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Samenvatting 
 
De gemeente Amsterdam en de BedrijvenInvesteringsZone werken samen met partners om van de langste 
stadsstraat in Amsterdam een groene een duurzame omgeving te maken. Deze straat bestaande uit de 
Valkenburgerstraat, de Weesperstraat en de Wibautstraat wordt ook wel het Knowledge Mile Park (KMP) 
genoemd. Deze straat is onderhevig aan extreme droogte en neerslag als gevolge van klimaatverandering. Om 
deze problemen in de toekomst te verminderen wordt de straat verduurzaamt, waaronder het huidige hemel- 
en grijswatersysteem. Het doel van dit onderzoek is advies geven voor maatregelen die genomen kunnen 
worden om het huidige hemel- en grijswatersysteem te verduurzamen. De focus ligt hierbij op het herstellen 
van de natuurlijke waterkringloop en het verminderen van het waterverbruik. 
 
Het onderzoek richt zich op vier categorieën panden, dit zijn horeca, scholen, kantoren en hotels. Op dit 
moment worden de kansen voor hemel- en grijswater bij deze panden in het Knowledge Mile Park niet benut. 
Het schone hemelwater wordt gezamenlijk met het afvalwater opgevangen en naar de zuiveringscentrale 
geleid. Ook wordt er geen grijswater hergebruikt, waardoor de afvalwaterproductie maximaal is. Door het 
afvangen en hergebruik van hemelwater en het zuiveren en hergebruik van grijswater, kan het waterverbruik 
verminderd worden. Door het hemelwater dat niet gebruikt wordt te infiltreren of af te voeren op het 
oppervlaktewater, wordt de natuurlijk waterkringloop gedeeltelijk hersteld. Hierbij is de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld: “Op welke manier kunnen duurzame hemel- en grijswatersystemen in de panden 
van het Knowledge Mile Park geïmplementeerd worden?” 
 
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn het Knowledge Mile Park, het huidige hemel- 
en grijswatersysteem en duurzame hemel – en grijswatersystemen onderzocht. Aan de hand hiervan is een 
multicriteria-analyse opgesteld, waarin de verschillende zuiveringssystemen zijn afgewogen tegen de 
volgende criteria; zuivert grijswater, zuivert hemelwater, kwaliteit water, capaciteit, ruimtegebruik, 
energieverbruik, onderhoud en nevenvoordelen. Door middel van deze methode kan het meest passende 
zuiveringssysteem aan de verschillende panden gekoppeld worden. Verder zijn de waterverbruikers en 
infiltratiemogelijkheden geanalyseerd, welke daarna samen met de verschillende geïnventariseerde 
rekenmethodes op een voorbeeldcasus zijn toegepast. 
 
Uit de inventarisatie en de analyse is gebleken dat er niet één passende oplossing is voor het verduurzamen 
van het watersysteem in het Knowledge Mile Park. Daarom is het advies opgedeeld in drie verschillende 
toepassingen. De eerste toepassing richt zich op het herstellen van de natuurlijke waterkringloop, daarnaast 
wordt hemelwater gebruikt om mee schoon te maken en voor het bewateren van groen. Doordat er in deze 
toepassing geen tweede leidingstelsel aangelegd hoeft te worden, is dit de meest passende toepassing voor 
het grootste gedeelte van de bestaande panden in het Knowledge Mile Park. Bij de tweede toepassing wordt 
het hemelwater afgevangen en hergebruikt voor het toilet, de wasmachine, om schoon mee te maken en het 
bewateren van groen. Deze toepassing is het meest passend voor panden die gebouwd of verbouwd gaan 
worden en weinig grijswater produceren. Bij de derde toepassing wordt hemelwater afgevangen en grijswater 
gezuiverd, waarna beide gebruikt worden voor het toilet, de wasmachine, om schoon mee te maken en het 
bewateren van groen. Deze toepassing is het meest passend voor panden die gebouwd of verbouwd gaan 
worden en veel grijswater produceren. Dit betreft meestal de hotels.  
 
Dit onderzoek kan de gemeente Amsterdam en de Knowledge Mile helpen om het watersysteem op een 
gepaste wijze te verduurzamen. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat duurzaam waterverbruik 
in Nederland nog in de kinderschoenen staat en voornamelijk theoretisch wordt besproken. Daarom het 
advies om in eerste instantie elk toepassing op slechts een pand aan te brengen. Dit pand dient als pilot, zo 
kan onderzocht worden of de maatregelen het gewenste effect hebben en kunnen waar nodig is maatregelen 
aangepast worden. 
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1. Inleiding 
 
Het klimaat is veranderd de afgelopen jaren, zo is sinds 1900 de temperatuur in Nederland toegenomen met 
1,8 graden. Deze temperatuurstijging zorgt niet alleen voor extreme droogte zoals in 2018 (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, 2021), maar ook voor een toename in waterdamp, met meer en extremere 
neerslag als gevolg (Li, Tung, Li, & Chen, 2018; Waterstaat, 2021). Deze droogte en extremere buien zorgen 
voor overlast, zoals schade aan infrastructuur en natuur en vermindert de gezondheid, met  klachten als 
hoofdpijn en huidklachten. Zo ook in de langste stadsstraat van Amsterdam, deze “straat” bestaande uit de 
Valkenburgerstraat, de Weesperstraat en de Wibautstraat loopt van de IJtunnel tot en met het Amstelplein, 
ook wel het Knowledge Mile Park (KMP) genoemd. Op dit moment is het een straat met veel verkeer, herrie 
en weinig groen, maar de Gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met de BedrijvenInvesteringsZone 
(BIZ) Knowledge Mile en partners een plan opgesteld. Met behulp van dit plan moet deze straat een groene 
en duurzame omgeving worden, op onder andere het gebied van hitte, verlichting, groen en water. De 
doelstelling van het project; binnen 10 jaar de duurzaamste straat van Amsterdam zijn. Voor advies hebben 
de gemeente Amsterdam en de BIZ de Amsterdam Green Campus (AGC) ingeschakeld. De AGC heeft het 
project in verschillende onderdelen op gesplitst. Het onderdeel dat in dit verslag onderzocht wordt is het 
verduurzamen van het hemel- en grijswatersysteem in het Knowledge Mile Park. Door hemelwater op een 
natuurlijke manier te verwerken en het waterverbruik te verminderen, kunnen problemen als droogte en 
wateroverlast in de toekomst voorkomen worden. 
 
1.1 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het maken van een adviesrapport voor het verduurzamen van het hemel- en 
grijswatersysteem in het Knowledge Mile Park. De focus ligt hierbij op het herstellen van de natuurlijke 
waterkringloop en het verminderen van het waterverbruik. 
 
1.2 Onderzoek 
Voor de opdracht van de Amsterdam Green Campus wordt gekeken naar de mogelijkheden om het 
watersysteem in het Knowledge Mile Park te verduurzamen. Het onderzoek vindt plaats van 1 februari 2021 
tot en met 25 mei 2021 en richt zich op de panden tussen de IJtunnel en het Amstelplein. Door middel van 
desk- en fieldresearch worden de panden in het onderzoeksgebied, de kwaliteit van het hemel- en grijswater, 
het huidige hemel- en grijswatersysteem en de bestaande duurzame hemel- en grijswatersystemen in kaart 
gebracht. In de analyse wordt met behulp van een multicriteria-analyse bepaald welk waterzuiveringssysteem 
wanneer het meest passend is, worden de waterverbruikers en de infiltratiemogelijkheden bekeken en wordt 
er een voorbeeldcasus uitgewerkt.  
 
De uitwerking hiervan geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: 
“Op welke manier kunnen duurzame hemel- en grijswatersystemen in de panden van het Knowledge Mile Park 
geïmplementeerd worden?” 
 
De hoofdvraag zal beantwoord worden aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Welke categorieën panden zijn er binnen het Knowledge Mile Park? 
2. Wat gebeurt er nu met het hemel- en grijswater? 
3. Welke duurzame hemel- en grijswatersystemen zijn er? 
4. Welke waterverbruikers kunnen aangesloten worden op een duurzaam hemel- en/of 

grijswatersysteem? 
5. Hoe en waar kan het hemel- en grijswater het best gezuiverd worden? 
6. Hoe ziet het watersysteem eruit na het implementeren van het duurzame hemel- en 

grijswatersysteem? 
 
Wanneer het onderzoek is afgerond zal er een antwoord gegeven zijn op de bovengenoemde hoofdvraag. Dit 
antwoord zal bestaan uit een advies waarin maatregelen benoemd worden om het hemel- en 
grijswatersysteem te verduurzamen. Dit advies is opgedeeld in drie toepassingen; afkoppelen hemelwater, 
hergebruik hemelwater en hergebruik hemel- en grijswater, zodat er voor elk pand een passend advies is. 
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1.3 Opdrachtgever 
De opdrachtgevers van dit project zijn Lisa Bibbe en Roos van Maanen, werkzaam bij de Amsterdam Green 
Campus. Zij hebben in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de BIZ de verschillende vraagstukken 
opgesteld waar studenten onderzoek naar kunnen doen. 
 
1.4 Leeswijzer 
Het verslag bestaat uit tien hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de gebruikte methodiek behandeld. 
Hoofdstukken drie tot en met 5 bevatten de inventarisatie, waarin informatie over de panden in de “straat” 
wordt beschreven, het huidige watersysteem wordt onderzocht en bestaande duurzame oplossingen worden 
behandeld. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de analyse, hierin worden door middel van een multicriteria-
analyse de zuiveringssystemen met elkaar vergeleken, een voorbeeldcasus uitgewerkt, de verschillende 
waterverbruikers in een duurzaam watersysteem geplaatst, de infiltratiemogelijkheden bekeken en wordt een 
voorbeeldcasus uitgewerkt. Het advies gebaseerd op de inventarisatie en de analyse wordt in hoofdstuk 7 
behandeld. Het verslag wordt afgesloten met een discussie, conclusie en aanbevelingen. 
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2. Methodiek 
 
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek met als eindresultaat een advies. Het onderzoek vindt plaats van 
1 februari 2021 tot en met 25 juni 2021. Het onderzoek bestaat voornamelijk uit deskresearch. De 
fieldresearch bestaat uit twee bezoeken aan het onderzoeksgebied. 
 
Inventarisatie: 
De inventarisatiefase bestaat uit deskresearch en fieldresearch. De fieldresearch bestaat uit twee bezoeken 
aan het onderzoeksgebied. Tijdens het eerste bezoek is de gehele stadsstraat eenmaal doorgelopen, waardoor 
een beeld van de straat is en de panden is gecreëerd. Daarnaast is met behulp van Google Maps de straat en 
omgeving nog verder in beeld gebracht. Tijdens het tweede bezoek zijn er foto’s gemaakt van de verschillende 
beschikbare ruimtes, welke van tevoren met behulp van Google Maps vastgelegd zijn. Door de grote 
verscheidenheid aan bedrijven en panden, zijn alleen de volgende categorieën panden meegenomen; horeca, 
hotels, kantoren en scholen. De opdrachtgever heeft deze categorieën gekozen, daarnaast zijn het de meest 
voorkomende categorieën panden in het Knowledge Mile Park. Van deze panden zijn de verwachte 
waterverbruikers in kaart gebracht.  
 
Hiernaast is het huidige watersysteem in beeld gebracht. Door middel van deskresearch en 
literatuuronderzoek zijn de volgende onderdelen onderzocht; hoeveelheid en verdeling neerslag, kwaliteit van 
het hemelwater, type en kwaliteit grijswater, de huidige afvoer van hemel- en grijswater, het beleid van de 
gemeente Amsterdam, gemiddeld waterverbruik en de al aanwezige duurzame oplossingen. Daarnaast zijn er 
gezamenlijke meetings geweest met andere stagiairs. Carla van der Linden projectleider van het Knowledge 
Mile Park en Amber Westerborg directeur duurzaamheid van The Student Hotel hebben zich ook eenmaal bij 
deze meetings aangesloten. Hierdoor konden nog enkele vragen gesteld worden voor de aanvullende 
informatie. 
 
Verder is er door middel van deskresearch onderzoek gedaan naar de bestaande duurzame watersystemen. 
Voor het duurzame watersysteem is onderzoek gedaan naar de volgende onderdelen; het Gids principe, hoe 
kan er omgegaan worden met hemel- en grijswater, verschillende zuiveringssystemen voor hemel- en 
grijswater en de verschillende mogelijkheden voor het opslaan van water. Deze informatie is afkomstig van 
andere onderzoeken en bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het zuiveren van grijswater.  
 
Analyse: 
Tijdens de analysefase is de geïnventariseerde informatie aan elkaar gekoppeld en met elkaar vergeleken. Als 
eerste zijn de verschillende zuiveringssystemen met elkaar vergeleken door middel van een multicriteria-
analyse. De zuiveringssystemen hebben punten gekregen voor de volgende criteria; zuivert grijswater, zuivert 
hemelwater, kwaliteit water, capaciteit, ruimtegebruik, energieverbruik, onderhoud en nevenvoordelen. Deze 
criteria zijn gekozen aan de hand van de aspecten die terugkwamen in de inventarisatie en in overleg met de 
stagebegeleider en mede-stagiairs.  
 
Verder zijn de verwachte waterverbruikers geanalyseerd. Er is gekeken welke waterverbruikers op een 
duurzaam watersysteem aangesloten kunnen worden bij enkel hemelwaterhergebruik, enkel 
grijswaterhergebruik en hemel- en grijswaterhergebruik. Hierbij is ook geanalyseerd welke leidingen daarvoor 
aangelegd moeten worden.  
 
Daarnaast zijn de functiekaart en de beschikbare ruimtekaart naast elkaar gelegd. Hierbij is geanalyseerd hoe 
de beschikbare ruimtes een functie als infiltratievoorziening kunnen vervullen en welke panden in de buurt 
liggen van een mogelijke infiltratievoorziening. 
 
