoeren naar de bodem. 

 

Holle weg 

Door de weg hol te maken kan water worden opgeborgen en 

tegelijkertijd worden afgevoerd. Het heeft een groter bergings- en 

afvoercapaciteit dan molgoten. Een molgoot voert het water alleen af, 

het kan geen water bergen (GROENBLAUWE NETWERKEN, 2020). 

 

  

Figuur 19 Stedelijke infiltratiestroken 
(GROENBLAUWE NETWERKEN, 2020). 

Figuur 20 Holle weg (GROENBLAUWE 
NETWERKEN, 2020) 
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Tijdelijke waterbuffers 

Er is aan de esthetische uitstraling gedacht bij het ontwerp van tijdelijke waterbuffers en bruikbaarheid 

tijdens droge periodes. Tijdens droge periodes staat de buffer droog en kan het als speelplek dienen. 

Bij een extreme bui zou de buffer water vasthouden, waarna het water in de grond zal infiltreren 

(GROENBLAUWE NETWERKEN, 2020).  

 

 

 

Waterplein/waterspeelplek 

Bij deze maatregel is het idee van waterberging door middel van een waterspeelplek. In stedelijke 

gebieden worden waterpleinen toegepast, doordat hier weinig ruimte is voor waterbuffering en 

infiltratie door hoge grondwaterstanden. Het waterplein heeft een dieper gelegen gedeelte waar 

water vast gehouden kan worden tijdens een regenbui (GROENBLAUWE NETWERKEN, 2020).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 21 Tijdelijke waterbuffers (GROENBLAUWE NETWERKEN, 2020) 

Figuur 22 Waterplein/waterspeelplek (GROENBLAUWE NETWERKEN, 2020) 



Afstudeeropdracht eindrapport   
 

26 

Wadi’s 

Een wadi is een greppel; of sloot gevuld met 

zand en grind. Wadi’s zijn beplant en passen 

daarom goed in groenstroken. Het systeem 

dient als waterbuffer en laat het water 

infiltreren in de grond (Rainproof, 2020). 

 

 

 

 

Stedelijke waterlopen 

Deze maatregel dient voor het vasthouden van 

regenwater. Het is zo ontworpen dat het aantrekkelijk is 

bij zowel hoge- als lage waterstanden (GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020). 

 

 

 

 

Greppel 

Een greppel is een beplante geul waar tijdelijk water vast 

gehouden kan worden. Het water kan daarna in de 

bodem worden geïnfiltreerd of worden afgevoerd naar 

een sloot of vijver. Tijdens een droge periode kan de 

greppel droog staan (Rainproof, 2020). 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 23 Wadi (Rainproof, 2020). 

Figuur 24 Stedelijke waterlopen  (GROENBLAUWE NETWERKEN, 
2020). 

Figuur 25 Greppel  (Rainproof, 2020) 
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Infiltratiekratten 

Bij deze maatregel wordt met behulp van kratten 

hemelwater geïnfiltreerd in de grond. De kratten vormen een 

ondergrondse opslagruimte. Het water zal langzaam naar de 

bodem wegzakken. De kratten kunnen worden toegepast 

onder wegen, in tuinen, sportvelden en parkeerpleinen 

(Rainproof, 2020). 

  

Figuur 26 Infiltratiekratten  (Rainproof, 2020) 
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3.3  Inrichtingsmaatregelen op de brug 
Er is onderscheid gemaakt in maatregelen op en onder de brug. Dit wordt gedaan om te onderzoeken 

welke maatregelen geschikt zijn voor op of onder de brug. Voor op de brug worden de maatregelen 

gekozen op basis van geschiktheid en waterberging. Doordat op de brug geen infiltratie in de bodem 

mogelijk is, vallen de infiltratiemaatregelen af. Hieronder worden referentiebeelden weergeven die 

mogelijk toepasbaar zijn op de brug. 

1. Tijdelijke waterbuffers 

2. Waterplein/ waterspeelplek 

3. Stedelijke waterlopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 

2 

(Landezine, 2020) 

2 

(LETTER FROM LUND, 2020) 

2 

(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 
(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 

3 3 

3 

(Pinterest, 2020) 

(Architecture Diy, 2019) 

3 

(Vermeeren, 2012) 

3 

(Burg, 2012) 
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3.4  Inrichtingsmaatregelen onder de brug 
Voor onder de brug worden de maatregelen gekozen op basis van geschiktheid, waterberging en 

infiltratie. Alle maatregelen uit paragraaf 3.1 kunnen hier worden toegepast. Hieronder worden 

referentiebeelden weergeven die mogelijk toepasbaar zijn voor onder de brug. 

1. Tijdelijke waterbuffers 

2. Stedelijke infiltratiestroken 

3. Wadi’s 

4. Greppel 

5. Holle weg 

6. Infiltratiekratten 
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(Rainproof, 2020) 

2 

(Bruel Delmar, 2020) 

(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 
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NETWERKEN, 2020) 

2 2 

(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 

3

 

(Vree, 2020) 

4

 

(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 

4

 

(Slimme Vogels, 2020) 
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(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 

(GROENBLAUWE 

NETWERKEN, 2020) 
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4. Maatregelen die goed combineren met groen  
De maatregelen die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd, worden in dit hoofdstuk gecategoriseerd; 

maatregelen die goed te combineren zijn met groen en maatregelen die niet goed te combineren zijn 

met groen. Ook worden referenties genoemd waar groene maatregelen zijn toegepast. Hierbij wordt 

deelvraag 3 “Hoe kunnen de waterbestendige maatregelen die goed combineren met groen bijdragen 

aan hittestress bij gebruikers en droogte bij vegetatie?” beantwoord. 

4.1 Maatregelentabel 
In de tabel hieronder staat een overzicht van de eerder benoemde maatregelen. De maatregelen met 

een groen vinkje combineren goed met groen. Het rode vinkje staat voor maatregelen die niet goed 

combineren met groen. Verdere toelichtingen worden gegeven in de volgende paragrafen.  

Tabel 1 Maatregelentabel 

• Stedelijke infiltratiestroken 
  

• Holle weg 
 

• Tijdelijke waterbuffers 
  

• Waterplein/waterspeelplek 
  

• Wadi’s 
  

• Stedelijke waterlopen 
  

• Greppels 
  

• Infiltratiekratten 
 

 

4.2  Groene waterbestendige maatregelen  
• Stedelijke infiltratiestroken 

Water kan door goten naar de groenstroken worden geleid en hier tijdelijk worden vastgehouden. 

Daarna kan het water vertraagd naar de bodem afstromen. Hierdoor zal het grondwater worden 

aangevuld. Planten kunnen goed worden gecombineerd met deze maatregel. De gevolgen van droogte 

worden verminderd en door de begroeiing wordt de gevoeligheid op hittestress verlaagd. Groen houdt 

namelijk minder warmte vast dan verhard oppervlak. Door de verdamping van het water door de 

planten daalt de temperatuur (Rainproof, 2020). 

• Tijdelijke waterbuffers 

Tijdelijke waterbuffers zijn vaak in combinatie met groen. Het kunnen grasvlaktes zijn die tijdens regen 

onder water komen te staan. Bij het droog staan van de buffer kan dit als speelplek dienen.  

• Wadi’s 

Een wadi bestaat uit een beplante bovenlaag met een doorlaatbare bodem. Er bevindt zich een koffer 

onder deze laag die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. De koffer wordt 

ingepakt met geotextiel om dichtslibben en doorworteling te voorkomen. Deze maatregel past goed 
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in combinatie met groen. Er kunnen verschillende soorten planten en bomen worden geplant bij een 

wadi. Dit bevordert de biodiversiteit, zorgt voor schaduw en verlaagd de hittestress bij gebruikers. 

Planten zoals helofyten zijn waterzuiverend en bevorderen de waterkwaliteit. Doordat een wadi water 

vasthoudt en infiltreert wordt overstrot verminderd en zo verdroging beperkt (Rainproof, 2020). 

• Stedelijke waterlopen 

Bij een stedelijke waterloop kan er groen worden toegepast. De planten moeten echter bestand zijn 

tegen natte en droge periodes.  

• Greppel 

Een beplante greppel bevordert de biodiversiteit van planten en dieren. Door de groene uitstraling kan 

een greppel goed in groenstroken worden geïntegreerd. In droge periodes kunnen de greppels droog 

staan. Hierdoor kunnen de greppels het best beplant worden met planten die  natte- en droge periodes 

kunnen weerstaan.  

4.3  Geen groene maatregelen  
De onderstaande maatregelen zijn geen groene maatregelen. Er kan wel extra groen worden 

toegepast, zoals bomen en planten.  

• Infiltratiekratten 

• Waterplein/ waterspeelplek 

• Holleweg 

4.4  Alternatieve groene maatregelen 
De genoemde maatregelen hieronder dragen niet bij aan de waterbestendigheid van het ontwerp, 

maar het zijn vergroeningsmogelijkheden voor op de brug. 

• Boombakken, zie Figuur 27. 
Deze maatregel is erg praktisch, het zijn bomen in bakken. Bij weinig ruimte door verharding 
kan deze maatregel worden toegepast om toch  groene elementen toe te voegen . Deze bomen  
kunnen op de brug worden geplaatst en bij verandering van inrichting makkelijk worden 
verplaatst.  
 

• Bodembedekkers, zie Figuur 28. 
Met de bladeren van de bodembedekkers kan er water worden vastgehouden, waarna het 
weer kan verdampen. 5% tot 34% van de neerslag kan worden verdampt (VHG, 2020). Dit zorgt 
weer voor koelte. 
 

• Diverse beplanting 
Door het planten van gevarieerde planten ontstaat er meer biodiversiteit. Ook kunnen er 

specifieke planten worden geplant om de waterkwaliteit te verbeteren zoals helofyten. 

Figuur 28 Bodembedekkers (VHG, 2020) Figuur 27 Bomenbakken (Van Den 
Berk, 2020) 
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4.5  Referentie voor al eerder toegepaste maatregelen in de praktijk  

 

Moreelsebrug Utrecht 
In Utrecht staat de Moreelsebrug waar 18 ijzerbomen in boombakken onder het brugdek staan, zie 

Figuur 29 en Figuur 30. Deze boombakken bevinden zich tussen de liggers van de brug (Prorail, 2020). 

  

 

 

 

High Line NYC 
De High Line in New York City is een goed voorbeeld van een park waarbij veel groen is toegepast, zie 

Figuur 31. Voorheen was het een spoorlijn dat niet meer werd gebruikt. Dit werd veranderd in een 

mooi wandelpark (verenigdestaten.info, 2020). Het groen leidt in deze gebieden tot langer verblijf. Dit 

vergroot het toerisme en de recreatie (VHG, 2020). 

   

Figuur 29 Moreelsebrug in Utrecht (Cepezed, 2020) 

Figuur 30 Eerste bomen op de Moreelsebrug (Prorail, 2020) 

Figuur 31 High Line NYC (thrillist, 2018) 
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 Seoul’s Skygarden Korea 
In Seoul, de hoofdstad van Korea bevindt zich ‘The Skygarden”. Dit was vroeger een verlaten snelweg 

en is nu een wandel park, zie Figuur 32 en Figuur 33. The Skygarden is ontworpen door MVRDV 

(Nederlandse ingenieursbureau) en is 983 Meter lang. Dit wandelpark bevat 24.000 individuele planten 

waarbij 228 verschillende plantsoorten zijn. Het is niet alleen een groene plek geworden, maar het is 

ontworpen om er een leerzame ervaring op te doen. De planten in de containers zijn gegroepeerd naar 

familiesoort en gerangschikt op het Koreaanse alfabet (Rory Stott, 2017).  

 

Almere Esplanade  
In Almere is de Esplanade van een helemaal verhard oppervlak naar een groen plein getransformeerd. 

De vergroening van het plein dient als een belangrijke ontmoetingsplek (architectenweb, 2018). De 

beplanting is in groenvlaktes aangelegd, waarbij er een druppelslang tussen de planten is geplaatst. De 

druppelslang dient voor het bewateren van de planten, zie Figuur 34. Door groene plekken toe te 

passen op de Knowledge Mile Parkbrug wordt de brug aangenamer voor de gebruikers als 

ontmoetingsplek.   

 

 

Figuur 33 Skygarden overview (The Guardian, 2015) 

Figuur 34 Almere Esplanade groen plein 

Figuur 32 Skygarden in Korea (Business Insider, 2017) 



Afstudeeropdracht eindrapport   
 

34 

Almere Esplanade watertrap  
Om het water op te vangen tijdens een bui is er een waterplein gemaakt in de vorm van een trap, zie 

Figuur 35. In droge tijden staat het plein droog. Op zomerse dagen wordt het water aangevoerd en 

opgepompt vanuit het Weerwater en kan het zo gebruikt worden om in te spelen. Bovendien zorgt dit 

voor verkoeling in de stad.  Het water zal stromen via de trappen naar een opvanggoot beneden. 

Waarna het terug gaat naar het Weerwater (ruimte+wonen, 2020) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 35 Almere Esplanade watertrap 
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5. Programma van Eisen 
In samenwerking met de Gemeente Amsterdam, de Green campus en de Hogeschool van 

Amsterdam zijn er randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld voor het projectgebied.  

Hemelwaterafvoer: 

• Er mag geen water op straat blijven staan bij bui 8 (T = 2 jaar, 20mm/uur). Het rioolstelsel zal 

het water moeten kunnen afvoeren is het toetsingscriterium (RIONED, 2015).  

• Een bui 1/100 jaar van 70 mm per uur is maatgevend en mag niet voor schade zorgen aan 

huizen, gebouwen, infrastructuur en voorzieningen (MRA, 2020) 

• Het hemelwater dat op het privaat terrein komt, wordt op het terrein opgevangen en 

vertraagd afgevoerd. De eerste 24 uur wordt de berging niet geleegd. In maximaal 60 uur 

moet de berging weer beschikbaar zijn (MRA, 2020). 

• 20 mm wordt via het ondergrondse hemelwaterstelsel verwerkt en 40 mm wordt tijdelijk 

opgeslagen in openbare en private ruimtes zoals daken, tuinen, et cetra (Waternet, 2016-

2021). 

• Er wordt zoveel mogelijk hemelwater vastgehouden en hergebruikt in het gebied (MRA, 

2020) 

• Bij een bui 1/250 jaar van 90 mm per uur blijven vitale en kwetsbare infrastructuur en 

voorzieningen functioneren en bereikbaar (MRA, 2020). 

• Er mag geen schade optreden aan gebouwen en elektrische installaties in openbare ruimte 

bij een waterdiepte van 20 cm op straat. Ook moeten de hoofdwegen begaanbaar blijven 

(MRA, 2020). 

• Verontreinigd hemelwater wordt gescheiden gehouden van het overige hemelwater 

(Waternet, 2016-2021).  

• Het gebruik van hemelwater voor groen tijdens droogte heeft de voorkeur boven het direct 

lozen van hemelwater (Kluck, et al., 2020).  

Lozen van hemelwater:  

• Het afvloeien van hemelwater wordt in het milieu naar de bodem  gebracht. Dit is voor het 

lozen van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen. Daarbij horen 

ook bruggen, viaducten en andere kunstwerken (Rijkswaterstaat, 2020). Gezien het om 

binnen de bebouwde kom en ook om een verblijfsbrug gaat, geldt deze randvoorwaarde 

niet. Er zal zoveel mogelijk water op de brug en binnen de omgeving worden opgevangen. 

Droogte: 

• Schade aan bebouwing, wegen, groen en vitale en kwetsbare functies worden voorkomen bij 

langdurige droogte van maximaal 300 mm neerslag tekort (MRA, 2020). 

Hitte: 

• De gemiddelde luchttemperatuur tijdens hete periodes zo laag mogelijk houden in de 

stad. Dit kan gedaan worden door meer verdamping te creëren (Hogeschool van 

Amsterdam, 2020). 

• Binnen 300 m moet iedere woning dichtbij een aangename en aantrekkelijke koele 

verblijfsplek bevinden (Hogeschool van Amsterdam, 2020). 

• Op belangrijke looproutes waar essentiële functies in de stad zitten, zal minimaal 40% 

schaduw zijn op het heetst van de dag (Kluck, et al., 2020). 
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6. Varianten 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke maatregelen zijn gekozen voor de vier varianten met een 

schetsontwerp, waarna dit in het volgend hoofdstuk wordt gedimensioneerd. De eerste drie zijn 

toegepast met de gekozen klimaatbestendige maatregelen. De laatste variant wordt een optimale 

variant. 

6.1  Vier varianten  
Er worden drie varianten ontworpen, waarbij de laatste variant een optimale variant gaat worden. 

Variant 1: Waterplein/Watertrap en variant 2: Tijdelijke waterbuffer/Groenstrook worden op de brug 

toegepast. Er is gekozen om twee varianten te ontwerpen die op de brug plaats vinden. Hierbij is er 

onderscheid gemaakt tussen twee soorten waterbelasting op de constructie van de brug, namelijk een 

puntbelasting en een gelijk verdeelde belasting. Dit wordt in hoofdstuk 7 bij het dimensioneren van de 

varianten toegelicht. Voor onder de brug wordt één variant ontworpen (variant 3: 

Infiltratiestroken/Infiltratiekratten), waarbij twee maatregelen worden toegepast. Dit wordt gedaan 

om een vergelijking te kunnen maken welke van de twee maatregelen het best toepasbaar zal zijn voor 

de optimale variant. Bij de optimale variant wordt één maatregel op de brug en één maatregel onder 

de brug toegepast. Dit wordt gedaan om de belasting op de brug te verminderen.   

6.2  Variant 1 : Waterplein/Watertrap 
Variant 1 wordt een waterplein/watertrap op de brug. 

Naar de aangewezen twee punten zal het water 

worden geleid en vastgehouden, zie Figuur 36. Het idee 

is om een watertrappetje te maken, waar het water 

wordt opgevangen door een opvanggoot in de brug.  

Via deze opvanggoot beneden aan het eind van het 

trappetje komt het water in een bak terecht. Deze bak 

zal op tijd worden geleegd om de volgende bui op te 

kunnen vangen. Wanneer er niet genoeg plek is om het 

water te kunnen bergen, wordt het water naar 

beneden geleid via de constructie van de brug. Tijdens 

droge periodes zal deze watertrap droog staan en kan 

worden gebuikt als een rustplek om te zitten.   

 

  
Figuur 36 Locatie maatregel waterplein/watertrap variant 1 

Figuur 37 Schetstekening Waterplein/Watertrap 
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6.3  Variant 2: Tijdelijke waterbuffer/Groenstrook 
 

Bij variant 2 worden tijdelijke waterbuffers 

toegepast in de vorm van een verlaagde 

groenstrook. Waarbij op drie punten extra 

belasting zal zijn op de kolommen door het water, 

zie Figuur 38. Het idee is om een lange groenstrook 

te creëren aan één kant van de brug. Door de 

groenstrook aan één kant van de brug te plaatsen 

is er ruimte aan de rechterkant als looppad. De 

oppervlakte van de groenstrook is nodig om de 50 

mm van een bui van 70 mm op te vangen. De 

overige 20 mm zal worden verwerkt door het riool.  

Het water wordt opgevangen en vastgehouden in 

de groenstrook. Er komen bruggetjes over de 

groenstrook om naar de andere kant te kunnen. 

De groenstrook dient als een tijdelijke waterbuffer. 

Wanneer er een bui is, zal er water blijven liggen in 

de groenstrook. Tijdens een droge periode staat 

deze tijdelijke waterbuffer droog. 

Onder de tijdelijke buffer wordt een systeem 

gebruikt zoals de polderdaken, waarbij er kratjes 

onder een groen dak liggen om water op te vangen, zie Figuur 39. Later kan het water op een gewenst 

moment worden afgevoerd. Er blijft echter wel voldoende water achter. Dit water zal dienen als een 

reservoir voor beplanting op het polderdak om droogte tegen te gaan tijdens zomerse dagen. 

 

  

Figuur 38 Locatie Tijdelijke waterbuffer/ groenstrook variant 2 

Figuur 39 Schetstekening tijdelijke waterbuffer/groenstrook 
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6.4  Variant 3 : Infiltratiestroken/Infiltratiekratten 
De infiltratiestroken zullen in de groenstrook worden toegepast onder de brug. De infiltratiekratten 

zullen aan de rechterkant van de weg onder het looppad worden geplaatst, zie Figuur 40. Beide 

maatregelen zullen het water opvangen van de brug en de weg eronder.  