Als laatste is er een voorbeeldcasus uitgewerkt. Hierin zijn de verschillende rekenmethodes uit de 
inventarisatie en de zuiverings- en infiltratiemogelijkheden uit de analyse toegepast. De voorbeeldcasus is 
gefocust op The Student Hotel. Een medewerker van het hotel heeft de benodigde informatie aangeleverd om 
het voorbeeld volledig uit te kunnen werken. De verschillende berekeningen zijn in Excel uitgevoerd, hierdoor 
kunnen de berekeningen ook gemakkelijk op andere panden worden toegepast.  
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Plan: 
Het plan oftewel het advies is gegeven aan de hand van de informatie uit de inventarisatie en de analyse. Door 
de grootte van het onderzoeksgebied en de grote hoeveelheid aan panden, kan er niet een eenduidig advies 
gegeven worden. Daarom is het advies onderverdeeld in drie toepassingen. Op deze manier kan er voor elke 
situatie een enigszins passend advies gegeven worden voor het verduurzamen van het watersysteem. 
Toepassing 1 draait om het afkoppelen van hemelwater en richt zich daarbij op het herstellen van de 
natuurlijke waterkringloop. Toepassing 2 gebruikt toepassing 1 als uitgangspunt en voegt daar het hergebruik 
van hemelwater aan toe. Toepassing 3 gebruikt ook toepassing 1 als uitgangspunt en voegt daarbij een 
systeem voor het hergebruik van hemel- en grijswater aan toe. 
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3. Knowledge Mile Park (KMP) 
 
In dit hoofdstuk wordt het Knowledge Mile Park geïnventariseerd, de volgende onderdelen zijn hiervoor 
onderzocht; de verschillende categorieën panden en hun waterverbruikers en het waterschap in het KMP. 
Deze informatie is nodig om te kunnen bepalen of grijs- en hemelwater gezuiverd kan worden en waar. Met 
waterverbruikers worden in dit onderzoek de verschillende apparaten bedoeld die water nodig hebben om te 
kunnen functioneren, zoals wasmachines, douches en toiletten. 
 
3.1 Panden Knowledge Mile Park 
Alle organisaties aan het Amstelplein, de Wibautstraat, de Weesperstraat en het Waterlooplein vallen binnen 
het Knowledge Mile Park en zijn verenigd in de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) (Knowledge Mile, 2021), alle 
bedrijven die aangesloten zijn bij de BIZ, zijn terug te vinden in bijlage 1. Aan deze BIZ nemen veel verschillende 
bedrijven deel. Om het onderzoek overzichtelijk en behapbaar te houden, is ervoor gekozen om van al deze 
bedrijven, “slechts” vier categorieën mee te nemen in het onderzoek. Dit zijn de volgende categorieën: 

• Horeca 
• Kantoren 
• Hotels 
• Scholen 

 
In het Knowledge Mile Park zijn veel bedrijven gevestigd. De 
panden met de functie horeca, kantoor, hotel of school zijn in 
figuur 3.1 gemarkeerd. Sommige panden vervullen daarbij 
meerdere functies, wat gevolgen kan hebben voor het 
verduurzamen van het watersysteem. Hieronder wordt 
toegelicht wanneer dit het geval is. 
 
Alle panden met de functie onderwijs hebben geen last van 
functiemening. De panden waarin hotels gevestigd zijn, dienen 
enkel als hotel of delen hun pand met horeca. De panden 
waarin horeca gevestigd zijn, hebben bijna allemaal een 
gemengde functie. Een aantal horecabedrijven zijn gevestigd in 
een hotel, een aantal in kantoorgebouwen en een aantal zijn 
gevestigd op de begane grond met daarboven appartementen 
zoals in figuur 3.2. Dit eerste betekent dat verschillende 
eigenaren moeten overleggen over het verduurzamen van het 
watersysteem. Het laatste kan betekenen dat de eigenaar van 
het restaurant of café geen zeggenschap heeft over het dak van 
het pand of de ruimte er omheen. Wat het verduurzamen van 
het watersysteem kan beperken. Ditzelfde geldt voor een 
aantal kantoorpanden. (Gemeente Amsterdam, 2021). 

  

Figuur 3.2 Restaurant op de begane grond met daarboven 
appartementen, Google Maps 

Figuur 3.1 Functiekaart Knowledge Mile, S. van der 
Meij 
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Waterverbruikers: 
Een subdoel van het onderzoek is het verminderen van het waterverbruik, 
hiervoor is het van belang om te weten welke waterverbruikers er zijn.  Op 
basis van ervaringen van de onderzoeker, zijn de verwachte 
waterverbruikers per categorie bedrijf op een rijtje gezet in tabel 3.1. 
Hierin is te zien dat de categorieën horeca, kantoren en scholen kranen 
met drinkwater, toiletten, vaatwassers en wasmachines hebben. Hotels 
hebben naast deze waterverbruikers ook nog douches, baden en 
zwembaden. Voor alle categorieën geldt dat voornamelijk het onderlinge 
waterverbruik verschilt. Hier wordt in hoofdstuk 4.6 verder op in gegaan. 
 
3.2 Waternet 
Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de 
gemeente Amsterdam. Het bedrijf verzorgt in Amsterdam de gehele 
waterkringloop, dit betekent dat ze de volgende taken uitvoeren: 

• Maken schoon drinkwater en onderhouden leidingen; 
• Verwerken het water dat in het riool komt en onderhouden het 

rioolstelsel; 
• Meten de grondwaterstanden; 
• Houden de grachten schoon; 
• Onderhouden en bedienen de bruggen en sluizen in Amsterdam. 

 
Het gehele werkgebied van waternet is te zien in figuur 3.3 (Waternet, 2021). 

  

Type pand Waterverbruikers 
Horeca Kranen met drinkwater 

Toilet 
Vaatwasser 
Wasmachine 

Kantoren Kranen met drinkwater 
Toilet 
Vaatwasser 
Wasmachine 

Hotels Kranen met drinkwater 
Toilet 
Douche 
Bad 
Vaatwasser 
Wasmachine 
Zwembad 

Scholen Kranen met drinkwater 
Toilet 
Vaatwasser 
Wasmachine 

Tabel 3.1 Verwachte waterverbruikers per type 
pand, S. van der Meij 

Figuur 3.3 Werkgebied waternet, Waternet 
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4. Huidige hemel- en grijswatersysteem 
 
Om een advies te kunnen geven over een duurzaam hemel- en watersysteem, zal eerst het huidige systeem 
in kaart gebracht moeten worden. Hiervoor worden de volgende onderdelen behandeld: hoeveelheid en 
verdeling neerslag, kwaliteit hemelwater, type/kwaliteit grijswater, huidige afvoer, het beleid van de 
gemeente Amsterdam en de al aanwezig duurzame systemen. In dit hoofdstuk wordt gesproken over hemel- 
en grijswater. Onder hemelwater verstaat men alle vormen van water die “uit de hemel” vallen, zoals regen, 
sneeuw en hagel (Beerends, 2021). Onder grijs water verstaat men licht verontreinigd afvalwater afkomstig 
van het bad, douches, wastafels, wasmachines, vaatwassers en keukenspoelbakken, maar niet van toiletten. 
Soms wordt ook het afvalwater van de keuken niet onder grijswater geschaard (Li, Wichmann, & Otterpohl, 
2009). In dit onderzoek zal het afvalwater van de keuken wel onder grijswater geschaard worden. 
 
4.1 Hoeveelheid en verdeling neerslag 
Om een systeem te kunnen ontwerpen dat het hemelwater afvangt, opbergt en wellicht ook zuivert, is het van 
belang om inzicht te hebben in de hoeveelheid en verdeling van de neerslag. Op de website HetWeerActueel 
zijn de neerslaggegevens te vinden van het dichtstbijzijnde weerstation Amsterdam (Noord). De maandelijkse 
gegevens zijn betrouwbaarder dan de dagelijkse gegevens. Daarom wordt gebruik gemaakt van de 
hoeveelheid neerslag per maand. De maanden waarin gegevens van 3 of meer dagen ontbreken zijn niet 
meegenomen. Daarnaast zijn door een servercrash de gegevens tussen 30 april 2019 en 7 november 2019 
verloren gegaan (HetWeerActueel, 2021). 
 
Grafiek 4.1 Maandelijkse hoeveelheid neerslag (mm), HetWeerActueel.nl 

 
De hoeveelheid neerslag, zoals te zien in grafiek 4.1, kan per jaar nog weleens verschillen. Desondanks is met 
de rode lijn, de gemiddelde hoeveelheid neerslag van de afgelopen jaren weergegeven. Hieraan valt op dat er 
in zomermaanden relatief veel neerslag valt, dat de hoeveelheid neerslag in de herfst en de winter redelijk 
gemiddeld is en waarna het in de lente relatief droog is. 
 
Omdat dit gemiddelde niet geheel betrouwbaar is, is er ook gekeken naar de ambities van de gemeente 
Amsterdam op het gebied van het verwerken van hemelwater. De gemeente Amsterdam heeft in het 
Gemeentelijke Rioleringsplan Amsterdam vastgesteld dat zowel privaat als publiek terrein, in 2020 een bui van 
60 mm per uur moet kunnen verwerken zonder schade aan huizen en vitale infrastructuur te veroorzaken 
(Gemeente Amsterdam, 2021). Hiervan wordt maximaal 20 mm via het ondergrondse hemelwaterstelsel 
verwerkt en zal er 40 mm tijdelijk opgeslagen moeten worden (Assenbergh, Baars, Dirksen, Esch, & Schaart, 
2016). 
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Deltares heeft een kaart voor Nederland gemaakt, waarin te zien is hoeveel water er blijft staan als gevolg van 
een hevige regenbui. Helaas is er geen kaart beschikbaar waarin een regenbui van 60 mm per uur wordt 
gesimuleerd (Deltares, 2021). De meest vergelijkbare kaart, gaat uit van een bui van 140 mm in 2 uur, deze 
kaart is te zien in bijlage 3. Op deze kaart is te zien dat er bijna in het gehele KMP water zal komen te staan na 
deze bui. Enkel de hoger gelegen stukken van de Wibautstraat en de Weesperstraat blijven droog. In de rest 
van het gebied zal minstens 15 cm water staan. Dit betekent dat het KMP waarschijnlijk nog niet de vereiste 
regenbui van 60 mm per uur kan verwerken. 
 
4.2 Kwaliteit hemelwater 
Om hemelwater te kunnen hergebruiken, moet het van voldoende kwaliteit zijn. De kwaliteit van het 
hemelwater wordt voornamelijk bepaald door het wel en niet afstromen en het materiaal waarover het water 
afstroomt. Met afstromen wordt het wegspoelen van water bedoeld. Zo stroomt hemelwater dat op een dak 
valt, via de dakbedekking, de goot en de regenpijp naar het riool af.  Net gevallen hemelwater dat nog niet 
afgestroomd is, bevat lage concentraties van stoffen die in de atmosfeer aanwezig zijn. Afgestroomd 
hemelwater bevat meer stoffen, voornamelijk meer organische stoffen, en hogere concentraties van die 
stoffen. STOWA heeft hier onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt in hemelwater 
dat afstroomt van woonwijken en hemelwater dat afstroomt van bedrijventerreinen. Hierbinnen worden 
wegen en daken verder onderscheiden. Over het algemeen is hemelwater dat van bedrijven(terreinen) 
afstroomt vervuilder dan dat van woonwijken afstroomt en is hemelwater dat van wegen en daken afstroomt 
vervuilder dan dat van enkel daken afstroomt (Liefting, Boogaard, & Langeveld, 2020). Het onderzoeksgebied 
heeft als bestemming kantoor, horeca, wonen of een mix hiervan (Rijksoverheid, 2021). In tabel 4.1 staan de 
meetgegevens van hemelwater dat alleen van daken in woonwijken afstroomt en in tabel 4.2 staan de 
gegevens van hemelwater dat van daken en wegen afstroomt in woonwijken. 

 
Als van de 2 tabellen de 50%-percentiel met elkaar vergeleken worden, is te zien dat alleen de concentraties 
van koper, lood en zink significant verschillen. Hierbij zijn de concentraties koper en lood hoger bij hemelwater 
dat alleen van daken is afgestroomd en voor de concentratie van zink geldt het omgekeerde. De hogere 
concentraties van koper en lood in afstromend hemelwater van enkel daken kunnen verklaard worden door 
het gebruik van uitlogende materialen voor dakgoten en dakbedekking. Er mag dus vanuit worden gegaan dat 
de kwaliteit van afstromend hemelwater van daken voor de parameters metalen, minerale olie en PAK’s deels 
bepaald worden door het gebruikte materiaal voor de dakbedekking en dakgoten. Zo bevat hemelwater dat is 
afgestroomd van bitumen daken en zinken dakgoten meer zink en lood dan andere daken (Liefting, Boogaard, 
& Langeveld, 2020). Hiernaast valt op dat het aantal metingen en locaties voor de verschillende parameters 
sterk verschilt en dat er een groot verschil zit in het aantal locaties en metingen van daken en daken en wegen. 
Dit verschil kan mogelijk ook invloed op de bevindingen hebben. 
 

Tabel 4.2 Kwaliteit van afstromend helwater van daken en wegen in 
woonwijken, STOWA 

Tabel 4.1 Kwaliteit van afstromend hemelwater van daken in woonwijken, 
STOWA 
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Daarnaast hopen in tijden van droogte de vervuilende zich stoffen op. Zoals vogelpoep, neergeslagen 
afvalstoffen etc. Hierdoor zijn de concentraties van de vervuilende stoffen in de beginperiode van een bui vaak 
hoger. Dit fenomeen wordt in het Engels “first flush” genoemd. Uit onderzoek blijkt dat de eerste 6-8 mm 
neerslag tot 60% meer verontreinigde stoffen kan bevatten. Wanneer hemelwater hergebruikt gaat worden, 
is het van belang deze first flush te scheiden van het hemelwater dat later valt (Barbosa, Fernandes, & David, 
2012). 
 