 

  

Figuur 40 Locatie infiltratiestrook/infiltratiekratten variant 3 

Figuur 41 Schetstekening infiltratiestrook 
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6.5  Variant 4 : Optimale variant 
Voor de laatste variant zal er een combinatie worden gemaakt van de maatregelen die het meest 

efficiënt zijn.  Er wordt 25 mm water op de brug en 25 mm water onder of naast de brug opgevangen. 

Dit wordt gedaan om de belasting te verminderen op de brug. De drie al ontworpen varianten worden 

in de MCA getoetst op de volgende categorieën: water, groen en hitte. Met de resultaten uit de MCA 

wordt een optimale variant ontworpen (variant 4). 
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7. De bijdrage van de inrichtingsmaatregelen 
In dit hoofdstuk worden de varianten gedimensioneerd en de gekozen maatregelen voor de varianten 

getoetst op waterbestendigheid, vergroening en hittestress. Dit wordt gedaan aan de hand van een 

Multicriteria Analyse. Hierbij wordt deelvraag 4 “Hoeveel dragen de maatregelen bij aan de 

waterbestendigheid van de brug en het gebied?” beantwoord.  

7.1  MCA  
In tabel 2 staat de uitkomst van de Multicriteria Analyse weergegeven. Dit is om de varianten met 

elkaar te vergelijken op de volgende categorieën: Water, Groen en Hittestress. Onder deze drie 

categorieën zijn subcategorieën gemaakt waar de varianten op worden getoetst. In de volgende 

paragrafen zijn de varianten gedimensioneerd en worden deze getallen uitgelegd. De kosten worden 

in Hoofdstuk 8 : Kosten en baten toegelicht. 

Categorie water 

Bij deze categorie wordt onderzocht hoeveel water geborgen kan worden bij een extreme bui met de 

maatregelen die zijn toegepast in de varianten. Ook wordt er nagedacht over hoeveel ruimte 

beschikbaar is en of het water hergebruikt kan worden voor andere doeleinden.  

Categorie Groen 

Bij deze categorie wordt er nagedacht over  vergroening van de varianten. Zijn de maatregelen van de 

varianten al groene maatregelen? Zijn de maatregelen goed toepasbaar met groen?  

Categorie Hittestress 

Bij deze categorie is het doel om hittestress tegen te gaan. Dit wordt gedaan door de 

gevoelstemperatuur en de luchttemperatuur te verlagen.  Door schaduw te creëren en groen en 

bomen toe te passen. Er wordt onderzocht of de varianten een bijdrage leveren aan het verminderen 

van hittestress. 

7.2  Conclusie 
Uit de MCA kwam naar voren dat variant 2: Tijdelijke waterbuffer/Groenstrook het best heeft gescoord 

in alle categorieën. Het water kan geborgen worden tijdens een bui van 70 mm/uur. Hierbij kan dit 

water weer hergebruikt worden voor vegetatie tijdens droge perioden. Deze variant is goed te 

combineren met groen en er kan extra worden beplant. Door extra bomen te plaatsen op de brug, 

wordt er meer schaduw gecreëerd. Dit is goed tegen hittestress. Ook zijn de jaarlijkse kosten voor 

aanleg en onderhoud het laagst bij deze variant.  

Op nummer twee staat variant 3: Infiltratiestroken/Infiltratiekratten en variant 1: 

Waterplein/Watertrap scoort het laagst. 

Ondanks dat variant 2: Tijdelijke waterbuffer/Groenstrook het best heeft gescoord, zal er een optimale 

variant worden ontworpen. Variant 2 kan namelijk niet alle wateroverlast knelpunten oplossen, 

doordat de variant alleen het water op kan vangen dat op de brug valt. De optimale variant zal al het 

water op de brug opvangen en van de gehele onderweg. 
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++/+/-/--  Zeer goed/goed/slecht/zeer slecht  

Tabel 2 MCA varianten 

 Variant 1 
Waterplein/Watertrap 

Variant 2 
Tijdelijke 
waterbuffer/ 
Groenstrook 

Variant 3 
Infiltratiestroken (S)/ 
Infiltratiekratten (K) 

Algemene info 
Plek van variant 
(op/onder/naast brug) 
 
Afvoerend oppervlak 
 

 
Op de brug 

 
 
 

1.725 m2 

 
Op de brug 

 
 
 

1.725 m2 

 
S onder de brug 
K naast de brug 

  

Op de brug: 
1.725 m2 

 

Gehele onderweg: 

7.384 m2 

Water 
Bergingscapaciteit 
 
Ruimte beschikking 
 
 
 
 
 
Hergebruik van water 
 
 
Wateropslag tijdens een 
bui 

 
86 m3 

 

 
94 m2 

 
 

 
 

Nee 
 
 
 

Ja 

 
86 m3 

 
 

182 m2 
 
 

 
 

Ja, voor de planten 
op de groenstrook 

 
 

Ja 

        
         S 43 m3  
         K 43 m3  
 
         S 553 m2            
         K 108 m2    
       (216 kratten)   
 
 

Nee 
             
 
 
Ja, waarna het in 

de grond 
infiltreert 

                                                   

 
S 369 m3 

K 369 m3 
 

S 553 m2 
K 462 m2 

(1846 kratten)                           
 

 
Nee 

 
 
 

Ja, waarna het in 
de grond 
infiltreert 

 

Groen 
Beplanting/bomen 
 
Biodiversiteit 
 

 
-- 
-- 

 
++ 
+ 

                        S + 
 K – 

 
   S ++ 
 K -- 

Hittestress 
Schaduw/groen/bomen 

 
-- 

 
++ 

 
S + 
 K -- 

Kosten 
(Jaarlijkse kosten voor 
aanleg en onderhoud) 

 
 

€14.092 

 
 

€6.156 

 
 

€10.084  
(alleen afvoerend oppervlak van de 

brug) 
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7.3  Gegevens voor het dimensioneren  
UNstudio heeft een ontwerp gemaakt van de Knowlegde Mile Park Brug. Het bovenaanzicht van de 

brug is te zien in Figuur 42. Als voorbeeld voor het straatprofiel is er gekozen voor het straatprofiel ter 

hoogte van Ruyschstraat, zie Figuur 43. Dit straatprofiel komt het meest overeen met het gebied waar 

de brug zal komen. 

Figuur 43 Straatprofiel ter hoogte van Ruyschstraat (Ingenieursbureau Amsterdam, 2009) 

Figuur 42 Bovenaanzicht van de brug (Unstudio, 2019) 
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7.4  Bovenaanzicht KMP-BRUG 
Op basis van de tekening van UNstudio is er een Autocad tekening gemaakt. Uit deze tekening zijn er 

gegevens gehaald, zoals oppervlaktes, zie bijlage 3 . In het bovenaanzicht staan die doorsnedes 

weergegeven, zie Figuur 44. Deze zullen in de volgende paragrafen verder worden toegelicht en 

uitgewerkt. In bijlage 4 staat het bovenaanzicht van de tekening.  

 

7.5  Variant 1 Waterplein/watertrap 
De benodigde berging wordt als volgt berekend met de formule: 

Benodigde berging [m3] = maatgevende bui [m/uur] x afvoerend 

oppervlak [m2] 

De maatgevende bui is 70 mm/uur. Daarvan gaat 20 mm naar 

het riool en 50 mm moet worden geborgen. De 20 mm zal via 

een trappetje van de brug naar het maaiveld worden geleid.  

Het afvoerend oppervlak van de totale brug is 1725 m2. Er moet 

86 m3 op de brug worden vastgehouden.  

Het water wordt vastgehouden door een waterplein/watertrap 

te creëren op twee vlaktes, zie Figuur 45.  

Op plek 1 in Figuur 45 is 49 m2 aan beschikbare oppervlakte en 

op plek 2 is 45 m2 aan beschikbare oppervlakte. Bij deze 

oppervlakte is het nodig om een verdieping in de brug te maken 

van circa 0,92 m om al het  water van de bui 70 mm/uur te 

bergen, zie bijlage 5a voor de berekening.  

1 

2 

Figuur 44 Bovenaanzicht brug Autocad-tekening 

Figuur 45 Dimensionering waterplein/watertrap 
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De belasting die extra op de brug zal komen is 862 KN. Hier moet rekening worden gehouden bij het 

toepassen van deze maatregel bij het bouwen van de brug.  

7.5.1 Doorsnede variant 1 

 

Figuur 46 Doorsnede A-A variant 1 

Er is ruimte nodig om water te bergen in de brugconstructie. Het eerste idee was om een waterbak 

toe te passen in de brugconstructie, zoals weergegeven in de doorsnede in Figuur 46, zie bijlage 5c. Dit 

is niet mogelijk wanneer de brug van hout wordt gemaakt. De liggers dienen de belasting te dragen 

van het water. Deze liggers worden 820 mm hoog (Jamal, 2020). Dit is berekend aan de hand van de 

overspanning, zie bijlage 5b voor de berekening. De bak zal op de ligger staan, maar dan kan het water 

van het afvoerend gebied niet naar toe stromen. Hiervoor moet een ander oplossing worden bedacht, 

zoals buizen onder of door de brugconstructie waar water opgevangen kan worden. 

7.6  Variant 2 Tijdelijke waterbuffers/ 

groenstrook 
Bij variant 2 geldt dezelfde berekening als bij variant 1. Alleen 

wordt de belasting verdeeld op drie punten op de brug in de 

vorm van een verdiepte groenstrook. Op elk punt zal de 

waterbelasting 287 KN zijn. 

Er zal 86 m3 worden geborgen op een groenstrook van 65 m bij 

2,8 m. De oppervlakte van de groenstrook is 182 m2.  

De verdieping zal circa 0,47 m moeten worden om het water 

te bergen, zie bijlage 6a voor de berekening. 

Hierbij kan een systeem zoals bij een polderdak worden 

toegepast, zie Figuur 48. Het water wordt in kratjes geborgen, 

waarna het weer hergebruikt kan worden voor beplanting tijdens droge tijden. 

  

Figuur 48 Polderdak systeem (Dakdokters, 2020) 

Metrolijn 

Oranje = brug 

Groen = gras 

Blauw = water 

Rood = fietspad 

Grijs = autoweg 

 

Figuur 47 Dimensionering variant 2 
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7.6.1 Doorsnede variant 2 
In Figuur 49 staat de doorsnede B-B van variant 2 weergegeven. Deze tekening is te zien in bijlage 6b.  

7.7  Variant 3 Infiltratiestroken en infiltratiekratten 
Bij variant 3 wordt 25 mm water naar de infiltratiestroken en 25 mm 

water naar de infiltratiekratten geleid en daar vastgehouden. Waarna 

het in de grond wordt geïnfiltreerd.  

De infiltratiestrook zal 43 m3 water moeten kunnen bergen. Hierbij heeft 

de infiltratiestrook een afmeting van 65 m bij 8,5 m. De totale 

oppervlakte wordt 552 m2. De waterdiepte zal hier circa 0,10 m worden.  

De infiltratiekratten zullen zich onder de stoep bevinden aan de 

rechterkant van de straat. Hierbij zullen er circa 216 kratten nodig zijn 

met een afmeting van 1,0 m bij 0,50 m bij 0,40 m . Elke krat zal een 

inhoud hebben van 200 L.  

Op de plek waar de infiltratiekratten komen te liggen is het maaiveld 

circa +1 m NAP (AHN, 2020). De bovenkant van de krat zal minimaal 70 

cm onder het maaiveld worden geplaatst. De onderkant van de krat zal 

boven de gemiddeld hoge grondwaterstand komen te liggen (Rainproof, 

2020). De grondwaterstand mag niet te hoog zijn, want anders zullen de 

infiltratiekratten niet efficiënt werken. Het hoogste zomerpeil dat recent was gemeten was – 0,38 m 

NAP. Er is dus nog genoeg ruimte voor infiltratie in de grond. 

Het looppad is  circa 5 m breed. Hier passen 3 rijen kratten in de lengte en 72 kratten per kolom in de 

breedte. Het totaal oppervlak van de kratten zal 108 m2 zijn, zie bijlage 7a voor de berekening.  

Hierbij is alleen het afvoerend oppervlak van de brug meegenomen. Om te kijken hoe efficiënt de 

maatregel is, wordt nog een berekening gemaakt over het gehele afvoerend oppervlak van de weg.  

Het totaal afvoerend oppervlak is 7384 m2.  

De infiltratiestroken zullen een berging moeten hebben van 369 m3 om al het water te bergen. De 

waterdiepte zal circa 0,66 m worden. 

Figuur 49 Doorsnede B-B variant 2 

Figuur 50 Dimensionering variant 3 

Metrolijn 

Oranje = brug 

Groen = gras 

Blauw = water 

Geel = Zand/aarde 

Rood = fietspad 

Grijs = autoweg 
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Bij de infiltratiekratten zullen er meer kratten nodig zijn. In totaal zijn er 1846 kratten nodig voor het 

gehele afvoerend oppervlak. Er kan geen extra laag kratten op elkaar worden gestapeld, zoals te zien 

is aan de hand van de grondwaterstand in paragraaf 2.1.4. Er zijn te veel kratten nodig om het water 

van het gehele afvoerend oppervlak te bergen. Hiervoor is veel beschikbare ruimte nodig en dat is er 

niet. Bij het toepassen van infiltratiekratten moet er ook worden nagedacht over de kabels en leidingen 

in de grond. Deze maatregel zal dus niet efficiënt zijn voor een groot afvoerend oppervlak in een 

stedelijk gebied. 

  

7.7.1 Doorsnede variant 3 

 
Figuur 51 Doorsnede C-C variant 3 

In Figuur 51 staat de doorsnede C-C van variant 3 weergegeven. Deze doorsnede kan worden terug 

gevonden in bijlage 7b.  

Metrolijn 

Oranje = brug 

Groen = gras 

Geel = zand/grind 

Rood = fietspad 

Grijs = autoweg 
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8. Kosten en baten 

Voor het berekenen van de kosten zijn kengetallen genomen uit de MKBA-TOOL die vanuit de HvA 
beschikbaar zijn gesteld. In dit hoofdstuk wordt deelvraag 5 “Wat zijn de kosten en baten van de 
waterbestendige maatregelen van de gekozen varianten met groen?” beantwoord. 

8.1 Variant 1 Waterplein/watertrap 
De kosten voor een waterplein verschillen in oppervlakte en afwerking van het plein. Als referenties 

zijn twee waterpleinen gekozen, deze bevinden zich in Rotterdam. De eerste is het Benthemplein. Het 

Benthemplein vangt 1700 m3 water op en kost in totaal 5 miljoen euro (rijnmond, 2012). Dit is circa 

3.000 euro/ m3. 

Het tweede waterplein is het Bellamyplein. Dit plein kan 250 m3 water bergen en kost in totaal 2 

miljoen euro (Wageningen Universiteit & Research, 2012). Dit is 8.000 euro/ m3. 

Voor het ontwerp op de brug zal er vanuit worden gegaan dat de kosten hoger zullen zijn. Dit komt 

doordat het waterplein ontwerp bovengronds wordt aangelegd in plaats van ondergronds.  

Voor de kostenberekening wordt daarom de referentie van het Bellamyplein genomen. Voor variant 1 

is de oppervlakte 94 m2 en zullen de kosten 752.000 euro worden. 

Een waterplein heeft dezelfde water afvoerende functie als de riolering en zal daarom even lang mee 

gaan. Het levensjaar van een riolering is 60 tot 80 jaar (Rioned, 2020). Per jaar zullen de kosten 

12.533,33 euro zijn, zie bijlage 8a voor de berekening. 

Voor de onderhoudskosten worden twee soorten kosten genomen uit het MKBA-TOOL. Deze twee zijn 

van de categorie elementenverharding en riolering. Hierbij worden de kosten genomen van een 

voetpad/plein van betonstraatstenen en buis beton 300. Er is gekozen voor buis 300, omdat het de 

minimale diameter voor de regenwaterafvoer is (ONRI-werkgroep riolering, 2009). Deze buis is 

eigenlijk voor de droogweerafvoer. De prijzen kunnen daardoor afwijken van de regenwaterafvoer, 

deze kengetallen zijn niet beschikbaar. De onderhoudskosten dienen voor de inspecties, reparaties en 

reinigen. Voor de elementenverharding worden de kosten 15,30 euro per m2/ jaar en bij de riolering 

3,79 euro per m/jaar. Voor de riolering wordt de helft van de prijs meegenomen, omdat de kosten zo 

vergelijkbaar kunnen zijn met een waterplein. De totale onderhoudskosten per jaar zullen 1559,48 

euro bedragen. 

Tabel 3 Overzicht jaarlijkse kosten variant 1 

Inrichtingskosten Onderhoudskosten Totaal kosten 

€12.533 €1.559 €14.092 

8.2 Variant 2 Tijdelijke waterbuffer/ groenstrook 
Voor variant 2 zijn de kengetallen overgenomen uit de MKBA-TOOL van de categorie ‘’hemelwater 

centrale wadi’’. Onder de inrichtingskosten vallen: 

• materiaalkosten 

• ontgraving kosten 

• aanbrengkosten van grind 

• filterdoek en drain,  

• aanbrengkosten van humus verrijkt zand, afwerkingskosten 

• vervoer- en stortkosten van vrijgekomen materialen  

• overige kosten (Hogeschool van Amsterdam, 2019).  
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Er is gekozen voor deze categorie, omdat het een groenstrook is die dient als tijdelijke waterbuffer. Er 

zal water op de verdiepte groenstrook blijven liggen bij een bui, waarna het water zal infiltreren in de 

kratten. De kratten onder de groenstrook zullen het water vasthouden. Dit water kan weer hergebruikt 

worden voor planten tijdens droge periodes.  

Variant 2 heeft een oppervlakte van 182 m2. Dit wordt vermenigvuldigd met de inrichtingskosten van 

35,84 euro/ m2. De totale kosten zijn 6.522,88 euro. Doordat deze maatregel 30 jaar mee zal gaan zal 

het per jaar een bedrag van 217,43 euro zijn. 

De onderhoudskosten zijn voor de inspecties, maaien van het gras, verwijderen van vuil en verbeteren 

van bodem en toplaag. De totale kosten zijn hiervoor 1.779,96 euro per jaar voor het gehele oppervlak.  

De kratten onder de groenstrook zullen een afmeting hebben van 710 x 710 x 85 mm met een 

wateropslag van 80 l/m2 (Optigrun, 2020). Deze kratten zijn de kratten die gebruikt zijn bij het 

polderdak. De kosten van die kratten verschillen per toepassing, formaat en detaillering. De richtprijs 

is rond de 30 euro/ m2. Doordat de kratten bij het polderdak worden afgedekt met een groendak, grind 

of een dakterras zullen de kratten minder snel verouderen, omdat de kratten niet onder invloed staan 

van UV. Hierdoor zullen de kratten circa 40 jaar meegaan (Monkelbaan, 2020). 

De groenstrook is zo gedimensioneerd dat het al het water tijdelijk kan opvangen op de brug. Het is 

bovendien niet realistisch om al dit water in kratten op te slaan voor later gebruik. Dan zijn er 2156 

kratten nodig onder de groenstrook. Alles hangt af van de constructie en de dikte van de brug.  

In het ontwerp is gekozen voor één laag kratten. Er zijn dan 364 kratten nodig met een oppervlakte 

van 182 m2. De kosten voor de kratten zijn 5.460 euro. Doordat de kratten minimaal 40 jaar mee zullen 

gaan, worden de kosten 136,5 euro per jaar.  

Voor de onderhoudskosten van de kratten zijn de kosten van de infiltratiekratten gebruikt. Per jaar 

zullen de kosten 4022,20 euro worden, zie bijlage 8a voor de berekening. 