4.3 Type/kwaliteit grijswater 
Zoals hierboven benoemd, verstaat men onder grijs water licht verontreinigd afvalwater afkomstig van het 
bad, douches, wastafels, wasmachines, vaatwassers en keukenspoelbakken, maar niet van toiletten. De 
kwaliteit van grijswater varieert sterk en is in feite een weerspiegeling van de levensstijl van de gebruiker. 
Daarnaast hebben de gebruikte producten, de kwaliteit van de watervoorziening en het type waterverbruiker 
ook invloed op de grijswaterkwaliteit (Oteng-Peprah, Acheampong, & deVries, 2018; Li, Wichmann, & 
Otterpohl, 2009). Ondanks de grote verschillen, is op basis van internationaal literatuuronderzoek het 
kwaliteitsbereik van grijswater vastgesteld, zie tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 De kwaliteit van verschillende categorieën grijswater, F. Li et al 

 
Ondanks de grote variatie in grijswaterkwaliteit, kan er geconcludeerd worden dat grijswater afkomstig van 
de keuken en de wasmachine meer organisch materiaal en vaste deeltjes bevat dan het water dat afkomstig 
is van de andere verbruikers. Daarnaast bevat grijswater afkomstig van het bad/douche en de wasmachine 
minder micro-organismen vergeleken met de andere waterverbruikers. Wanneer het grijswater gezuiverd 
wordt door middel van een biologisch proces, kan het keukenwater het beste met het andere grijswater 
gemengd worden. Grijs keukenwater bevat namelijk de optimale CZV:N:P-verhouding, wat de biologische 
afbraak bevorderd (Li, Wichmann, & Otterpohl, 2009). 
 
4.4 Huidig afvoer hemel- en grijswater 
Sinds 1923 wordt de riolering in Amsterdam gescheiden aangelegd. Bij een gescheiden rioolstelsel wordt het 
afvalwater naar de zuiveringsinstallatie geleid en het hemelwater naar het oppervlaktewater. De riolering van 
voor 1923 is gemengd aangelegd en ligt er gedeeltelijk nog steeds. Bij een gemend rioolstelsel wordt het 
hemel- en afvalwater gezamenlijk naar de zuiveringsinstallatie geleid. Een gescheiden rioolstelsel heeft een 
aantal voordelen: 

• Afvalwater kan beter gezuiverd worden; 
• Kans op overstromingen van het riool neemt af; 
• Er kan geen afvalwater in het milieu komen (Stichting Rioned, 2021). 

Op dit moment wordt 75% van het hemelwater in Amsterdam gescheiden ingezameld (Assenbergh, Baars, 
Dirksen, Esch, & Schaart, 2016). In figuur 4.1 is te zien dat er in het grootste gedeelte van het Knowledge Mile 
Park nog een gemend rioolstelsel ligt. Alleen het Amstelplein, dat later is gebouwd, heeft een volledig 

 Bad/douche Wasmachine Keuken Mix 
pH 6,4-8,1 7,1-10 5,9-7,4 6,3-8,1 
Totaal zwevende 
deeltjes (mg/L) 

7-505 68-465 134-1300 25-183 

Troebelheid (NTU) 44-375 50-444 298 29-375 
Chemisch zuurstof 
verbruik (mg/L) 

100-622 231-2950 26-2050 100-700 

Biologische zuurstof 
verbruik (mg/L) 

50-300 48-472 536-1460 47-466 

Totaal stikstof (mg/L) 3,6-19,4 1,1-40,3 11,4-74 1,7-34,3 
Totaal fosfaat (mg/L) 0,11->48,8 NP->171 2,9->74 0,11-22,8 
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gescheiden rioolstelsel. In de rest van het Knowledge Mile Park 
valt op dit gebied dus nog een hoop winst te behalen. 
 
4.5 Beleid gemeente Amsterdam 
De gemeente Amsterdam heeft in de strategie 
klimaatadaptatie Amsterdam en het Gemeentelijke 
Rioleringsplan Amsterdam een aantal beleidspunten 
benoemd, die van toepassing zijn op het hemelwatersysteem 
in het KMP. 
 
Hemelwater: 
De volgende punten op het gebied van hemelwater zijn van 
toepassing in het KMP: 

• De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de 
verwerking van hemelwater op het eigen terrein; 

• Hemelwatergebruik heeft de voorkeur boven direct 
lozen; 

• De gemeente houdt bij de inrichting van de openbare 
ruimte rekening met het tijdelijk opvangen van 
hemelwater (Gemeente Amsterdam, 2020). 

Zoals beschreven in paragraaf 4.1 moet privaat en publiek 
terrein volgens het Gemeentelijke Rioleringsplan Amsterdam 
(GRP) 60 mm per uur kunnen verwerken. Dit is alleen niet 
afdwingbaar via het GRP. Daarom is de gemeente Amsterdam 
bezig met aanvullende regels en een hemelwaterverordening. 
De kern van deze verordening voor bestaande bebouwing is: 

• Afvoer hemelwater vertragen en infiltratie in de 
bodem heeft voorkeur boven afvoer naar het 
oppervlaktewater (Assenbergh, Baars, Dirksen, Esch, & 
Schaart, 2016). 

Dit geldt dus voor de bestaande panden in het KMP. 
De kern van deze verordening voor nieuwbouw is: 

• Om wateroverlast en -schade bij extreme regenbuien 
tegen te gaan, wordt bij nieuwe bouwwerken verplicht 
het hemelwater op eigen perceel te bergen; 

• Daarbij dient minimaal 60 liter hemelwater te worden opgevangen per m2 bebouwd oppervlak en 
dient deze hoeveelheid hemelwater binnen 60 uur weer afgevoerd te worden met een maximum 
lozing op het riool van 1 liter per m2 bebouwd oppervlak (Gemeente Amsterdam, 2020). 

Bovenstaande regels gelden enkel voor nieuw te bouwen panden, maar vormen een mooi streven voor het 
Knowledge Mile Park om hier ook aan te voldoen. 
 
Grijswater: 
Op het gebied van stedelijk afvalwater, is er minder beleid dat van toepassing is voor het Knowledge Mile Park. 
Aandachtpunten zijn: 

• Afvalwater zoveel mogelijk scheiden van hemelwater; 
• Afvalwater in zoveel mogelijk componenten scheiden bij de bron; 
• Hoeveelheid grijswater zoveel mogelijk proberen te beperken (Assenbergh, Baars, Dirksen, Esch, & 

Schaart, 2016). 
  

Figuur 4.1 Rioolnetwerk Amsterdam, Amsterdecks 
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4.6 Gemiddeld waterverbruik 
De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben in 1948 gezamenlijk Kiwa opgericht. Kiwa houdt zich bezig met 
alles wat met drinkwater in contact komt. Zo hebben zij ook onderzoek gedaan naar het gemiddelde 
waterverbruik per etmaal bij verschillende branches. Dit leverde de volgende gegevens op: 

• Horeca:  20 liter per bezoeker  
• Kantoren: 20 liter per medewerker 
• Hotels:  300-600 liter per bed 
• Scholen: 10-20 liter per leerling (Kiwa, 2015) 

 
In figuur 4.2 is de gemiddelde verdeling van het 
waterverbruik van een Nederlander weergegeven. Door de 
gegevens van het waterverbruik per branche hieraan te 
koppelen, kan er een indicatie gemaakt worden van de 
hoeveelheid water die verbruikt wordt per 
waterverbruiker. Voorbeeld: op school verbruikt een 
leerling 10-20 liter drinkwater per dag. Op school zal “een 
leerling” alleen drinkwater verbruiken voor drinken, 
schoonmaak en het toilet doorspoelen. De percentages 5%, 
9% en 31% vormen dus de 100% voor het waterverbruik op 
school. 31+5+9=45 100/45=2,2. De percentages moeten 
dus met 2,2 vermenigvuldigd worden. Wanneer uitgegaan 
wordt van het gemiddelde waterverbruik van 15 liter, kan 
de volgende indicatie voor waterverbruik gemaakt worden: 

• Drinken  0,05*2,2*15= 1,5 liter 
• Schoonmaak  0,09*2,2*15= 2,7 liter 
• Toilet   0,31*2,2*15= 9,3 liter 

De indicatieberekeningen 
voor alle categorieën 
bedrijven zijn te vinden in 
bijlage 4, een overzicht van de 
uitkomsten is te zien in tabel 
4.4. De meest opvallende 
resultaten uit de tabel, zijn de 
hoeveelheid liters water die 
gebruikt worden voor het 
doorspoelen van het toilet. 
Daarnaast valt op dat de 
verschillen tussen horeca, scholen en kantoren klein zijn. 
 
4.7 Aanwezige duurzame maatregelen in het Knowledge Mile Park 
Verschillende bedrijven in het Knowledge Mile Park zijn al druk bezig met 
vergroenen en verduurzamen. Hieronder zijn de getroffen maatregelen kort 
beschreven. Deze dienen als inspiratie voor de inrichting van het duurzame 
watersysteem en om te bekijken of er al maatregelen getroffen zijn, die 
toegepast kunnen worden in het duurzame watersysteem. In bijlage 5 is een 
kaart opgenomen met de locaties van de maatregelen. 
 
Restaurant Stek: 
Met behulp van de gemeente en de BIZ heeft restaurant Stek haar terras 
vergroend. Door middel van plantenbakken en het vervangen van stenen met 
planten is er een groen en gezellig terras gecreëerd. Deze vergroening zorgt 
ervoor dat er minder water het riool in stroomt en een deel van het water in de 
bodem kan infiltreren, zie figuur 4.3 (Knowledge Mile Park, 2021).  

Waterverbruik (L) Hotel Horeca  School Kantoren 
Koken/drinken 22,5 1,6  1,7 2,2 
Bad, douche, gootsteen 162 -  - - 
Toilet doorspoelen 139,5 9,7  10,2 13,6 
Was 54 3,7  - - 
Schoonmaken 10,5 2,8  3 4 
Afwas 31,5 2,2  - - 
Totaal 450 20  15 20 

Figuur 4.2 Gemiddeld percentage per waterverbruiker per 
persoon, Belgaqua. 

Figuur 4.3 Terras restaurant Stek, 
Knowledge Mile Park 

Tabel 4.4 resultaten indicatieberekeningen, S. van der Meij 
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Pilaren Weesperstraat: 
De gemeentelijke gebouwen op Weesperstraat 113 en 
430 zijn voorzien van groene pilaren. Aan de voorkant 
van de pilaren is een paneel bevestig waarom de 
planten de hoogte in kunnen groeien. Aan de onderzijde 
van de pilaren zijn de stenen verwijderd, waarna de 
planten in de bloot gekomen grond zijn gepoot, zie 
figuur 4.4 (Knowledge Mile Park, 2021).  
 
Volkshotel: 
Halverwege de Wibautstraat bevindt zich het 
volkshotel. Op het gehele terrein is groen aangebracht. 
Op de 7e verdieping bevindt een groendak, op het terras 
staan grote plantenbakken met bomen, planten en 
grassen en langs de schuttingen groeit klimgroen, zie 
figuur 4.5. Om de omgeving voor de gasten aantrekkelijk 
te maken. Is het naastgelegen pand, in samenspraak met 
de bewoner, vergroend door middel van een groene gevel. 
De komende jaren zal hotel blijven vergroenen, zo wordt 
in de zomer van 2021 het dak verder vergroend 
(Knowledge Mile Park, 2021). 
 
Weesperwoud: 
Achter het kantoorpand op de Weesperstraat 113 is de 
voormalige fietsenstalling/parkeerplaats omgetoverd tot 
een groene gevel/achtertuin. De omvorming vond plaats 
nadat het parkeerterrein open gegraven moest worden 
door een gesprongen riolering. Asfalt heeft plaats moeten 
maken voor groen, zie figuur 4.6. De tuin, die de naam 
Weesperwoud heeft gekregen, zal uiteindelijk 600 m2 
groot worden (Knowledge Mile Park, 2021).  
 
Capital C: 
Ooit werden in dit gebouw diamanten verhandeld. Nadat 
het gebouw in 2015 werd gekocht door Sijthoff Media 
Groep en Brouwershoff, is het gebouw volledig 
gerestaureerd en gemoderniseerd. Hierbij heeft het 
gebouw een glazen dak en een groendak gekregen, zie 
figuur 4.7 (Knowledge Mile Park, 2021).  

Gehele KMP: 
In 2021 zullen delen van het Knowledge Mile Park 
vergroend worden. Deze plekken bieden plek 
voor de infiltratie van water. Daarnaast moeten 
deze groenstroken in tijden van droogte ook 
voorzien worden van water. De voorkeur heeft 
om dit niet met drinkwater te doen. Mogelijk kan 
een duurzaam watersysteem hier een oplossing 
voor bieden (Linden, 2021). 
 
 

De hierboven benoemde aanwezige duurzame maatregelen zijn voornamelijk gefocust op het verbeteren van 
de esthetiek en het bevorderen van de biodiversiteit in het Knowledge Mile Park. Toch bieden ze een plek voor 
water om te infiltreren en zal het water bij de groene daken vertraagd afstromen, waardoor het watersysteem 
bij piekbuien minder belast wordt. Zo kan dit groen bijdragen aan de verduurzaming van het watersysteem.  

Figuur 4.5 Groendak op de 7e verdieping van het 
volkshotel, Knowledge Mile Park 

Figuur 4.4 Groene pilaren Weesperstraat, Knowledge Mile Park 

Figuur 4.6 Het Weesperwoud, Knowledge Mile Park 

Figuur 4.7 Groendak Capital C, Knowledge Mile Park 
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5. Duurzame hemel- en grijswatersystemen 
 
Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een duurzaam watersysteem voor het Knowledge Mile Park 
(KMP), maar wat is eigenlijk een ‘duurzaam’ watersysteem en wat is het streven. Bij het verduurzamen van 
het watersysteem wordt gekeken naar de volgende punten; het waterverbruik, zijn de bronnen duurzaam, de 
kwaliteit van het afvalwater en het hergebruik van hemel- en grijswater. Het streven voor het KMP is; 
hemelwater beter laten aansluiten op de natuurlijke waterkringloop, waterverbruik verminderen door het 
hergebruik van hemel- en grijswater en de hoeveelheid afvalwater  verminderen door het grijswater deels her 
te gebruiken. 
 
5.1 Gids principe 
Vanuit de TU Delft is de gidsprincipe-benadering opgesteld. Deze benadering moet helpen om richting te 
geven aan het verduurzamen van het watersysteem. De volgende principes geven de kern weer van de 
strategie voor het verduurzamen van het watersysteem: 

1. Schoonhouden en vasthouden van water. Water schoonhouden heeft prioriteit boven verontreinigen 
en dan weer schoon maken. Daarnaast heeft vasthouden prioriteit boven snel afvoeren en weer 
inlaten. 