Tabel 4 Overzicht jaarlijkse kosten variant 2 

Inrichtingskosten Onderhoudskosten Totaal kosten 

€354 €5802 €6156 

 

8.3 Variant 3 Infiltratiestroken/infiltratiekratten 
Voor variant 3 zijn de kengetallen overgenomen uit de MKBA-TOOL van de categorie 

‘’onderhoudsarme wadi’’, deze inrichtingskosten zijn vergelijkbaar met variant 2. Voor de 

infiltratiekratten is de categorie ‘’infiltratiekrat gemeente makkelijk’’ gekozen. Onder de 

inrichtingskosten vallen: 

• aankoopkosten van krat, bodem, zijplaten, filterdoek  

• ontgravingkosten 

• aanbrengkosten 

• afwerkingskosten (Hogeschool van Amsterdam, 2019). 

Er is voor de categorie ‘onderhoudsarme wadi’ gekozen, omdat de infiltratiestrook vergeleken met een 

normale wadi minder zal kosten voor onderhoud. Er hoeft bijna niet gemaaid te worden, omdat 

planten daar groeien. 
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Bij variant 3 heeft de infiltratiestrook een oppervlakte van 552 m2. Dit wordt vermenigvuldigd met de 

inrichtingskosten van 35,84 euro/ m2. De totale kosten zijn 19.801,6 euro. Per jaar zal dat 660,05 euro 

zijn. 

Voor de infiltratiekratten zijn de inrichtingskosten van 411,18 euro per stuk vermenigvuldigd met 216 

kratten. De totale kosten zijn 88814,88 euro. Deze infiltratiekratten wordt net als de kratten van het 

polderdak berekend met een levensjaar van 40 jaar. Per jaar zijn de kosten 2.220,37 euro voor het 

aantal benodigde kratten. 

De onderhoudskosten voor de infiltratiestroken zijn 4.817,8 euro per jaar. 

Voor de infiltratiekratten zijn de onderhoudskosten 2.386,8 euro per jaar, zie bijlage 8b voor de 

berekening. 

Tabel 5 Overzicht jaarlijkse kosten variant 3 

Inrichtingskosten Onderhoudskosten Totaal kosten 

€2.880 €7.204 €10.084 

 

8.4 Conclusie MCA kosten en baten 
In de Multi Criteria Analyse (MCA) in tabel 2 staat een overzicht van de kosten van elke variant. De 

kosten bevatten de inrichtingskosten en onderhoudskosten berekend per jaar. 

Wat erg opvalt en te verwachten was, is dat variant 1: waterplein/watertrap het duurst uit is gekomen. 

Daarna komt variant 3: infiltratiestroken/infiltratiekratten en als laatste variant 2: tijdelijke 

waterbuffer/groenstrook. 

Variant 1 scoort slecht op de categorie groen, omdat het een verharde maatregel is. Hierdoor scoort 

het in de MCA slecht voor beplanting en biodiversiteit. Ook scoort het slecht op de categorie 

hittestress, omdat er extra verharding wordt aangebracht en geen schaduw of groen is toegepast. Het 

is wel een multifunctionele maatregel, omdat het tijdens een bui water kan bergen en tijdens droogte 

als zit plek kan dienen. Doordat vergroening een belangrijke voorwaarde is, zal er niet voor deze 

maatregel worden gekozen. 

Voor variant 3 is de score gemiddeld. Hier is een combinatie gemaakt van twee maatregelen, namelijk 

infiltratiestroken en infiltratiekratten. Hierbij scoort de infiltratiestroken beter dan infiltratiekratten. 

De infiltratiestrook is goed te combineren met groen in tegenstelling tot infiltratiekratten. De kratten 

nemen wel minder ruimte in beslag voor hetzelfde hoeveelheid water dat geborgen moet worden. 

Als er naar de kosten wordt gekeken, scoort variant 2 het hoogst. Variant 2 scoort op de overige 

categorieën ook hoger dan de andere varianten. Het is een groene maatregel en er zijn mogelijkheden 

voor het versterken van de biodiversiteit. Dit ligt aan wat voor soort planten er worden toegepast. Er 

kan worden gedacht aan bomen in bakken en bloemen/planten voor, op of langs de groenstrook. Door 

het plaatsen van bomen in bakken zal het zorgen voor meer schaduw op de brug. Meer schaduw 

betekent het verlagen van de gevoelstemperatuur en meer groen betekent het verlagen van de 

luchttemperatuur. Door deze twee punten te verlagen zal de hittestress afnemen.  

Uit de MCA is voortgekomen dat variant 2 het meest geschikt is. Voor het definitief ontwerp wordt er 

een optimaal ontwerp gemaakt dat een combinatie is tussen een groenstrook op de brug en een 

infiltratiestrook onder de brug. De resultaten uit de MCA worden hierin meegenomen.  
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9. Definitief ontwerp 
In dit hoofdstuk wordt het definitieve ontwerp getoond, waarbij een combinatie is gemaakt van de 

maatregelen. 

9.1 Schetsontwerp 
In Figuur 52 is de schetstekening weergegeven, waarbij een combinatie is gemaakt van twee 

maatregelen. De twee maatregelen zijn de groenstrook en de infiltratiestrook. Er is gekozen voor de 

groenstrook op de brug, omdat het een groene maatregel is en het de biodiversiteit bevordert. 

Daarnaast helpt het bij hittestress door de verdamping van het water via de planten. Ook is er een 

wateropslag, zodat het water hergebruikt kan worden voor de planten in droge periodes, zie tabel 2.  

Er is gekozen voor de infiltratiestrook onder de brug, zodat de belasting minder wordt op de brug. Zo 

is de belasting beter verdeeld. De infiltratiestrook ligt verdiept en heeft daarom een wateropslag voor 

tijdens een bui. Daarna zal het water in de grond  infiltreren. Het is een groene maatregel en zorgt voor 

een sterke biodiversiteit, omdat er verschillende planten geplant kunnen worden in de 

infiltratiestrook. Er moet wel opgelet worden welke soort planten tegen natte grond kunnen tijdens 

natte periodes. Er kan gedacht worden aan helofyten, deze plantsoort zorgt voor een betere 

waterkwaliteit. Ook zal deze maatregel een bijdrage leveren aan het verminderen van hittestress, door 

het verdampen van water via de planten. 

De groenstrook zal op de brug in het midden worden geplaatst. Hierbij kan er aan twee kanten van de 

groenstrook gelopen worden. Met behulp van bruggetjes kan er worden overgestoken. Onder deze 

groenstrook wordt er gebruik gemaakt van kratten voor een wateropslag. Het water dat op de brug 

valt zal worden geleid naar deze groenstrook. Doordat de kratten zich onder de groenstrook bevinden, 

zal dit in of onder de constructie van de brug worden toegepast. Door het goed toe te passen kan de 

constructie van de brug worden verstrekt.  

Onder de brug wordt een infiltratiestrook toegepast. Het water dat niet geborgen kan worden op de 

brug zal stromen naar de infiltratiestrook. Van de 70 mm bui zal op de brug 25 mm worden geborgen. 

De andere 25 mm zal worden geleid naar de infiltratiestrook onder de brug, dit kan op verschillende 

manieren worden gedaan. Het water kan langs de constructie naar het maaiveld stromen of met een 

trappetje naar beneden worden geleid. Ook zal deze infiltratiestrook al het water opvangen van de 

gehele breedte van de weg.   

Figuur 52 Schetstekening Definitief ontwerp 
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9.2  Dimensionering 
De groenstrook in het definitieve ontwerp zal 1,4 m bij 65 m worden en zal een oppervlakte van 91 m2 

hebben. Aan beide kanten is een looppad van 1,8 m breed dit is een 

minimummaat voor intensief gebruikte voetpaden 

(toegankelijkestad, 2020). 

De brug heeft een oppervlakte van 1725 m2 en heeft een berging 

nodig van 86 m3. Van deze benodigde berging wordt de helft op de 

brug vastgehouden en de andere helft zal beneden de brug in de 

infiltratiestrook worden opgevangen. 

De groenstrook zal een diepte moeten hebben van circa 0,47 m, zoals 

in variant 2: Tijdelijke waterbuffer/Groenstrook. De waterbelasting 

zal op drie punten worden verdeeld en zal per punt een belasting van 

143 KN hebben. 

Onder de groenstrook zullen zich 182 kratten bevinden met een 

oppervlakte van 91 m2. Elk krat heeft een wateropslag van 40 L. Met 

182 kratten wordt de wateropslag 7280 L. Het water in de kratten kan 

weer gebruikt worden voor de planten tijdens droge periodes. De 

watervraag voor planten is 20 L/m2/ week (Milieu centraal, 2020). 

Met 7280 L kunnen de planten voor vier weken worden besproeid, 

zie bijlage 9a voor de berekening. Het besproeien van de planten kan 

worden gedaan met een druppelslang die in de groenstrook geplaats 

kan worden. 

De infiltratiestrook zal het water van de hele onderweg en de helft van de brug opvangen. Hiervoor is 

een berging nodig van 326 m3. De infiltratiestrook zal 65 m bij 8,5 m worden met een oppervlakte van 

552 m2. De waterdiepte zal circa 0,59 m worden. 

 

9.2.1 Doorsnede definitief ontwerp 
In Figuur 54 is de doorsnede van het definitief ontwerp weergegeven, zie ook bijlage 9b. 

Figuur 53 Dimensionering definitief 
ontwerp 

Figuur 54 Doorsnede definitief ontwerp 
Metrolijn 

Oranje = brug 

Groen = gras 

Geel = zand/grind 

Rood = fietspad 

Grijs = autoweg 
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9.3  Kosten 
Bij het definitief ontwerp heeft de groenstrook een oppervlakte van 91 m2. Dit wordt vermenigvuldigd 

met de inrichtingskosten van 35,84 euro/ m2. De totale kosten zijn 6.522,88 euro. Doordat deze 

maatregel 30 jaar mee zal gaan zal het per jaar een bedrag van 108,71 euro zijn. 

De onderhoudskosten voor de groenstrook zijn hiervoor 889,98 euro per jaar. 

In het ontwerp is gekozen voor één laag kratten op elkaar. Er zijn dan 182 kratten nodig met een 

oppervlakte van 91 m2. De kosten voor de kratten zijn 2730 euro. Doordat de kratten minimaal 40 jaar 

mee zullen gaan, worden de kosten 68,25 euro per jaar.  

Voor de onderhoudskosten van de kratten zijn de kosten van de infiltratiekratten gebruikt. Derhalve 

zullen de kosten 2011,10 euro per jaar zijn. 