2. Water van schoon naar belast laten stromen. Dit geld voor de stroomrichting van oppervlaktewater. 
3. Met water de identiteit van de stad en streek zichtbaar laten worden door gebruik te maken van lokale 

hydrologie (berging, schone bronnen). Door de eerste principes af te stemmen op de lokale 
omstandigheden en potenties, kan water zichtbaar bijdragen aan de identiteit van stedelijke en 
landelijke gebieden. 

4. Water invoeren als ordenend principe bij ruimtelijke plannen en bij wijkbeheer. Om de andere principes 
tot hun recht te laten komen, moet water bij planvorming vanaf het begin een rol spelen. Water wordt 
van last tot lust. 

5. Leren van innovatieve voorbeeldprojecten. De verduurzaming van het watersysteem vraagt soms om 
ingrijpende veranderingen. Door voorbeeldprojecten te realiseren, komt er meer inzicht op de juiste 
oplossingen (Tjallingii, 2004). 

 
Deze principes leiden tot specifieke gidsmodellen, welke een zoekrichting geven voor de inrichting van een 
duurzaam watersysteem in verschillende delen van de stad. De verschillende principes en gidsmodellen 
dienen als inspiratie voor de inrichting van een duurzaam watersysteem in het Knowledge Mile Park. Twee 
modellen gedeeltelijk toepasbaar zijn in het KMP zijn het vertragingsmodel en het infiltratiemodel, zie figuur 
5.1. De andere modellen richtten zich op de stad als geheel en zijn daardoor niet van toepassing op het KMP 
(Tjallingii, 2004). 
 
In het vertragingsmodel wordt het ‘schoonhouden en 
vasthouden’ principe toegepast. Het afstromende 
hemelwater wordt afgekoppeld van het afvalwaterriool en 
vertraagd afgevoerd. De maatregelen van dit model worden 
voornamelijk toegepast op en om gebouwen. (Tjallingii, 
2004). 
 
Naast de maatregelen van het vertragingsmodel, richt het 
infiltratiemodel zich op het infiltreren van hemelwater in de 
bodem. De bodem bestaat hierbij vaak uit zand en de 
grondwaterstand is relatief laag. Infiltratie zorgt voor een 
aanvulling van de grondwaterstand, welke tegenwoordig 
vaak te laag is. Daarnaast pleit dit model voor “greppels”, 
ook wel wadi’s genoemd, die meestal droog staan, maar  bij 
zware regenval het water tijdelijk opvangen, waarna het 
langzaam kan infiltreren (Tjallingii, 2004) 

Figuur 5.1 Schematische weergave circulatie- en 
vertragingsmodel, TU Delft 
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5.2 Hemelwater 
De manier waarop bij een pand wordt omgegaan met hemelwater is van grote invloed op de verdere 
verwerking van het hemelwater. Over het algemeen bestaan er vijf manieren om met hemelwater om te gaan, 
zie ook figuur 5.2: 

1. Groen dak, waarbij de invulling van het groene dak bepaalt of het dak als afgekoppeld kan worden 
beschouwd;  

2. Opvang en gebruik hemelwater;  
3. Infiltratie in de bodem;  
4. Ondergrondse afvoer via de openbare riolering. Dit kan zowel een gescheiden als gemengde riolering 

zijn;  
5. Bovengrondse afvoer naar openbaar terrein. Dit biedt veel verwerkingsmogelijkheden, maar stelt wel 

eisen aan de afvoer over maaiveld. Het maaiveld is de bovenkant van de grond van het terrein 
(Langeveld, 2019).  

Punt 4 zal niet behandeld worden in dit hoofdstuk. Omdat dit de te veranderen uitgangssituatie is. Als eerste 
wordt het afkoppelen van hemelwater toegelicht. Hemelwater moet namelijk eerst afgekoppeld worden 
voordat het op een andere manier verwerkt kan worden. Hierna worden de punten 1, 2, 3 en 5 verder 
uitgewerkt voor het Knowledge Mile Park. Als laatste wordt toegelicht hoe zo’n watersysteem er dan uit zou 
kunnen zien.  

Afkoppelen hemelwater: 
De eerste stap naar het verduurzamen van het hemelwatersysteem is het afkoppelen van hemelwater 
(Tjallingii, 2004). Bij afkoppelen wordt de regenpijp in feite afgezaagd en wordt het hemelwater ergens anders 
heen geleid. Ter plaatste kan het hemelwater worden opgevangen voor hergebruik, infiltratie of buffering. 
Ook kan het hemelwater naar het oppervlaktewater geleid worden. Het doel van afkoppelen is; hemelwater 
zo lang mogelijk vasthouden op de plek waar het valt (Tjallingii, 2004). Dit heeft een aantal voordelen: 

• Bij een gemengd riool wordt afvalwater niet meer verdund met hemelwater. Verdund afvalwater kan 
namelijk minder efficiënt gezuiverd worden; 

• Al het hemelwater dat in het riool verdwijnt, kan niet meer in de bodem infiltreren. Dit zorgt ervoor 
dat de bodem sneller verdroogt; 

• Minder kans op een overstroming van de riolering, waarbij anders afvalwater in het milieu terecht zou 
komen; 

• Wanneer het hemelwater naar het oppervlaktewater wordt geleid, verbeterd dit de kwaliteit van het 
oppervlaktewater; 

• Betere aansluiting op natuurlijke waterkringloop; 
• Meer gebiedseigen water beschikbaar, waardoor er minder gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te 

worden (Vlario, 2019; Langeveld, 2019). 
  

Figuur 5.2 Verwerkingsmogelijkheden hemelwater op perceel niveau, Stowa 
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Daarnaast kan afkoppelen ook leiden tot, niet bedoelde, neveneffecten: 
• Complexer beheer van het watersysteem; 
• Extra ruimtebeslag in de ondergrond door extra opslag- en infiltratievoorzieningen; 
• Extra ruimtebeslag in bovengrond bij aanleg bovengrondse voorzieningen zoals helofytenfilters; 
• Problemen met beheer en onderhoud van het resterende gemengde rioolstelsel door verminderde 

doorspoeling (Langeveld, 2019). 
 
De verschillende onderdelen van het stedelijke watersysteem zijn oorspronkelijk vrij goed op elkaar 
afgestemd. Wanneer de effecten op de andere onderdelen van het watersysteem niet onderzocht worden. 
Kan het aanpassen van een onderdeel, zoals het afkoppelen van hemelwater, leiden tot problemen bij andere 
onderdelen. Bij afkoppelen wordt het hemelwater naar een andere voorziening geleid, als deze voorziening 
een grotere hoeveelheid hemelwater niet kan verwerken, zorgt het afkoppelen juist voor wateroverlast. 
Afkoppelen kan wel leiden tot een vermindering van wateroverlast, wanneer er verhard oppervlak wordt 
verwijderd. Afkoppelen verminderd ook de wateroverlast, wanneer de nieuwe voorzieningen meer 
verwerkingscapaciteit krijgen dan de huidige. Deze extra capaciteit kan gezocht worden in de berging van 
hemelwater (Langeveld, 2019).  
 
Bufferen: 
Bufferen is het vertraagd afvoeren van hemelwater. Het water komt daardoor in gelijkmatige hoeveelheden 
in de volgende voorziening terecht. Deze volgende voorziening kan bijvoorbeeld een infiltratievoorziening of 
het riool zijn. Door vertraagd af te voeren op het riool, wordt het riool en ook het zuiveringsstation minder 
belast. Dit verkleint de kans op overstromingen en vergroot de efficiëntie van de zuivering. Buffering vindt 
plaats door water tijdelijk vast te houden, waarna het geleidelijk wegstroomt (Vlario werkgroep 5, 2005). Om 
al het afstromende hemelwater tijdelijk vast te kunnen houden, zal de voorziening ongeveer 25 l/m2 
afwaterend oppervlak groot moeten zijn. Bij een groendak mag men 12,5 l/m2 rekenen (Vlario, 2019). 
Hieronder worden het groendak en het waterplein verder toegelicht, naast deze zijn er nog meer passende 
voorzieningen die water bufferen, maar deze voorzieningen infiltreren en bufferen tegelijkertijd en zijn 
daarom benoemd onder het kopje infiltratie (Vlario werkgroep 5, 2005).  
 
Groendak: 
Een groendak houdt 60 tot 80% meer water vast dan een traditioneel dak. Een deel van het water wordt 
opgenomen door de planten en het resterende water wordt langzaam afgevoerd naar de regenpijp. Daarnaast 
verkoelt een groendak de straat en het pand, verdubbelt het de levensduur van het dak en dient het als habitat 
voor vogels en insecten (Vlario, 2019). 
 
Binnen de groendaken bestaat er een grove indeling tussen intensieve en extensieve groendaken. Intensieve 
groendaken zijn in feite een tuin op het dak. De begroeiing bestaat voornamelijk uit grassen, maar er groeien 
ook kruiden, struiken en volwassen bomen. Een intensief groendak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan 1500 
kg/m2. Dit vergt een goed dragende constructie, wat betekent dat de bestaande constructie vaak aangepast 
moet worden. Extensieve groendaken zijn het best te vergelijken met de begroeiing op rotsen. Deze begroeiing 
is beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden welke weinig onderhoud vergen. Het gewicht bedraagt “slechts” 
20 tot 200 kg/m2, hierdoor kan een extensief groendak meestal aangebracht worden op de bestaande 
constructie (Vlario, 2019).   
 
Waterplein: 
Een waterplein is een verdiept 
multifunctioneel plein waar regenwater 
tijdens een extreme regenbui naartoe kan 
stromen, zie figuur 5.3. Het water wordt 
daarin tijdelijk opgevangen en geleidelijk 
afgevoerd. Op de momenten dat er geen 
water op/in het plein staat, kan deze 
bijvoorbeeld dienen als voetbalveld 
(Amsterdam rainproof, 2021).  Figuur 5.3 Benthemplein Rotterdam-Noord, Roel Dijkstra 
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Huishoudwatersysteem hemelwater: 
In dit systeem wordt gebruik gemaakt van afstromend hemelwater dat na zuivering door middel van filtratie 
wordt opgeslagen in een reservoir, over de zuivering meer in paragraaf 5.4. Binnen de 
huishoudwatersystemen wordt onderscheid gemaakt tussen vrij verval installaties en pompsystemen. Bij vrij 
verval installaties wordt het hemelwater vanaf het dak naar een reservoir boven in het pand geleid. De 
zwaartekracht vervoert het water naar de waterverbruikers, hierdoor is er voor het vervoer van het 
hemelwater geen energie meer nodig. Wel wordt de hoeveelheid water die kan worden opgeslagen beperkt 
door de afmetingen van het pand. Bij pompsystemen wordt het water in een reservoir onder het pand of in 
de tuin opgeslagen en vanaf hier via een expansievat naar de waterverbruikers gepompt. Het expansievat 
zorgt ervoor dat het water onder druk blijft en de pomp niet elke keer aanslaat (Burg, Buuren, & Vliet, 1999).  
 
Om het water veilig vanaf het reservoir naar de waterverbruikers te pompen, is de aanleg van een tweede 
leidingstelsel verplicht. Op deze manier komt drinkwater niet in contact met hemelwater (Vlaamse 
MilieuMaatschappij, 2021). Dit tweede leidingstelsel wordt verborgen gemonteerd, verborgen betekent dat 
de leidingen door de muren en de plafonds heen lopen. Op het moment dat een pand gebouwd wordt, is het 
geen probleem om een tweede stelsel in de muren en plafonds aan te leggen. Wanneer er een tweede 
leidingstelsel in een bestaand pand aangelegd moet worden. Zullen de muren en plafonds opengehaald 
moeten worden om de leidingen in de muur aan te kunnen leggen, wat veel tijd en geld kost (Hydraloop, 
2021).  
 
Het afgevangen en opgeslagen hemelwater kan gebruikt 
worden voor het doorspoelen van het toilet, de wasmachine, 
om mee schoon te maken en voor het bewateren van groen. 
Hiervoor moet er voldoende water beschikbaar zijn, in 
Nederland vangt een pand met een dakoppervlak van 50 m2 
maximaal 77 liter hemelwater per dag op (28 m3/jaar). Een 
andere rekenmethode is de gemiddelde maandelijkse 
hoeveelheid neerslag (m) x de afvoercoëfficiënt x 
dakoppervlak (m2) (Amsterdam Rainproof, 2021). De 
afvoercoëfficiënten zijn te zien in tabel 5.3. Om de 
wasmachine en het toilet het hele jaar van hemelwater te 
voorzien, is een reservoir van 2m3 per huishouden (gemiddeld 2,4 personen) nodig (Burg, Buuren, & Vliet, 
1999).  
 
Infiltreren: 
Hemelwater kan lokaal geïnfiltreerd worden, dit is alleen niet overal mogelijk. Om erachter te komen of 
infiltratie mogelijk is in het KMP, zal de grondwaterstand en de ondergrond geïnventariseerd moeten worden 
(Vlario, 2019). Er zijn redelijk veel meetpunten voor de grondwaterstand in de Knowledge Mile, maar voor het 
overzicht worden er “slechts” 4 locaties bekeken. In bijlage 6 zijn de locaties te zien en in tabel 5.1 de gegevens 
van deze meetpunten.  
 
Tabel 5.1 Straathoogte en grondwaterstand t.o.v. NAP, waternet & AHN 

 
Uit de tabel is op te maken dat het grondwaterniveau t.o.v. het maaiveld in de Weesperstraat en het 
Amstelplein diep is. In het Waterlooplein en de Wibautstraat zit het grondwater minder diep. Voor de 
berekening van de gemiddelde grondwaterstand wordt uitgegaan van het Waterlooplein, omdat daar het 
grondwater het minst diep zit. Hier is de gemiddelde grondwaterstand -0,98 meter. Voor bestaande 
bebouwing geldt geen ontwateringsdiepte (afstand tussen maaiveld en hoogste grondwaterstand). Maar als 
richtlijn wordt uitgegaan van 0,5 meter (Jong & Bekking, 2019). Dit betekent dat de grondwaterstand 

Dakoppervlak Afvoercoëfficiënt 
Hellende daken  
Pannen, ongeglazuurd 0,9 
Pannen, geglazuurd 0,95 
Kunststofdaken 0,95 
Platte daken  
Kunststof daken 0,8 
Groene daken extensief 0,4-0,5 
Groene daken intensief 0,4-0,5 

Locatie Straathoogte (t.o.v. NAP) Grondwaterstand (t.o.v. NAP) Grondwater (t.o.v. maaiveld) 
Waterlooplein + 0,65 m -0,48 m tot -0,17 m -1,13 m tot -0,82 m 
Weesperstraat + 2,12 m -0,37 m tot -0,16 m -2,49 m tot -2,28 m 
Wibautstraat + 0,71 m -0,66 m tot -0,29 m -1,37 m tot -1,00 m 
Amstelplein + 1,96 m -0,83 m tot -0,39 m -2,79 m tot -2,35 m 

Tabel 5.3, Afvoercoëfficiënt daken, Rainproof 
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gemiddelde nog 0,48 meter mag stijgen. In de rest van het KMP mag het grondwater verder stijgen. Om 
erachter te komen of deze ruimte ook geschikt is voor infiltratie, zal de bodemsamenstelling bekeken moeten 
worden. 
 