De infiltratiestrook heeft een oppervlakte van 553 m2. Dit wordt vermenigvuldigd met de 

inrichtingskosten van 35,84 euro/ m2. De totale kosten zijn 19.801,6 euro. Per jaar zal dat 660,05 euro 

zijn. 

De onderhoudskosten voor de infiltratiestroken zijn 4.817,8 per jaar, zie bijlage 9c voor de berekening. 

Tabel 6 Overzicht jaarlijkse kosten definitief ontwerp 

Inrichtingskosten Onderhoudskosten Totaal kosten 

€837 €7.719 €8.556 

 

De groenstrook is overeenkomstig aan een retentiedak. Er kan ook gekozen worden om een polderdak 

aan te leggen. Een polderdak is een retentiedak dat aangesloten is met een speciaal 

besturingssysteem. Op basis van voorspelde buien kan het systeem water laten afvoeren.  

De inrichtingskosten voor een polderdak zijn circa 2.100 euro/m3 en de onderhoudskosten zijn 176,40 

euro/m3/jaar (Witteveen+Bos, 2017). 

De inrichtingskosten worden in totaal 89.817 euro. De kratten zullen minimaal 40 jaar meegaan, dus 

worden de kosten 2.245,43 euro per jaar.  De onderhoudskosten worden 7.544,63 euro per jaar. 

De kosten voor het polderdak zijn duurder dan een normaal retentiedak, zie tabel 7. Het polderdak 

maakt gebruik van een speciaal besturingssysteem, waardoor de kosten omhoog zullen gaan.  

Tabel 7 Overzicht jaarlijkse kosten polderdak 

Inrichtingskosten Onderhoudskosten Totaal kosten 

€2.245 €7.545 €9.790 

 

Tabel 8 Overzicht jaarlijkse kosten polderdak + Infiltratiestrook 

Inrichtingskosten Onderhoudskosten Totaal kosten 

€2.905 €12.363 €15.268 
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10 Conclusie en aanbeveling 
Tijdens mijn afstudeerscriptie heb ik mij beziggehouden met het waterbestendig maken van de brug. 

Een belangrijke voorwaarde bij de waterbestendige maatregelen was de vergroening van de brug om 

zo hittestress tegen te gaan.  

Uit de gebiedsanalyse komt voort dat in de omgeving van de Wibautstraat wateroverlast een groot 

knelpunt is. Ook komt hittestress voor in het gebied. Door de Wibautstraat aan te pakken, kunnen de 

knelpunten in het gebied worden verholpen. Aan de hand van de geanalyseerde gegevens zijn er 

maatregelen opgesteld, waaruit verschillende varianten zijn opgesteld. 

Met het uiteindelijk ontwerp is de onderstaande hoofdvraag beantwoord. 

“Welke klimaatbestendige inrichtingsmaatregelen dragen het meest bij aan de waterbestendigheid 

van de Knowledge Mile Parkbrug en de directe omgeving en combineren goed met een groene en 

hittebestendige inrichting?” 

Er zijn twee maatregelen toegepast in het definitief ontwerp. De groenstrook bevindt zich op de brug 

en de infiltratiestrook onder de brug. Door één maatregel op de brug en één maatregel onder de brug 

toe te passen, wordt de waterbelasting op de brug verminderd. Er zal minder materiaal nodig zijn voor 

de constructie van de brug, waardoor de totale bouwkosten van de brug omlaag zullen gaan. Ook zijn 

beide gekozen maatregelen goed te combineren met groen. Er kunnen verschillende planten worden 

toegepast om de biodiversiteit te bevorderen. Bovendien zal het ontwerp voor een vergroting van de 

sociale cohesie zorgen. In tabel 9 staat de overzichtstabel van de MCA met alle varianten weergegeven.  

Door het toepassen van de groenstrook dat dient als een retentiedak, kan er nog worden gedacht aan 

het gebruik van het systeem van een polderdak. De prijzen zullen hoger liggen dan van een normaal 

retentiedak, maar het systeem zorgt wel voor een optimaal gebruik van het hemelwater en daarmee 

optimale verkoeling. Het verschil in prijs zal per jaar rond de 7000 euro liggen. Voor een optimaal 

gebruik wordt geadviseerd om het besturingssysteem van het polderdak mee te nemen.  

De metrolijn die zich onder de huidige groenstrook bevindt, kan voor problemen zorgen bij het 

toepassen van een infiltratiestrook. Dit is afhankelijk van hoeveel ruimte beschikbaar is tussen de 

metrolijn en het maaiveld. Wanneer er niet voldoende ruimte is, kan dit voor een infiltratieprobleem 

zorgen. Er kan dan namelijk niet worden gekozen voor het toepassen van de infiltratiestrook onder de 

brug. De wateropgave moet dan op een andere manier worden opgelost. In dat geval kunnen de 

knelpunten in het gebied rondom de Wibautstraat plaatselijk aangepakt worden. In plaats van de 

Wibautstraat aan te pakken om de zijstraten te ontlasten, moet er worden gekeken naar welke andere 

maatregelen het beste passen bij elk knelpunt.  
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Tabel 9 MCA overzichtstabel alle varianten 

++/+/-/--  Zeer goed/goed/slecht/zeer slecht   

 Variant 1 
Waterplein/ 
Watertrap 

Variant 2 
Tijdelijke 
waterbuffer/ 
Groenstrook 

Variant 3 
Infiltratiestroken (S)/ 
Infiltratiekratten (K) 

Variant 4 
Definitief ontwerp 
Groenstrook (G)/ 
Infiltratiestrook (S) 

Algemene info 
Plek van variant 
(op/onder/naast brug) 
 
Afvoerend oppervlak 
 

 
Op de brug 

 
 
 

1.725 m2 

 
Op de brug 

 
 
 

1.725 m2 

 
S onder de brug 
K naast de brug 

  

 
           G op de brug 
           S onder de brug 

Op de brug: 
1.725 m2 

 

Gehele 
onderweg: 

7.384 m2 

Op de brug: 
1.725 m2 

Gehele 
onderweg: 

7.384 m2 

   Gehele  
 onderweg: 
   7.384 m3 

Water 
Bergingscapaciteit 
 
Ruimte beschikking 
 
 
 
 
 
Hergebruik van water 
 
 
 
Wateropslag tijdens een 
bui 

 
86 m3 

 

 
94 m2 

 
 

 
 

Nee 
 
 
 
 

Ja 

 
86 m3 

 
 

182 m2 
 
 

 
 

Ja, voor de 
planten op de 
groenstrook 

 
 

Ja 

        
S 43 m3 
K 43 m3 

 
S 553 m2 
K 108 m2 

(216 kratten) 
 
 

Nee 
             
 
 

 
Ja, waarna het 

in de grond 
infiltreert 

                                                   

 
S 369 m3 

K 369 m3 
 

S 553 m2 
K 462 m2 

(1846 kratten)                           
 

 
Nee 

 
 
 
 

Ja, waarna het 
in de grond 
infiltreert 

 

 
                   G 43 m3 
                   S 326 m3 
 
                  G 91 m2 
                  S 553 m2 
 
 
 
           G Ja, voor planten  
              op de groenstrook 
         
           S Nee 
 
          Ja, waarna het  
          in de grond infiltreert 

Groen 
Beplanting/bomen 
 
Biodiversiteit 
 

 
-- 
-- 

 
++ 
+ 

                    S + 
 K – 

 
  S ++ 
 K -- 

              G ++ 
              S + 
 
              G + 
              S++ 

Hittestress 
Schaduw/groen/bomen 

 
-- 

 
++ 

 
S + 
 K -- 

 
              G ++ 
              S + 

Kosten 
(Jaarlijkse kosten voor 
aanleg en onderhoud) 

 

€14.092 
 

€6.156 
 

€10.084  
(alleen afvoerend oppervlak 

van de brug) 

 

               €8.556  
(afvoerend oppervlak van de 
brug + gehele onderweg) 
 

 

           Polderdak +        
        Infiltratiestrook: 
             €15.268 
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11 Discussie 
Tijdens dit onderzoek zijn er onzekerheden en bepaalde factoren aangenomen, om een compleet 

beeld te kunnen geven. Deze onzekerheden zijn benoemd en dienen nader uitgezocht te worden.  

Eén van de factoren is het ontwerp van de brug. Het brugontwerp ligt nog niet vast, omdat het project 

nog in de beginfase ligt. Ik heb aangenomen dat het ontwerp van UNstudio zal worden toegepast en 

heb hier de varianten en berekeningen op gebaseerd. De dimensionering is gebaseerd op een 

abstractie van het schetsontwerp. 

Elke variant met de gekozen maatregelen is gedimensioneerd in het projectgebied. Er is vanuit gegaan 

dat de brug van hout zal worden gemaakt, zoals in het ontwerp dat opgeleverd is door het 

ingenieursbureau UNstudio. De materiaalkeuze ligt echter nog niet vast en kan nog worden veranderd. 

De varianten die zijn opgesteld zullen nog met een constructeur moeten worden besproken. Met name 

hoe de maatregelen in de constructie van de brug zullen worden toegepast. Wanneer de 

materiaalkeuze vastligt, kan er beter worden gekeken naar hoe de constructie van de brug zal worden. 

Voor het definitief ontwerp is er gekozen voor een infiltratiestrook onder de brug. Ik raad aan om 

onderzoek te doen naar de infiltratiecapaciteit van de ondergrond. Er is een metrolijn die zich onder 

de weg bevindt. Dit kan ervoor zorgen dat de infiltratiestrook niet kan worden toegepast.  

In de berekeningen van de kosten van de varianten en het definitief ontwerp zijn er grove indicaties 

gemaakt. Er zijn kengetallen genomen uit het MKBA-TOOL die beschikbaar zijn gesteld vanuit de HvA. 

Deze kengetallen zijn voor maatregelen die op het maaiveld worden toegepast. Wanneer het op een 

brug wordt gerealiseerd zullen de kosten hoger liggen dan wanneer de maatregelen ondergronds 

worden toegepast. De uitkomsten geven wel een beeld van hoeveel meer de varianten zullen kosten 

ten opzichte van elkaar.  

Voor een vervolgonderzoek raad ik aan om de berekeningen uit te voeren voor het brugontwerp dat 

zal worden gerealiseerd. Hierbij zal het afvoerend oppervlak verschillen en zo ook de berekening van 

de benodigde berging. Het ontwerp idee van de varianten kunnen nog steeds worden gebruikt, alleen 

zal het in een ander vorm en afmeting moeten worden toegepast.  