Voor de bodemsamenstelling zijn minder meetpunten beschikbaar dan voor de grondwaterstand. De 
metingen die gebruikt zijn, liggen wel zo dicht mogelijk bij de grondwatermetingen. De gegevens hiervan zijn 
in figuur 5.4 te zien en de exacte locaties in bijlage 7. Van alle boringen bestaat de eerste 2,5 meter vanaf het 
maaiveld uit zand. De zandlaag loopt behalve in de Weesperstraat verder door tot een meter of 5/5,5 en bij 
het Waterloopplein is de zandlaag zelfs 8 meter diep. De soorten zandlagen bestaan uit zandlagen uit de fijne, 
midden en grove categorie. Onder de zandlagen bevindt zich klei en/of veen (TNO, 2021).  

Nu de bodemsamenstelling bekend is, kan 
het infiltratievermogen afgelezen worden. 
Tabel 5.2 geeft de doorlatendheid van 
verschillende categorieën zand uit het 
grondwaterzakboekje weer. De zandlagen 
van figuur 5.4 vallen in de categorie midden- 
en grof zand. Alle zandlagen zijn daarnaast 
zwak ziltig (TNO, 2021). Het 
grondwaterzakboekje deelt het zand anders 
in, maar er wordt van uitgegaan dat grof 
zand overeenkomt met zeer grof en dat 
midden zand het gemiddelde van matig fijn en matig grof zand is. Dit betekent dat de doorlatendheid van 
midden zand 15 m/dag is en de doorlatendheid van grof zand 35 m/dag is (Bot Raadgevend Ingenieur, 2011). 
Deze doorlatendheid is voldoende om grote hoeveelheden water te laten infiltreren.  
Om de beschikbare berging te berekenen, kan de volgende formule toegepast worden: 
Beschikbare berging [m³] = oppervlakte klimaatadaptatiemaatregelen [m²] x maximaal mogelijke stijging van 
grondwater [m] x bergingscoëfficiënt [-]. 
 

Figuur 5.4 Ondergrondsamenstelling van links naar rechts; Waterlooplein, Weesperstraat, Wibautstraat en Amstelplein, Dinoloket 

Tabel 5.2 Gemiddelde doorlatendheid van zand in meter/dag, 
grondwaterformules 
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De maximale stijging is 0,48 meter of meer en de bergingscoëfficiënt van midden tot grof zand is 0,35 (Bor 
raadgevend Ingenieur, 2011). Dit betekent dat de bodem in het Knowledge Mile Park minimaal een 
bergingscapaciteit van 1 x 0,48 x 0,35 x 1000= 168 L/m2 heeft. 
Dit betekent dat er elke vierkante meter 168 liter water geborgen kan worden. Wanneer bijvoorbeeld al het 
afstromende water van een pand geïnfiltreerd moet worden, kan nu berekend worden hoeveel ruimte 
daarvoor nodig is. Stel dat er 2,3 m3 water van een pand afstroomt bij een bui van 60 mm per uur. Dan kan al 
dit water geïnfiltreerd worden in een oppervlak van 2.300/168= 13,7 m2. Het waterschap heeft geen eis voor 
de hoeveelheid water die geborgen kan worden (Waterschap Amster, Gooi en Vecht, 2016). 
 
Voor het infiltreren van water in de bodem bestaan er 3 typen infiltratievoorzieningen: 
Waterdoorlatende verharding: Zoals de naam al doet zeggen is dit poreuze verharding die water doorlaat. 
Waterdoorlatende verharding is geschikt bij een relatief hoge waterstand. De verharding moet wel regelmatig 
onderhouden worden om de doorlatendheid te behouden (Vlario, 2019). 
 
Bovengrondse infiltratie: Deze manier van infiltreren 
is het goedkoopst en het minst ingrijpendst en geniet 
daardoor de voorkeur. De toevoer van hemelwater is 
hierbij bovengrond. Een goede fundering is van 
belang bij dit type infiltratie. Een voorbeeld van 
bovengrondse infiltratie is een infiltratiekom. Dit is 
een uitgegraven kom van 30 cm diep waarin het 
water wordt verzameld. In de kom zelf sijpelt het 
water langzaam de bodem in, zie figuur 5.5 (Vlario, 
2019). 
 
Ondergrondse infiltratie: Bij ondergrondse infiltratie komt het water via waterdoorlatende verharding of 
buizen in de infiltratievoorziening terecht. In de bodem is waterberging aangebracht. De bodem van deze 
berging kan open of gesloten zijn. Bij een gesloten bodem wordt het water opgeslagen voor later gebruik. Bij 
een open bodem sijpelt het water langzaam de bodem in (Vlario, 2019). In bijlage 8 zijn de mogelijk geschikte 
infiltratievoorzieningen verder uitgewerkt. 
 
De minimale grootte van de infiltratievoorziening bedraagt 4 m2/100 m2 afwaterend oppervlak. Waarbij het 
buffervolume minimaal 25 liter/m2 afwaterend oppervlak moet zijn. Bij het berekenen van het buffervolume, 
mag het volume beneden de grondwaterstand niet meegenomen worden. Voor de grondwaterstand geldt de 
gemiddelde grondwaterstand. Bij de bepaling van het afwaterende oppervlak moet met twee dingen rekening 
gehouden worden. Als er een opslagvoorziening geplaatst is, mag er 60 m2 van het afwaterende oppervlak 
afgetrokken worden. Omdat een groendak water vast houdt, mag hiervoor de helft van het oppervlak van het 
groendak genomen worden (Coördinatiecommissie integraal waterbeleid, 2016). 
 
Boven- of ondergrondse hemelwaterafvoer: 
Hemelwater bovengronds afvoeren is een van de meest eenvoudige 
manieren van afvoeren. Vanaf de regenpijp wordt een goot of buis gelegd 
naar de af te voeren locatie, zie voor een voorbeeld figuur 5.6. De 
belangrijkste factor bij boven- en ondergrondse afvoer, is de ligging van de 
bouwkavel. Over het algemeen ligt deze aan een openbare weg, hier zou 
het hemelwater dus naar afgevoerd kunnen worden. Grenst de bouwkavel 
aan een groenstrook of aan oppervlaktewater, dan kan het hemelwater 
daar naartoe afgevoerd worden. Nadeel van bovengronds afvoeren is dat 
er een goot over het perceel loopt en dat hemelwater over het trottoir 
stroomt (Gemeente Olst-Wijhe, 2021).  
  

Figuur 5.5 Voorbeeld van een infiltratiekom, Vlario 

Figuur 5.6 Voorbeeld van bovengrondse 
hemelwaterafvoer,  tegeltax 
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5.3 Grijswater 
Grijswater is een alternatieve watervoorraad voor hemel- en leidingwater, met een aantal gunstigere 
eigenschappen ten opzichte van hemelwater. Zo kan het consistent geleverd worden en wordt het verkregen 
op de plek waar het ook weer gebruikt gaat worden (Jung, Fowdar, Henry, Deletic, & McCarthy, 2019). Door 
voor het toilet en de wasmachine geen drinkwater maar gezuiverd grijswater te gebruiken, worden de 
negatieve milieueffecten van de drinkwaterwinning geprobeerd te verminderen. Het toilet en de wasmachine 
zijn namelijk samen al goed voor ongeveer 40% van het totale gebruik van een persoon per dag (Burg, Buuren, 
& Vliet, 1999).  
 
Huishoudwatersysteem grijswater: 
In dit systeem wordt het afvalwater van de wasmachine, douche, bad, wastafel en keuken lokaal behandeld, 
zodat het geschikt is voor het toilet, de wasmachine, schoonmaak en het irrigeren van groenvoorzieningen. 
De mogelijkheden voor het behandelen/zuiveren van grijswater worden besproken in paragraaf 5.4. Een 
huidhouden produceert genoeg grijswater,  per persoon tussen 90 en 120 liter per dag, om deze 
waterverbruikers van water te voorzien (Li, Wichmann, & Otterpohl, 2009). Ook kan het gebruik van grijswater 
en hemelwater gecombineerd worden. Het hergebruik van grijswater kan het drinkwatergebruik tot 57% 
verminderen en het geloosde afvalwater tot 85% (Burg, Buuren, & Vliet, 1999).  Doordat het douche en bad 
in regel meer water verbruiken dan het toilet en wasmachine samen, is er altijd voldoende water en is er geen 
grote opslagtank nodig (Kilian water, 2021). Om grijswater gezuiverd of ongezuiverd her te gebruiken, is in 
beide gevallen een dubbel leidingstelsel noodzakelijk. In het gezuiverde geval is ook een zuiverinstallatie nodig. 
Een dubbel leidingstelsel en een zuiveringsinstallatie zijn binnenshuis vrij ingewikkeld en duur. Wat ervoor 
zorgt dat slechts op de plekken waar water schaars en/of duur is, het systeem financieel rendabel is 
(bijvoorbeeld op boten of landen als Australië en Israël) (Blazejewski & Kujawa, 2010). 
 
Kwaliteit grijswater: Grijswater is relatief schoon, maar vanwege de aanwezigheid van potentiële menselijke 
pathogene micro-organismen wordt direct gebruik niet aanbevolen (Jung, Fowdar, Henry, Deletic, & 
McCarthy, 2019). Teruggewonnen grijswater zou aan vier criteria moeten voldoen voor hergebruik, namelijk: 
hygiënische veiligheid, esthetiek, milieutolerantie en economische haalbaarheid. Gebrek aan normen of 
richtlijnen hiervoor, ook in Nederland, belemmeren het hergebruik van grijswater (Schets, Man, Leuken, & 
Husman, 2017; Li, Wichmann, & Otterpohl, 2009). De Hamburg universiteit heeft in 2009, op basis van 
verschillende onderzoeken, richtlijnen opgesteld voor hergebruik van grijswater. Deze richtlijnen hebben geen 
wettelijke basis, maar als hieraan voldaan wordt, kan ervan uit gegaan worden dat de kwaliteit van het water 
geen afbreuk doet aan mens en milieu. Op het moment dat er grijswater gezuiverd gaat worden in het KMP, 
zijn de richtlijnen van tabel 5.4 een goed uitgangspunt. 

  

Tabel 5.4 De normen voor hergebruik en toepassingen van niet drinkbaar grijswater, F. Li et al 
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5.4 Zuiveren hemel- en grijswater 
Om hemelwater geschikt te maken voor opslag en hergebruik, hoeven slechts afval en vaste deeltjes 
verwijderd te worden. Het afval bestaat voornamelijk uit bladeren, takjes en weggewaaid menselijk afval zoals 
plastic. Door een netje of spin bij de dakgoot te plaatsen, wordt dit afval al geweerd. Wel kan het eerste 
hemelwater bij een bui het best apart opgevangen worden. Omdat deze zogenoemde ‘first flush’ vaak meer 
vervuilende stoffen bevat. Hierna kan het water worden opgeslagen. Op het moment dat het hemelwater 
gebruikt gaat worden, zullen de vaste deeltjes nog verwijderd moeten worden om verstopte leidingen te 
voorkomen. Dit kan met behulp van een fijnmazig gaas, geplaats in het begin van de leiding. Hierna is het 
meeste hemelwater geschikt voor hergebruik. Op het moment dat er hemelwater wordt opgevangen dat van 
terrassen, opritten en wegen afstroomt, zal dit wel extra gezuiverd moeten worden. Hemelwater dat na de 
eerste twee filteringen nog een geurtje of kleurtje heeft kan extra gezuiverd worden (Vlario, 2017). Hier staat 
tegenover dat afstromend hemelwater wordt gezien als een van de belangrijkste vervuilingen van 
oppervlaktewater. Mocht er afstromende hemelwater (behalve dat enkel van daken afstroomt) naar het 
oppervlaktewater geleid worden, dan zal dit wel gezuiverd moeten worden (Walaszek, Bois, Laurent, 
Lenormand, & Wanko, 2018). Grijswater heeft meer zuivering nodig, voordat het van voldoende kwaliteit is 
om hergebruikt te worden. In deze paragraaf worden de meest kansrijke oplossingen besproken.  
 
Helofytenfilters: 
Hemel- en grijswater kunnen beide gezuiverd worden door helofytenfilters. Helofytenfilters zijn in feite grote 
bakken met daarin zand en planten. Waarbij aan de ene kant het water de bak in stroomt en het gefilterde 
water er aan de andere kant uit stroomt. De planten die in de filters staan vallen onder de groep helofyten. 
Helofyten zijn planten die onder water wortelen en boven het water uitsteken. De zuivering van het water 
vindt voornamelijk plaats door de bacteriën die zich in de wortelzone van de helofyten bevinden. Met behulp 
van folie, een kleilaag of beton wordt de filter hydrologisch van de bodem afgesloten (Amsterdam Rainproof, 
2021). 
 
In Spanje is een onderzoek uitgevoerd, waarin de verschillende soorten helofytenfilters (verticaal 
doorstromend, horizontaal doorstromend en vrij wateroppervlak) achter elkaar geschakeld werden. Dit om 
de sterktes en zwaktes van elk soort filter in balans te brengen. Enkel het verticaal doorstromend filter, was in 
staat om organische stof en stikstof te verwijderen. Maar voor een volledige zuivering bleken het horizontaal 
doorstromend en vrij wateroppervlak filter cruciaal te zijn. Na gezuiverd te zijn door het volledige systeem, 
voldeed het water aan de hergebruik normen voor irrigatie in Spanje. Het volledig systeem is weergegeven in 
figuur 5.7 (Ávila, Salas, Martín, Aragón, & García, 2013).  

Het bedrijf Kilian water, heeft een compactere opstelling voor het zuiveren van grijswater. Het grijswater 
wordt via een septic tank en/of vetvanger naar de pompput geleidt. De septic tank en vetvanger zuiveren het 
water nauwelijks, maar zorgen voor het bezinken van de vaste deeltjes. Waardoor enkel opgeloste deeltjes in 
de helofytenfilter terecht komen en de filter niet verstopt raakt. Vanuit de pompput wordt het water een 
aantal keer per dag door de helofytenfilter gepompt. De helofytenfilter bestaat enkel uit een verticaal 
doorstromend filter. Nadat het water een aantal keer door de helofytenfilter is gestroomd, is het geschikt voor 
hergebruik. Het systeem van Kilian water, is schematisch weergegeven in figuur 5.8. Daarbij bepaalt de grootte 
van de filter de zuiveringscapaciteit, welke in feite onbeperkt is, zolang er voldoende ruimte beschikbaar is 
(Kilian Water, 2021). Hierbij ligt de zuiveringscapaciteit van helofytenfilters tussen de 100 en 300 L/m2/dag 
(Rombout, Boogaard, Kluck, & Wentink, 2007). 

Figuur 5.7 Lay-out van de experimentele zuiveringsinstallatie, C. Ávukka, Ecological Engineering 
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Een bijkomend voordeel van helofytenfilters is dat ze bijdragen aan de vergroening van de openbare ruimte, 
de ecologische omgeving verbeteren en voor bepaalde soorten een habitat bieden. Daardoor dragen de filters 
bij aan de versterking van meerdere groene waarden. Wat een van de punten uit het beleid van de gemeente 
Amsterdam is (Gemeente Amsterdam, 2021; Li, Liang, Gao, & Li, 2016). 
 
Het grootste nadeel van helofytenfilters is de hoeveelheid ruimte die ze nodig hebben. Deze ruimte is juist 
schaars in stedelijk gebieden zoals het Knowledge Mile Park, daarnaast zorgt de hoge grondprijs voor sterk 
verhoogde aanlegkosten (Weiss, Gulliver, & Erickson, 2007). Een tweede nadeel is dat de filters regelmatig 
onderhouden moeten worden, willen ze optimaal functioneren. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen 
van sediment, onkruid en afval (Al-Rubaei, Engström, Viklander, & Blecken, 2016). Voor het eerste probleem 
heeft het bedrijf Field Factors een oplossing gevonden. Door het water eerst in regentuinen, vijvers of 
ondergrondse krattenbuffers op te slaan. Kan het water geleidelijk door het helofytenfilter worden geleid, 
waardoor het filter zelf een geringe omvang kan hebben. Deze oplossing geldt voor afstromend hemelwater, 
niet met grijswater (Field Factors, 2021). 
 
Hydraloop:  
Het bedrijf hydraloop heeft een systeem ontworpen dat het bad- 
en douchewater zuivert en optioneel ook water van de 
wasmachine en de wasbak, zie figuur 5.9. Het gezuiverde grijze 
water kan gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, 
de wasmachine, om de tuin te besproeien, schoon te maken of 
een zwembad bij te vullen. Het systeem werkt daarnaast volledig 
automatisch en is onderhoudsarm. Wel is een jaarlijks preventief 
onderhoud het advies. Door meerdere hydraloops aan elkaar te 
schakelen kan de capaciteit onbeperkt vergroot worden, de 
capaciteit van een enkele hydraloop is 1000 liter/dag. Als er 
alsnog niet voldoende gezuiverd water beschikbaar is, schakelt 
het systeem automatisch over naar leidingwater. Nadeel is dat 
het verwachte stroomverbruik per jaar 175 kWh is. Wanneer 
meerdere systemen aan elkaar geschakeld zijn, kan dit dus snel 
oplopen. Daar staat tegenover dat het gezuiverde water op 
kamertemperatuur is, waardoor bijvoorbeeld de wasmachine het water minder hoeft te verwarmen, wat weer 
energie bespaart (Hydraloop, 2021). Daarnaast zuivert het voornamelijk bad- en douchewater, waardoor het 
systeem minder geschikt is voor horeca, kantoren en scholen. De kwaliteit van het gezuiverde water is: 

• CBOD5 (mg/L)=  6 
• TSS (mg/L)=   3,3 
• Troebelheid (NTU)= 2,3 
• E. coli (MPN/100mL)=  <1 
• PH=    6,0-9,0 (Hydraloop, 2021) 

Hiermee voldoet het gezuiverde water, op het gebied van troebelheid op 0,3 NTU na, niet aan de richtlijnen 
van de Hamburg universiteit, tabel 5.3 (Li, Wichmann, & Otterpohl, 2009). 

Figuur 5.8 Schematische weergave van het zuiveringssysteem van Kilian water, Kilian water 

Figuur 5.9 Hydraloop systeem, Hydraloop 
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Mijn Waterfabriek: 
Het bedrijf Mijn Waterfabriek heeft het aqualoopsysteem 
ontworpen dat grijswater afkomstig van douches, baden 
en wasbakken zuivert. Het systeem maakt gebruik van een 
membraam bioreactor om het water te zuiveren. Het 
gezuiverde water is daarna geschikt voor het doorspoelen 
van het toilet, de wasmachine, schoonmaken of het 
besproeien van de tuin. De afmetingen van het systeem 
worden bepaald door de benodigde capaciteit. De 
maximale capaciteit van het systeem is 97.200 L/dag. 
Daarnaast is het systeem boven- en ondergronds te 
plaatsen en kan het gekoppeld worden aan een 
hemelwatersysteem (Mijn Waterfabriek, 2021), in figuur 
5.10 is een schematische doorsnede van het systeem weer 
gegeven. Het gezuiverde water heeft de volgende 
kwaliteit: 

• CBOD5 (mg/L)=   10 
• TSS (mg/L)=  10 
• Troebelheid (NTU)= 2 
• E. coli (MPN/100mL)=  2,2 
• PH=    6,0-9,0 

Daarmee voldoet ook dit water aan de richtlijnen van de Hamburg universiteit, tabel 5.3 (Li, Wichmann, & 
Otterpohl, 2009).  
 
Het is niet bekend wat de grijswaterproductie van het gehele Knowledge Mile Park is. Wel zijn de gegevens 
van The Student Hotel gelegen in het KMP bekend, dit hotel produceert per dag ongeveer 121.000 liter 
afvalwater, dit komt neer op ongeveer 83.000 liter grijswater per dag. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
The Student Hotel relatief veel grijswater produceert, doordat het ruimtes met onder andere een zwembad 
en een sportschool verhuurt  aan derden en de grijswaterproductie van deze ruimtes is wel inbegrepen in deze 
83.000 liter (Westerborg, 2021). Bij een grijswaterproductie van 83.000 liter per dag, zijn er 83 hydraloops 
nodig om al het grijze water te zuiveren en is de capaciteit van het aqualoopsysteem voldoende. 
 
5.5 Water opslag 
Nadat het water is afgevangen, moet het worden opgeslagen, zodat er ook water beschikbaar is op het 
moment dat er geen neerslag valt. Om de grootte van de opslagvoorziening te bepalen zijn er enkele 
rekenregels. Voor een eengezinswoning wordt een voorziening van minimaal 5.000 liter aangeraden. Voor 
andere panden groter dan 100 m2 rekent men 50 l/m2 (Vlario, 2019; Amsterdam Rainproof, 2021). In de 
meeste gevallen is de wateropvang groter dan het werkelijke hergebruik. Wel kan bij langere regenperiodes 
de opslagvoorziening overlopen. Het overlopende water kan dan via infiltratie of buffering vertraagd 
afgevoerd worden (Vlario, 2019). Het hydraloop- en aqualoopsysteem hebben een geïntegreerde 
wateropslag. Zal het water gezuiverd worden door een helofytenfilter, dan zal er ook een opslagvoorziening 
aangelegd moeten worden. Hieronder worden de meest toegepaste opslagvoorzieningen in Nederland 
besproken. 
 
Hemelwaterput: 
Een eenvoudige oplossing voor het opslaan van water is een hemelwater- ook wel combinatieput. Deze put 
kan water opslaan voor hergebruik en water infiltreren. Het onderste gedeelte van de put wordt gebruikt voor 
wateropslag. En het bovenste gedeelte van de put heeft een geperforeerde of poreuze wand, waardoor water 
kan infiltreren. Fijn materiaal dat met het water mee stroomt moet regelmatig uit de put verwijderd worden, 
om te voorkomen dat de put verstopt raakt (Amsterdam rainproof, 2021; Vlario, 2019). 
 
  

Figuur 5.10 Schematische doorsnede aqualoopsysteem, 
Mijn waterfabriek 

https://www.hbostart.nl/hogeschoolinholland/


27 
 

Ondergrondse waterberging: 
Bij ondergrondse waterberging wordt hemelwater in een zandige watervoerende laag in de ondergrond 
geïnjecteerd, op een diepte van 10 tot 25 meter onder het maaiveld. Deze laag is van onder en boven 
afgesloten door een slecht doorlatende kleilaag. Deze laag moet voorkomen dat het water niet ontsnapt en 
dat er geen zout of verontreinigd water bij het hemelwater komt. Op het moment dat het water nodig is, kan 
het vanuit deze laag opgepompt worden (Kesteren, 2015). 
 
Tank: 
Veel bedrijven bieden regenwatertanks aan, zie 
figuur 5.11. Dit zijn tanks gemaakt van kunststof of 
beton, welke boven- en ondergronds geplaatst 
kunnen worden. Het nadeel van bovengrondse 
tanks is dat ze meer ruimte in beslag nemen en dat 
het opgeslagen water kan bevriezen. Daarbij zijn 
bovengrondse tanks wel goedkoper dan 
ondergrondse tanks (Postma Pomp Systemen, 
2021).  
 
Watersilo: 
Watersilo’s zijn grote ronde bakken gemaakt van 
staal. Aan de binnenzijde van de stalen ring is folie aangebracht. De silo wordt bovengronds of deels boven- 
en deels ondergronds geplaats. Voordeel van deze silo’s is dat ze veel water kunnen bergen op een relatief 
klein oppervlak (kan oplopen tot een inhoud van 1.775.000 liter). Nadeel is dat de silo’s over het algemeen als 
lelijk gezien worden (Waterportaal, 2021). 
 
5.6 Beschikbare ruimte 
Voor het infiltreren van hemelwater en voor het plaatsen van helofytenfilters is de nodige buitenruimte nodig. 
Buitenruimtes zijn grondoppervlaktes in de buitenlucht, zoals groenstroken en stoepen. Deze ruimtes kunnen 
deel zijn van de openbare ruimte of zich bevinden in bijvoorbeeld een appartementencomplex. In deze 
paragraaf wordt geïnventariseerd welke beschikbare ruimtes er zijn en of deze mogelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan een duurzaam watersysteem. Op de kaart in figuur 5.12, zijn deze ruimtes gemarkeerd. Hierin is 
onderscheid gemaakt in al aanwezig esthetisch groen, parkeerplaatsen en stoepen. Met de gedachte dat 
parkeerplaatsen en stoepen door omvorming mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam 
systeem. In bijlage 2 is de kaart groter afgebeeld en zijn foto’s van de meeste gemarkeerde ruimtes te zien. 
 
Binnen de groengebieden bevinden zich twee grotere gebieden; het Witbautpark en de Hoftuin. Verder zijn 
het kleinere groenstroken, zoals de middenberm in de Witbautstraat. De gemarkeerde parkeerplaats is de 
parkeerplaats achter The Student Hotel, dit is een relatief grote parkeerplaats en biedt daardoor 
mogelijkheden. Een deel van de gemarkeerde stoepen, liggen in de binnenpleinen van 
appartementencomplexen. Deze moeten door de eigenaar vrij gegeven worden voordat ze gebruikt kunnen 
worden voor een duurzaam watersysteem. 
 
In de verre toekomst komt er waarschijnlijk meer ruimte vrij. In haar omgevingsvisie heeft de gemeente 
Amsterdam als doel beschreven om in 2050 geheel autoluw te zijn. In 2021 zal de Weesperstraat zelfs al 
tijdelijk autoluw zijn als test. Dit betekent dat een deel van de autoweg en de parkeerplaatsen verdwijnt. Deze 
ruimtes kunnen dan gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals het zuiveren van water. Omdat het 
autoluw worden van Amsterdam niet binnen het tijdsbestek van 10 jaar ligt, zal het niet meegenomen worden 
in dit advies. Voor verdere en latere verduurzaming van bijvoorbeeld het watersysteem kan deze ruimte wel 
meegenomen worden (Gemeente Amsterdam, 2021). 
  

Figuur 5.11 Ondergrondse regenwatertank van 5000 liter, 
T kk  
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Hoofdstuk 3 tot en met 5 bevatten alle geïnventariseerde informatie van dit onderzoek. Uit de inventarisatie 
blijkt dat de verschillende categorieën panden minder verschillen dan van tevoren werd gedacht. Hiernaast 
blijkt dat er nog veel winst behaald kan worden op het gebied van hemelwater, omdat het hemelwater op dit 
moment nog voor een groot deel gemengd wordt ingezameld in het Knowledge Mile Park. Ook moet er in het 
advies rekening gehouden worden met de verplichte verwerking van 60 mm regenwater per uur op privaat en 
publiek terrein. Verder blijkt dat voor het verduurzamen van het hemelwatersysteem, het hemelwater altijd 
afgekoppeld moet worden van het riool en als laatste is er gevonden dat de aanleg van een tweede 
leidingstelsel noodzakelijk is bij het gebruik van hemel- en grijswater. Aan de hand van deze informatie zullen 
er een aantal onderdelen verder onderzocht worden in de analyse. 

  

Figuur 5.12 Beschikbare ruimte Knowledge Mile Park, S. van der Meij 
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6. Analyse 
 
In dit hoofdstuk zal door middel van een multicriteria-analyse beslist worden hoe het hemel- en grijswater 
het best gezuiverd kan worden in het Knowledge Mile Park.  Verder zullen de rekenmethodes voor water 
afvang en -opslag en infiltratiecapaciteit toegepast worden op een voorbeeldcasus.  Daarnaast worden de 
verschillende waterverbruikers geanalyseerd en in een duurzaam watersysteem geplaatst. Als laatste wordt 
bekeken welke infiltratiemogelijkheden er zijn in het Knowledge Mile Park. 
 