Ondanks dat er onzekerheden zijn, geeft dit onderzoek een indicatie van wat er op, onder en naast de 

brug gerealiseerd kan worden om de brug klimaatbestendig te maken.  
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13 Bijlagen 
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Bijlage 1: Knelpunten analyse 
 Knelpunt 2: 

Knelpunt 2 bevindt zich op de Swammerdamstraat. Er lagen plassen water op en langs de weg, zie 

Figuur 55. De weg ligt er al voor een langere tijd. Er is te zien dat delen van de weg zijn ingezakt, 

waardoor het water niet gelijk afgevoerd kan worden. Hierdoor blijft het water nog op de weg liggen. 

Dit komt hoogstwaarschijnlijk door plaatselijke bodemverlaging door de jaren heen. 

Op de wateroverlast kaart was de risico hoog op overlast. De waterdiepte zal 20 cm en meer zijn bij 

een bui van 70 mm in 1 uur.  

 

 

Figuur 55 Overzicht knelpunt 2 
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Knelpunt 4: 

Op de Eerste Boerhaavestraat bevindt zich knelpunt 4. Er lag toen geen water op de weg, ook al 

regende het toen wel, zie Figuur 56. De straat is helemaal verhard, er zijn geen bomen langs de weg.  

Op de wateroverlastkaart was de risico middelgroot. Er zal tot 20 cm water op straat blijven liggen bij 

een bui van 70mm in 1 uur. 

 

Figuur 56 Knelpunt 4 
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Knelpunt 5: 

Knelpunt 5 bevindt zich op het kruispunt en het Wibauthof, zie Figuur 57. 

Bij de wateroverlastkaart is het risico op overlast middelgroot tot groot. Voor het hof kan de 

waterdiepte tot 20 cm worden bij een bui van 70 mm in 1 uur. In het hof wordt de risico op 

wateroverlast hoger met 20 cm en meer. 

 

 

Figuur 57 Overzicht knelpunt 5 
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Knelpunt 7: 

Op de Tweede Boerhaavestraat bevindt zich knelpunt 7, zie Figuur 58. Er is een parkeergarage te zien 

op Figuur 59 waar mogelijk water kan blijven liggen bij de ingang. 

Op de wateroverlastkaart is het risico middelgroot en kan er water blijven liggen tot 20 cm bij een bui 

van 70 mm in 1 uur. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figuur 58 Tweede Boerhaavestraat  Figuur 59 Garage (maps) 
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Bijlage 2: Begaanbaarheid wegen 
 

De knelpunten voor wateroverlast hebben invloed op de begaanbaarheid van de wegen. Tot maximaal 

10 cm is de weg begaanbaar (groen). Bij een waterdiepte tussen 10 en 25 cm zijn de wegen alleen 

begaanbaar voor calamiteitenverkeer (oranje). Wanneer er sprake is van meer dan 25 cm watersipete 

zijn de wegen onbegaanbaar (rood). Bij de knelpunten in het gebied zijn de wegen onbegaanbaar 

wanneer water op straat blijft liggen bij een bui van 70 mm in 1 uur, zie Figuur 60 (Metropoolregio 

Amsterdam, 2020). 

 

 

 

 

  

Figuur 60 Begaanbaarheid wegen kaart (Metropoolregio Amsterdam, 2020) 
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Bijlage 3: Oppervlakte berekening 
 

  



Oppervlakte brug

Totaal opp. Incl gaten - opp. gaten = oppervlakte brug

Autocad Area

Totaal opp incl. gaten (in mm2)

3212911202

Opp. Gaten (in mm2) Oppervlakte brug 

1 45.874.281                

2 202.044.104             1.724.849.197          mm2

3 134.149.330             

4 222.227.245             1.725                          m2

5 213.661.195             

6 125.985.609             

7 142.115.685             

8 402.004.556             

1.488.062.005          

 

1

2

3

5

4

6

8

7
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Bijlage 4: Bovenaanzicht Autocad tekening 
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Bijlage 5: Variant 1 Waterplein/Watertrap 
Dimensionering 

  



a Variant 1 Watewrplein/ speelplek (op brug)

Benodigde berging [m3] = maatgevende bui [m/uur] x afvoerend oppervlak [m2]

70 mm/uur - 20 mm naar riool = 50 mm bergen

0,05 x 17274,85 = 86,24 m3

1 m3 water = 10 KN

86,24 x 10 = 862,4 KN

Area

1 49 m2 (met waterdiepte circa 0,92 m)

2 45 m2 (met waterdiepte circa 0,92 m)

1

2



b Dikte brug berekenen voor waterplein/watertrap (variant 1)

(Arcon houtconstructies bv, 2020)

Overspanning = 17,5 m dikte brug = 700 mm + 100 mm (balkjes) + 20 mm multiplex = 820 mm

Belasting = 864 KN

Constructiehoogte = 1/25 * 17,5 = 0,7 m = 700 mm

864/17,5 = 49,5 KN/m

49,5/2= 25 KN/m delen door 2 want 2 liggers

Mmax = 1/8 q l^2 = 1/8*25*17,5^2 = 957 KNm

W(weerstand moment) = 1/6 * h^2 = 1/6*500*700^2 = 40833333 mm3

h=700mm

b= 500 mm

θ(vloeigrens)= M/W 957*10^6/ 40833333 = 23,4 N/mm2

schuifsterkte hout = 80 N/mm2 Fm = 80 N/mm2 > 23,4 N/mm2 Voldoet aan sterkte

(Centrum hout, 2014)



9000 2800 4700 7300 8500 8100 2100 2800 5000

Brug

Water

Legenda

NR DATUM WIJZIGING GET.

TEKENINGNUMMER

BLAD IN BLADEN

WIJZ.NR

SCHAAL

FORMAAT

TEKENAAR

S T U D E N T E N N R

IN

D:\Hva\Leerjaar 5 Afstudeer onderzoek\500755229 -Thien Kim Nguyen, brug.dwg

Civiele Techniek

Afstudeeropdracht KMP-BRUG

Knowlegde Mile Park Brug

Doorsneden A-A

INTERN

500755229

Thien Kim Le Nguyen

A3

1:150

2

2 5

C0

C0 06-01-2021 CONCEPT -

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

AutoCAD SHX Text
Voetpad

AutoCAD SHX Text
Fietspad

AutoCAD SHX Text
SCHAAL 1 :

AutoCAD SHX Text
%%uDoorsnede A-A

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
Fietspad

AutoCAD SHX Text
Voetpad

AutoCAD SHX Text
Servicestrook

AutoCAD SHX Text
Rijbaan

AutoCAD SHX Text
Middenberm/metrolijn 

AutoCAD SHX Text
Rijbaan

AutoCAD SHX Text
Servicestrook

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
5180

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
4000mm

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N



Afstudeeropdracht eindrapport   
 

72 

Bijlage 6: Tijdelijke waterbuffer/Groenstrook 
 

  



a Variant 2 Tijdelijke waterbuffer verdiept grasveld met planten

Benodigde berging [m3] = maatgevende bui [m/uur] x afvoerend oppervlak [m2]

Berging

0,05 x 17274,85 = 86,24 m3 Op drie plekken verspreid wordt het water geborgen

28,75 m3 per plek

1 m3 water = 10 KN

862,4 KN

287,5 KN per plek

groenstrook L x b= 65 m x 2,8 m =182 m2 (met waterdiepte circa 0,47 m)

Krat berekening

oppervlak krat= 0,5 m2 182x0,5= 364 kratten oppervlak= 182 m2

wateropslag 80 L/m2 782 kratten (2laags)  oppervlak= 364 m2 = 29120 L

1 krat = 40 L
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Bijlage 7: Variant 3 Infiltratiestroken/Infiltratiekratten 
 

  



a Variant 3 Infiltratiestroken en Infiltratiekratten

1 m3 = 1000 L

Infiltratiestrook

Benodigde berging = 0,05 x 17274,85 = 86,24 m3

Totaal aantal L = 86240 L Berekening voor gehele onderweg

50% naar infiltratiestrook 50% naar infiltratiekratten

43120 L naar infiltratiestrook Totale Area = 7384 m2

Infiltratie capaciteit fijn zand = 20 mm/h (l/h/m2) 7384 x 0,05 = 369,2 m3

43,12 m3 (Waterdiepte circa 0,66 m voor de gehele weg)

Groenstrook L x b 

65 m x 8,5 m = 552,5 m2 (waterdiepte circa 0,10 m)

Infiltratiekratten

43120 L naar infiltratiekratten

Aquacell Lite PP Inf. Unit 200L ZW Infiltratiekrat afmeting l x b xh

1,0 m x 0,50 m x 0,40 m Berekening voor gehele onderweg

200 L inhoud per krat

43120/ 200 = 215,6 kratten 369200 L / 200 = 1846 kratten

Stoep = 5 m 3 kolommen kratten in de lengte

72 kratten per kolom in de breedte

Totaal= 108 m2

Infiltratieoppervlak = min. 4 m2 / 100 m2 afwaterende opp.

1724,85/ 100 = 17,25 m2

Benodigde infiltratie opp. = 4 x 17,25 = min. 69 m2

Buffervolume = min 25 L / m2 afwaterend opp.

Benodigde buffervolume = 25 x 1724,85= min. 43121,25 L

43,12 m3

108 m2 x 0,4 m = 43,2 m3

Voldoet aan rekenregels!