6.1 Multicriteria-analyse waterzuivering 
In de voorgaande hoofdstukken is de meest belangrijke informatie geïnventariseerd. Hierop gebaseerd zullen 
in het advies drie verschillende toepassingen geschetst worden, waarin de verschillende geïnventariseerde 
oplossingen terugkomen. Voor het zuiveren van water is het van belang dat de passende voorziening bij elke 
toepassing wordt gekozen. De verschillende zuiveringssystemen worden met elkaar vergeleken door middel 
van een multicriteria-analyse. Deze methode is ontwikkeld om de passende oplossing te vinden, dit betekent 
niet dat de ene oplossing beter is dan de andere. Door het afwegen van verschillende criteria, worden de 
verschillende aspecten in kaart gebracht en ontstaat er een overzicht van de sterke en minder sterke punten 
van de verschillende oplossingen.  
 
In de onderstaande analyse zullen drie oplossingen met elkaar vergeleken worden; de helofytenfilter, het 
hydraloopsysteem en het aqualoopsysteem. De verschillende criteria worden beoordeeld met een cijfer 
tussen de 1 en 5. Daarnaast heeft elke criteria een weging, afhankelijk van het belang van het criteria. Alle 
wegingen bij elkaar opgeteld vormen 100%. Het cijfer wordt vermenigvuldigd met de weging, hierna worden 
de scores per criteria bij elkaar opgeteld, wat resulteert in een totaalcijfer per oplossing. De verschillende 
criteria zijn: zuivert grijswater, zuivert hemelwater, kwaliteit grijswater, capaciteit, ruimtegebruik, 
energiegebruik, onderhoud en nevenvoordelen. In de komende paragraaf zal elke criteria en de daarbij 
horende weging kort toegelicht worden. Naast de bovengenoemde criteria is kosten ook een belangrijk 
criterium, het is alleen niet gelukt om de kosten van de verschillende systemen te achterhalen. Daarom wordt 
het criterium kosten niet meegenomen in deze analyse. 
 
Zuivert grijswater: De verschillende systemen kunnen elk grijswater zuiveren. Sommige systemen zijn daarbij 
in staat om elk type grijs water te zuiveren. Andere systemen kunnen alleen het grijze water van enkele 
waterverbruikers zuiveren. Omdat zuiveren van grijswater de hoofdfunctie van de systemen is, heeft dit 
criterium de hoogste weging. Waarbij 1 betekent dat het systeem maar één grijswaterstroom kan zuiveren en 
5 betekent dat het systeem alle grijswaterstromen kan zuiveren. 
 
Zuivert hemelwater: Hemelwater hoeft in het geval dat het enkel van daken afstroomt, over het algemeen niet 
gezuiverd te worden. Hemelwater dat van wegen is afgestroomd moet wel gezuiverd worden. Wanneer een 
systeem ook in staat is om hemelwater te zuiveren of toe te voegen aan het systeem, biedt dit extra 
mogelijkheden. Omdat hemelwater in principe niet gezuiverd hoeft te worden, weegt dit criterium niet zo 
zwaar mee. Waarbij 1 betekent dat het systeem geen hemelwater kan zuiveren, 3 betekent dat het 
aangesloten kan worden op een hemelwatersysteem en 5 betekent dat het systeem ook hemelwater zuivert. 
 
Kwaliteit grijswater: Vanuit de Nederlandse wetgeving zijn geen richtlijnen vastgesteld voor de kwaliteit van 
grijswater dat hergebruikt wordt. Desondanks stelt de universiteit van Hamburg dat de kwaliteit van belang 
is. Daarom wordt er gekeken naar de kwaliteit van het gezuiverde grijswater. Omdat een slechte kwaliteit 
schade kan toebrengen aan de mens, is de weging hiervan hoog. Waarbij 1 betekent dat het gezuiverde grijze 
water aan geen enkel criterium van de Hamburg universiteit voldoet en 5 betekent dat het systeem aan alle 
criteria voldoet. 
 
Capaciteit: In het Knowledge Mile Park (KMP) staan een aantal grote panden welke veel bedrijven huisvesten, 
ook zijn er een aantal hotels aanwezig. Deze panden hebben een groot grijswaterverbruik. Al dit water moet 
wel gezuiverd kunnen worden. Omdat de zuiveringscapaciteit van elk systeem relatief groot is, zal dit niet 
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gauw de beperkende factor zijn. Daarom heeft dit criterium een gemiddelde weging. Waarbij 1 betekent dat 
het systeem een zeer lage capaciteit heeft en 5 betekent dat het systeem een onbeperkte capaciteit heeft. 
 
Ruimtegebruik: Alle voorzieningen nemen een bepaalde hoeveelheid ruimte in. Er ligt al een hoge druk op het 
ruimtegebruik in het KMP en hier zal dan ook zuinig mee omgegaan moeten worden. Daarom weegt 
ruimtegebruik zwaar mee. Waarbij 1 betekent dat het systeem zeer veel ruimte nodig heeft en 5 betekent dat 
het systeem zeer weinig ruimte nodig heeft. 
 
Energieverbruik: Voor het zuiveren van water vragen sommige systemen energie. Het energieverbruik mag 
niet te hoog zijn, omdat deze factor ook invloed heeft op de duurzaamheid van het systeem. Omdat het 
energieverbruik geen invloed heeft op de zuivering zelf, weegt dit criterium minder zwaar mee. Waarbij 1 
betekent dat het systeem veel energie gebruikt heeft en 5 betekent dat het systeem geen energie gebruikt. 
 
Onderhoud: Wanneer men verduurzaamt, moet dat het liefst eenvoudig zijn en zo min mogelijk moeite kosten. 
Daarom is het van belang dat het zuiveringssysteem zo min mogelijk onderhoud vergt. Omdat dit criterium 
draait om de eenvoud van een systeem, maar geen invloed heeft op het functioneren. Weegt het criterium 
gemiddeld mee. Waarbij 1 betekent dat het systeem veel onderhoud nodig heeft en 5 betekent dat het 
systeem niet/nauwelijks onderhoud nodig heeft. 
 
Nevenvoordelen: Naast het zuiveren van water, kunnen de systemen nog andere voordelen met zich 
meebrengen. Deze voordelen hebben geen betrekking op de functievervulling, maar kunnen wel meewegen 
in de uiteindelijke keuze. Omdat dit criterium niks te maken heeft met het zuiveren van water, weegt dit 
criterium niet zwaar mee. Waarbij 1 betekent dat het systeem geen nevenvoordelen heeft en 5 betekent dat 
het systeem veel nevenvoordelen heeft. 

Criteria Weging A. Helofytenfilter B. Hydraloop C. Aqualoop 
Zuivert grijswater 18 5 3 2 
Zuivert hemelwater 6 5 1 3 
Kwaliteit water 15 3 4 5 
Capaciteit 11 5 5 4 
Ruimtegebruik 16 1 3 4 
Energiegebruik 12 5 3 2 
Onderhoud 14 2 5 4 
Nevenvoordelen 8 5 3 2 
Totaal 100 31 27 26 
Cijfer (0-5)   3,64 3,53 3,33 

 
Bepaling cijfers: 
De verschillende zuiveringssystemen hebben een cijfer voor elk criterium gekregen met een reden. In tabel 
6.2 zijn de redenen voor het cijfer toegelicht.  
 

Criteria A. Helofytenfilter B. Hydraloop C. Aqualoop 

Zuivert grijswater 

Helofytenfilters zijn in staat om 
elk type grijswater te zuiveren, 
hierdoor kan er met dit systeem 
meer winst behaald worden. 

Het hydraloopsysteem kan 
“slechts” water van bad, 
douche, wasmachine en wasbak 
zuiveren. 

Het aqualoop systeem is in 
tegenstelling tot het 
hydraloopsysteem niet in staat 
water van de wasmachine te 
zuiveren. 

Zuivert hemelwater 

Helofytenfilters kunnen ook 
hemelwater zuiveren. 

Het hydraloopsysteem kan geen 
hemelwater zuiveren. 

Het aqualoopsysteem kan zelf 
geen hemelwater zuiveren, maar 
kan wel aangesloten worden op 
een hemelwatersysteem. 

Tabel 6.1 Multicriteria-analyse, S. van der Meij 

Tabel 6.2 Toelichting cijfers, S. van der Meij 
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Kwaliteit grijswater 

De specifieke kwaliteit is niet 
bekend, maar het gezuiverde 
grijze water voldoet aan de 
irrigatie normen van Spanje. 

Het gezuiverde grijze water 
voldoet alleen op het gebied 
van troebelheid niet aan de 
richtlijnen van Hamburg 
universiteit. 

Het gezuiverde grijze water 
voldoet volledig aan de richtlijnen 
van de Hamburg universiteit. 

Capaciteit 
De capaciteit van een 
helofytenfilter is onbeperkt. 

De capaciteit van het 
hydraloopsysteem is onbeperkt. 

De maximale capaciteit is 97.200 
L/dag. 

Ruimtegebruik 

Helofytenfilters maken gebruik 
van de buitenruimte, hoe meer 
water er gezuiverd moet 
worden hoe groter de filter is. 

Het grote van het systeem is 
afhankelijk van de capaciteit, 
maar is relatief klein. Daarbij is 
systeem alleen in het pand te 
plaatsen. 

Het systeem is relatief klein en is 
onder- en bovengronds te 
plaatsen. 

Energiegebruik 
Helofytenfilter gebruiken geen 
stroom. 

Per unit wordt er 200 kWh per 
jaar gebruikt. 

Het systeem gebruikt stroom, de 
hoeveelheid is niet bekend. 

Onderhoud 

Helofytenfilters moeten 
regelmatig onderhouden 
worden. 

Het onderhoud is volledig 
geautomatiseerd. 

De frequentie van het onderhoud 
is niet bekend. 

Nevenvoordelen 

Dragen bij aan vergroening, 
verbeteren de ecologische 
omgeving en bieden een 
habitat. 

Het systeem verwarmt het 
gezuiverde water al voor. 

Het is te combineren met een 
hemelwatersysteem. 

 
Conclusie:  
Wanneer enkel gekeken wordt naar het eindcijfer, zou er voor het zuiveren van grijswater voor een 
helofytenfilter gekozen moeten worden. Helofytenfilters zijn ook een goede optie voor het zuiveren van 
grijswater, maar het negatieve criteria van helofytenfilters heeft een grote invloed. Dit criteria is namelijk 
ruimtegebruik en op het moment dat er om het pand heen of in de buurt van het pand niet voldoende 
buitenruimte beschikbaar is, valt dit zuiveringssysteem af. Op dat moment kan er nog gekozen worden tussen 
het hydraloop- en aqualoopsysteem. Beide zuiveringssystemen scoren als eindcijfer redelijk gelijk. Per criteria 
zijn er kleine verschillen te zien. De voordelen van het hydraloopsysteem ten opzichte van het 
aqualoopsysteem zijn; het kan meer verschillende stromen grijswater kan zuiveren, de capaciteit is groter, het 
stroomverbruik is bekend, er is minder onderhoud en er zijn iets meer nevenvoordelen. De voordelen van het 
aqualoopsysteem ten opzichte van het hydraloopsysteem zijn; het systeem kan aan een hemelwatersysteem 
gekoppeld worden, de kwaliteit van het gezuiverde water is iets beter en het systeem gebruikt minder ruimte. 
 
6.2 Waterverbruikers 
Welke waterverbruiker er op welke manier kunnen worden aangesloten op een duurzaam watersysteem, is 
afhankelijk van de aanwezige waterverbruikers en het wel of niet hergebruiken van hemel- en grijswater. De 
verschillende waterverbruikers per categorie pand zijn te vinden in tabel 3.1. Omdat de panden met de functie 
horeca, kantoor en scholen dezelfde waterverbruikers hebben, zal het duurzame watersysteem er ook 
hetzelfde uit komen te zien. Daarom wordt er in deze paragraaf enkel onderscheid gemaakt tussen hotels en 
de andere categorieën panden, zijnde horeca, kantoren en scholen. Daarnaast zal voor elke vorm van 
hergebruik een tweede leidingstelsel aangelegd moeten worden. Dit zorgt ervoor dat er geen hemel- en/of 
grijswater met het drinkwater in contact komt. Als een tweede leidingstelsel aangelegd wordt bij de bouw van 
een pand, is dit vrij eenvoudig aan te leggen. Wanneer het pand al gebouwd is, zal dit meer tijd en geld kosten 
en kunnen ruimtes zelfs tijdelijk niet bruikbaar zijn.  
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Enkel hemelwaterhergebruik: 
Wanneer er enkel hemelwater afgevangen en hergebruikt wordt, moeten er leidingen vanaf het 
hemelwaterreservoir naar de waterverbruikers getrokken worden. Dit zullen bij alle type panden, inclusief 
hotels, alleen de toiletten en wasmachines zijn. Daarnaast kan het aansluiten van een of meerdere kranen op 
het hemelwaterreservoir ook nuttig zijn. Het hemelwater kan zo ook gebruikt worden om het omliggende 
groen te bewateren of om water om schoon te maken te tappen. Wanneer het reservoir onder of naast het 
pand is aangebracht, zal er ook een pomp en een expansievat aangesloten moeten worden. Wanneer het 
reservoir op of boven in het pand is geplaatst, is de zwaartekracht voldoende om het water te verplaatsen. 
 
Enkel grijswaterhergebruik: 
Wanneer enkel grijswater wordt hergebruikt, bepaalt het zuiveringssysteem welke afvoeren naar het systeem 
geleidt moeten worden. In het geval van de helofytenfilter, zullen alle waterverbruikers die grijswater 
produceren naar de helofytenfilter geleid moeten worden. Bij hotels zullen er meer afvoerleidingen aangelegd 
moeten worden dan bij de andere categorieën panden, omdat hotels ook douches en baden hebben. Vanaf 
het zuiveringssysteem moeten aanvoerleidingen naar de toiletten, wasmachines en bij hotels ook, als deze 
aanwezig is, naar het zwembad aangelegd worden. Bij een helofytenfilter zullen ook een pomp en een 
expansievat aangelegd moeten worden. Deze zijn bij het hydraloop- en het aqualoopsysteem al inbegrepen. 
Daarnaast kan het trekken van leidingen naar een aantal kranen ook nuttig zijn. Het grijswater kan zo ook 
gebruikt worden om mee schoon te maken en groen mee te bewateren. 
 