1 m 

0
,5

 

3
6
m

3 m 
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Bijlage 8: Kostenberekening 
 

  



a Kostenberekening

Variant 1 Waterplein/watertrap

Inrichtingskosten  oppervlakte = 94 m2 Onderhoudkosten

Waterplein € 752.000,00 60 jaar Elementen verhardingVoetpad/plein van bestonstraatstenenA,ME INSP Inspecties m² 0,03€         

€ 12.533,33 per jaar Elementen verhardingVoetpad/plein van bestonstraatstenenA,MA,ME CO Reparaties m² 15,27€       

15,30€         per m2/jaar

€ 1.438,20 voor 94 m2

Maximaal breedte circa 16 m x2 = 32 m

Riolering Buis beton 300OngewapendA,ME INSP Inspectie vanuit putm 0,23€         

Riolering Buis beton 300OngewapendA,ME INSP Inspectie met tv unitm 1,87€         

Riolering Buis beton 300OngewapendA,ME DVO Reinigen rioolm 1,70€         

3,79€          per m/ jaar

€ 121,28  voor 32 m/jaar

€ 60,64

Variant 2 Tijdelijke waterbuffer/groenstrook

Inrichtingskosten Groenstrook oppervlakte = 182 m2 Onderhoudkosten

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi MA Materiaal m² 12,00€          HemelwatersysteemCentrale wadi A,ME INSP Inspecties m² 9,50€           

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Ontgraven m² 9,45€            HemelwatersysteemCentrale wadi A,ME DVO Maaien en vuil verwijderen, verticuleren, beluchtenm² 0,06€           

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Aanbrengen grind, filterdoek en drainm² 3,15€            HemelwatersysteemCentrale wadi A,MA,ME CO Bodem en toplaag verbeteringm² 0,22€           

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Aanbrengen met humus verrijkt zandm² 3,78€            

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Afwerking m² 2,75€            9,78€            per m2

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Overige m² 1,65€            

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Vervoeren vrijgekomen materialenm² 1,41€            € 1.779,96 per jaar

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Storten vrijgekomen materialenm² 1,65€            

Totaal 35,84€          per m2

Inrichtingskosten € 6.522,88 30 jaar Onderhoudkosten

Kratten € 217,43 per jaar

30 euro/m2 1 krat= 0,5 m2 HemelwatersysteemInfiltratie kolk A,ME DVO Kolkzuigen st 2,25€           

HemelwatersysteemInfiltratiekrat gemeente makkelijkA,ME INSP Inspecties st 2,80€           

Totaal benodigde kratten = 364 HemelwatersysteemInfiltratiekrat gemeente makkelijkA,ME INSP Metingen st 6,00€           

Totaal oppervlakte 182 m2

Totaal kosten = € 5.460,00 11,05€          per stuk

€ 136,50 per jaar

€ 4.022,20 per jaar



b

Variant 3 infiltratiestroken/infiltratiekratten

Inrichtingskosten Aantal kratten= 216 Onderhoudkosten

Aanleg Infiltratiekrat gemeente makkelijkPrijs obv 3m^3 berging MA Aankoop Krat, bodem en zijplatenst 345,83€                    HemelwatersysteemInfiltratie kolk A,ME DVO Kolkzuigen st 2,25€         

Aanleg Infiltratiekrat gemeente makkelijk MA Aankoop Filterdoekst 10,45€                       HemelwatersysteemInfiltratiekrat gemeente makkelijkA,ME INSP Inspecties st 2,80€         

Aanleg Infiltratiekrat gemeente makkelijk A,ME Ontgraven kratruimtest 9,68€                         HemelwatersysteemInfiltratiekrat gemeente makkelijkA,ME INSP Metingen st 6,00€         

Aanleg Infiltratiekrat gemeente makkelijk A,ME Grond vervoeren st 6,47€                         

Aanleg Infiltratiekrat gemeente makkelijk A,ME Aanbrengen krat en doekst 27,41€                       11,05€        per stuk

Aanleg Infiltratiekrat gemeente makkelijk A,ME Grond aanbrengenst 6,30€                         

Aanleg Infiltratiekrat gemeente makkelijk A,ME Afwerking st 5,04€                         € 2.386,80 per jaar

Totaal 411,18€                     per krat

€ 888.814,88 40 jaar

€ 2.220,37 per jaar

Inrichtingskosten  Oppervlakte infiltratiestrook= 552,5 m2 Onderhoudkosten

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)MA Materiaal m² 12,00€          HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,ME DVO Snoeien m² 0,63€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Ontgraven m² 9,45€            HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,ME DVO Onkruidbeheersingm² 0,72€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Aanbrengen grind, filterdoek en drainm² 3,15€            HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,ME DVO Zwerfvuil verwijderenm² 0,11€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Aanbrengen met humus verrijkt zandm² 3,78€            HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,MA,ME CO Inboet m² 7,26€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Afwerking m² 2,75€            

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Overige m² 1,65€            8,72€            per m2

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Vervoeren vrijgekomen materialenm² 1,41€            4.817,80€   per jaar

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Storten vrijgekomen materialenm² 1,65€            

Totaal € 35,84 per m2

€ 19.801,60 30 jaar

€ 660,05 per jaar
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Bijlage 9: Variant 4 Definitiefontwerp 
 

  



a Variant 4 Definitief ontwerp

Benodigde berging [m3] = maatgevende bui [m/uur] x afvoerend oppervlak [m2]

Berging

0,05 x 17274,85 = 86,24 m3 / 2= 43,12Helft op de brug geborgen(Op drie plekken verspreid)

14,37 m3 per plek

1 m3 water = 10 KN

431,2 KN

143,7 KN per plek

groenstrook L x b= 65 m x 1,4 m = 91 m2 (met waterdiepte circa 0,47 m)

Krat berekening

oppervlak krat= 0,5 m2 91x0,5= 182 kratten oppervlak= 91 m2 = 7280 L

wateropslag 80 L/m2 364 kratten (2laags)  oppervlak= 182 m2 = 14560 L

1 krat = 40 L

Planten/groen

Watervraag planten/groen = 20 L/m2 per week

7280/1820 = 4 weken

91x20= 1820 L/week 14560/1820= 8 weken

Met de 2 laags kratten is er tijdens droogte genoeg om 8 weken de planten water te geven.

Berekening voor gehele onderweg

Totale Area = 7384 m2

7384 x 0,05 = 369,2 m3

369,2 - 43,12 m3 (helft berging van de brug) = 326,08 m3

(Waterdiepte circa 0,59 m voor de gehele weg)

Infiltratiestrook L x b 

65 m x 8,5 m = 552,5 m2



3500 2800 4700 7300 8500 8100 2100 2800 5000

Brug

Water

Legenda

Zand/aarde

Groen
NR DATUM WIJZIGING GET.

TEKENINGNUMMER

BLAD IN BLADEN

WIJZ.NR

SCHAAL

FORMAAT

TEKENAAR

S T U D E N T E N N R

IN

D:\Hva\Leerjaar 5 Afstudeer onderzoek\500755229 -Thien Kim Nguyen, brug.dwg

Civiele Techniek

Afstudeeropdracht KMP-BRUG

Knowlegde Mile Park Brug

Doorsneden Definitief ontwerp

INTERN

500755229

Thien Kim Le Nguyen

A3

1:150

5

5 5

C0

C0 06-01-2021 CONCEPT -

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

AutoCAD SHX Text
Voetpad

AutoCAD SHX Text
Fietspad

AutoCAD SHX Text
Fietspad

AutoCAD SHX Text
Voetpad

AutoCAD SHX Text
Servicestrook

AutoCAD SHX Text
Rijbaan

AutoCAD SHX Text
Rijbaan

AutoCAD SHX Text
Servicestrook

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
Middenberm/metrolijn

AutoCAD SHX Text
SCHAAL 1 :

AutoCAD SHX Text
%%uDoorsnede Definitief ontwerp

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
4000mm

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N



c Variant 4 Definitief ontwerp kostenberekening

Inrichtingskosten Groenstrook oppervlakte = 91 m2 Onderhoudkosten

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi MA Materiaal m² 12,00€       HemelwatersysteemCentrale wadi A,ME INSP Inspecties m² 9,50€           

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Ontgraven m² 9,45€         HemelwatersysteemCentrale wadi A,ME DVO Maaien en vuil verwijderen, verticuleren, beluchtenm² 0,06€           

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Aanbrengen grind, filterdoek en drainm² 3,15€         HemelwatersysteemCentrale wadi A,MA,ME CO Bodem en toplaag verbeteringm² 0,22€           

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Aanbrengen met humus verrijkt zandm² 3,78€         

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Afwerking m² 2,75€         9,78€            per m2

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Overige m² 1,65€         

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Vervoeren vrijgekomen materialenm² 1,41€         € 889,98 per jaar

HemelwatersysteemAanleg Centrale wadi A,ME Storten vrijgekomen materialenm² 1,65€         

Totaal 35,84€        per m2

€ 3.261,44 30 jaar

€ 108,71 per jaar

Inrichtingskosten Onderhoudkosten

Kratten

30 euro/m2 1 krat= 0,5 m2 HemelwatersysteemInfiltratie kolk A,ME DVO Kolkzuigen st 2,25€           

HemelwatersysteemInfiltratiekrat gemeente makkelijkA,ME INSP Inspecties st 2,80€           

Totaal benodigde kratten =182 HemelwatersysteemInfiltratiekrat gemeente makkelijkA,ME INSP Metingen st 6,00€           

Totaal oppervlakte 91 m2

Totaal kosten = € 2.730,00 11,05€         per stuk

€ 68,25 per jaar

€ 2.011,10 per jaar

Inrichtingskosten  Oppervlakte infiltratiestrook= 552,5 m2 Onderhoudkosten

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)MA Materiaal m² 12,00€       HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,ME DVO Snoeien m² 0,63€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Ontgraven m² 9,45€         HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,ME DVO Onkruidbeheersingm² 0,72€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Aanbrengen grind, filterdoek en drainm² 3,15€         HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,ME DVO Zwerfvuil verwijderenm² 0,11€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Aanbrengen met humus verrijkt zandm² 3,78€         HemelwatersysteemOnderhoudsarme wadi (inc. beplanting)o.b.v. haagA,MA,ME CO Inboet m² 7,26€           

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Afwerking m² 2,75€         

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Overige m² 1,65€         8,72€            per m2

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Vervoeren vrijgekomen materialenm² 1,41€         4.817,80€   per jaar

HemelwatersysteemAanleg Onderhoudsarme wadi (inc. beplanting)A,ME Storten vrijgekomen materialenm² 1,65€         

Totaal € 35,84 per m2

€ 19.801,60 30 jaar

€ 660,05 per jaar

Polderdak Oppervlakte= 91 m2 inhoud = 42,77 m3

Inrichtingskosten Onderhoudkosten

€ 2.100,00 / m3 Totaal € 2.245,00 € 176,40 / m3 Totaal € 7.545,00
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