Hemel- en grijswaterhergebruik 
Wanneer hemel- en grijswater hergebruikt gaan worden, zullen er een heel aantal af- en aanvoerleidingen 
getrokken moeten worden. Vanaf alle waterverbruiker die grijswater produceren, moet een afvoerleiding 
richting het zuiveringssysteem getrokken worden. Het gezuiverde grijze water kan samen met het hemelwater 
opgeslagen worden, want beide zijn voor dezelfde toepassingen geschikt. Vanaf het reservoir zullen er 
leidingen naar de toiletten en de wasmachines getrokken moeten worden. Daarnaast kan het trekken van 
leidingen naar een aantal kranen ook nuttig zijn. Het hemel- en grijswater kan zo ook gebruikt worden om mee 
schoon te maken en groen mee te bewateren. 
 
6.3 Infiltratiemogelijkheden 
Om water te kunnen infiltreren, zijn er verschillende mogelijkheden, zoals beschreven in hoofdstuk 5.2. Om 
water te infiltreren is er ruimte nodig. De beschikbare ruimte in het Knowledge Mile Park is geïnventariseerd 
in hoofdstuk 3.2. Hieronder wordt geanalyseerd, welke infiltratievoorzieningen geïmplementeerd kunnen 
worden bij de verschillende beschikbare ruimtes. In bijlage 2 is de kaart met beschikbare ruimtes nogmaals 
weergegeven. Ditmaal met nummers, in de rest van dit hoofdstuk zal naar deze nummers gerefereerd worden. 
 
Parkeerplaats: 
In het gehele gebied is er één parkeerplaats, op de kaart aangegeven met nummer 12 en 13, die ook water 
zou kunnen infiltreren. Door de bestaande klinkers te vervangen met waterdoorlatende verharding kan er veel 
water geïnfiltreerd worden. Als waterdoorlatende verharding kan er gekozen worden voor grastegels uit beton 
of voor waterdoorlatende betonstraatstenen. Afgekoppeld hemelwater van omliggende panden kan naar deze 
parkeerplaats geleid worden om te infiltreren. Door onder de parkeerplaats infiltratiekratten en/of -buizen 
aan te leggen, wordt het water ook nog eens gebufferd, de aanleg hiervan zal wel extra tijd en geld kosten. 
 
Stoep: 
In het KMP bevinden zich een aantal brede stoepen/pleinen. Deze zouden door ze te versmallen, extra ruimte 
opleveren voor groen en dus voor infiltratie. Een simpele groenstrook kan al als infiltratie dienen voor de 
omliggende panden. Om het bufferende vermogen te vergroten, kan in de vrijgekomen ruimte een 
infiltratiekom of wadi aangelegd worden. Binnen de gemarkeerde pleinen, zoals nummer 1, zou bijvoorbeeld 
in het midden van een plein een perkje aangelegd kunnen worden, met daarin een infiltratiekom of wadi. 
Wanneer er maar een klein gedeelte van de stoep vrijgemaakt kan worden voor infiltratie, kan er gekozen 
worden om een infiltratiesleuf aan te leggen, deze zou dan aan de rand van de stoep, aan de kant van de weg 
geplaatst kunnen worden. Als er meer tijd en geld beschikbaar is, kan er ook gekozen worden voor 
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waterdoorlatende verharding. Voor een stoep of plein zijn halfverharding en waterdoorlatende 
betonstraatstenen het meest geschikt. 
 
Groenstroken: 
Op de kaart zijn al een heel aantal groenstroken 
gemarkeerd. Deze zijn in hun huidige vorm al 
geschikt voor infiltratie. Door het hemelwater af te 
koppelen en naar de groenstroken te leiden, wordt 
er al gebruik gemaakt van hun 
infiltratiemogelijkheden. Door in de bestaande 
groenstroken infiltratiekommen of wadi’s aan te 
leggen, wordt het bufferende vermogen vergroot en 
kan ook een grotere bui verwerkt worden. 
 
Wanneer de beschikbare ruimte kaart 
gecombineerd wordt met de functiekaart, zie figuur 
6.1. Is er te zien dat een aantal panden niet in de 
buurt van een van de beschikbare ruimtes liggen. 
Voornamelijk in de Weesperstraat en in het noorden 
van het Amstelplein is er een gebrek aan 
infiltratiemogelijkheden. Dit kan wellicht opgelost 
worden door een ondergrondse 
infiltratievoorzieningen zoals beschreven in bijlage 8 
te plaatsen, deze kunnen in feite overal geplaatst 
worden, zolang er geen leidingen of kabels in de weg 
liggen. In dit onderzoek zijn de locaties van deze 
leidingen en kabels niet geïnventariseerd, maar op 
de site van het KMP is te lezen dat er veel liggen. Per 
pand zal dus onderzocht moeten worden of dit 
mogelijk is. 
 
6.4 Voorbeeld casus 
Om een beter beeld te krijgen van de hoeveelheid 
water die hergebruikt, opgeslagen en geïnfiltreerd 
moet worden. Zullen de rekenmethodes uit de 
inventarisatie, worden uitgewerkt voor The Student 
Hotel. The Student Hotel is een hotel gelegen aan de 
Wibautstraat. Het hotel bestaat uit meerdere 
panden, waarvan een gedeelte wordt verhuurd aan 
derden. In dit voorbeeld worden alle panden 
meegenomen. Omdat alleen van The Student Hotel 
de exacte waterverbruik gegevens bekend zijn, is er 
voor gekozen om dit hotel als voorbeeld casus te 
gebruiken. 
 
Hemelwater: 
Om verdere berekeningen uit te kunnen voeren is het waterverbruik van belang, dit bedroeg in 2019 44.121 
m3 inclusief de verhuurde ruimtes. Verder zijn er dat jaar 192.116 overnachtingen geboekt in de 571 
beschikbare kamers. Voor het berekenen van de hemelwater afvang en de opslagcapaciteit, zijn er meerdere 
rekenmethodes. Deze methodes zullen toegepast en vergeleken worden. Alle berekeningen zijn uitgevoerd 
via excel, het bestand is zo opgesteld dat de basisgegevens aangepast kunnen worden. Op deze manier kan 
het bestand vrij gemakkelijk gebruikt worden om indicaties te maken voor andere panden. De documenten 

Figuur 6.1 Combinatie beschikbare ruimte- en functiekaart, S. van 
der Meij 
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met daarin de berekeningen en de toelichting hierop, zijn 
terug te vinden in bijlage 9. Hieronder worden de 
uitkomsten benoemd. 
 
The Student Hotel bestaat uit een aantal lagen en 
vormen, in figuur 6.2 zijn de afzonderlijke 
dakoppervlaktes te zien. Het gehele dakoppervlak 
bedraagt 925 + 722 + 1840 + 710 + 262= 4.459 m2. Deze 
daken hebben de volgende afvoercoëfficiënt 0,8 – 0,8 – 
0,8 – 0,45 – 0,45 en de daken met een oppervlak 710 m2 
en 722 m2 zijn een grasdak. 
 
De gemiddelde hoeveelheid neerslag in Amsterdam per 
maand is volgens het weerstation Amsterdam Noord 73,1 
mm. Verder is het infiltratievolume van de bodem 168 
L/m2 en moet er volgens het beleid van de gemeente 
Amsterdam 60 mm neerslag in een uur verwerkt kunnen 
worden. Dit komt erop neer dat er 183.960 liter 
hemelwater in een uur verwerkt moet kunnen worden. 
 
Het gemiddelde waterverbruik per maand van The Student Hotel is 3.676.750 liter, waarvan 52% vervangbaar 
is door hemelwater, dit komt neer op 1.911.910 liter. 
Vanaf het dak kan er, afhankelijk van de rekenmethode, gemiddeld 206.006 liter of 224.125 liter hemelwater 
per maand worden afgevangen. Hiervoor is een opslagcapaciteit van 222.950 liter vereist.  
 
Aan de hand van deze gegevens kan de infiltratievoorziening berekend worden, welke kleiner mag zijn bij 
aanwezigheid van een opslagvoorziening. Wanneer er wel een opslagvoorziening is, is het oppervlak minimaal 
147 m2 en de minimale inhoud 92.075 liter. Bij een infiltratievolume van 168 L/m2, heeft de 
infiltratievoorziening uiteindelijk een oppervlak van 548 m2 nodig. Wanneer er geen opslagvoorziening is, is 
het oppervlak minimaal 150 m2 en de minimale inhoud 93.575 liter. Bij een infiltratievolume van 168 L/m2, 
heeft de infiltratievoorziening uiteindelijk een oppervlak van 557 m2 nodig. 
 
Conclusies: 
In het huidige beleid van de gemeente Amsterdam moet een bui van 60 mm per uur verwerkt kunnen worden 
(Gemeente Amsterdam, 2020). De hoeveelheid water die dan verwerkt moet worden is 183.960 liter in een 
uur. De infiltratievoorziening kan 93.000 liter verwerken, wat betekent dat er in de opslagvoorziening nog 
ruimte voor 90.960 liter moet zijn. Aangezien het verbruik groter is dan de water afvang, zal deze ruimte 
normaal gesproken beschikbaar moeten zijn. Als dit niet het geval is, kan het overtollige water in het riool 
geloosd worden. Hiermee voldoet het systeem aan het beleid van de gemeente Amsterdam. 
Het verschil in water afvang tussen de twee verschillende rekenmethodes bedraagt ‘slechts’ 18.000 liter op 
maandbasis. Daarom wordt ervan uitgegaan dat een water afvang van 215.000 liter per maand, een goede 
inschatting is. Uitgaand van deze water afvang, kan bij het huidige waterverbruik, 6% van het drinkwater 
vervangen worden door gezuiverd hemelwater. Dit is een zeer klein percentage en zal ook niet de moeite 
waard zijn, gezien de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanleg van een tweede leidingstelsel. Wel 
kan het afgevangen water plaatselijk geïnfiltreerd worden, gebruikt worden voor de irrigatie van omliggend 
groen en als schoonmaakwater. Hiermee wordt alsnog drinkwater bespaart en plaatselijk infiltreren brengt 
ook de nodige voordelen met zich mee. 
 
  

Figuur 6.2 Dakoppervlak the Student Hotel, Google 
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Grijswater: 
Naast hemelwater kan ook grijswater hergebruikt worden nadat het gezuiverd is. In bijlage 10 zijn de 
berekeningen en de toelichting voor grijswater hergebruik te zien. De waterverbruik gegevens en het kopje 
waterverbruik per maand zijn hetzelfde als die van het hemelwater uit bijlage 9. Hieronder zal de rest van de 
uitkomsten toegelicht worden. 
 
Het waterverbruik per maand is ongeveer 3.676.750 liter, hiervan is 2.536.958 liter grijswater. Omdat de 
verschillende zuiveringssystemen elk andere grijswaterstromen kunnen zuiveren, is het zuiverbaar volume per 
zuiveringssysteem verschillend. Voor een helofytenfilter is dit 2.536.958 liter, voor het hydraloopsysteem 
1.948.678 liter en voor het aqualoopsysteem 1.509.468 liter. 
 
Conclusie: 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van helofytenfilters, kan het zeker rendabel zijn om het grijze water te 
zuiveren en her te gebruiken. In dit voorbeeld kan de helofytenfilter 81% van het totaal geproduceerde 
grijswater zuiveren. Wanneer er geen plek is voor een helofytenfilter, maar wel voor een hydraloop- of 
aqualoop systeem, zal het voornamelijk voor hotels rendabel zijn. In dit voorbeeld kunnen de systemen 53% 
en 41% van het totaal geproduceerde grijswater zuiveren. 
 
Hemelwater en gezuiverd grijswater kunnen gebruik maken van hetzelfde dubbele leidingstelsel. Wanneer 
hemel- en grijswater gebruikt worden, zal het aanleggen van een dubbel leidingstelsel een stuk voordeliger 
zijn. Uitgaande van dit voorbeeld en het gebruik van een hydraloopsysteem, kan het waterverbruik met 59% 
verminderd worden. 
 
Infiltratie: 
Zoals uitgerekend onder het kopje hemelwater, zal de 
infiltratievoorziening een oppervlakte van 548 m2 moeten 
hebben. Enkel de parkeerplaats ten noorden van The Student 
Hotel bedraagt al 1.100 m2, zie figuur 6.3. Door 
infiltratiekratten/buizen onder de parkeerplaats aan te 
leggen of door de stenen te vervangen door 
waterdoorlatende verharding, kan dit gedeelte van de 
parkeerplaats dienen als infiltratievoorziening. Wanneer er 
een oppervlakte van 548 m2 aan infiltratiekratten aangelegd 
wordt, zullen er 1096 kratten aangelegd moeten worden. 
Met een prijs van 175 euro per stuk, komt dit neer op 
191.800,- euro. Dit levert dan wel een infiltratievolume van 
208.240 liter op, wat meer dan twee keer de vereist 
hoeveelheid is. 
 
Zuivering: 
Aan de hand van de waterverbruik gegevens kan ingeschat 
worden dat The Student Hotel per dag ongeveer 121.000 liter 
afvalwater produceert, dit komt neer op ongeveer 83.000 
liter grijswater per dag. Ervan uitgaande dat één 
hydraloopsysteem 1.000 liter water per dag kan zuiveren, zal 
dit hotel minimaal 83 hydraloops nodig hebben om al het 
grijze water te zuiveren. De capaciteit van 97.200 liter per dag 
van het aqualoopsysteem is voldoende om al het grijze water 
te zuiveren. Uitgaande van een capaciteit van 200 L/m2/dag, 
heeft een helofytenfilter een oppervlak van 415 m2 nodig. 
Deze zou bijvoorbeeld ingepast kunnen worden in een deel 
van de parkeerplaats ten oosten van het hotel, zie figuur 6.4.  

Figuur 6.3 Mogelijke inpassing infiltratievoorziening, S. 
van der Meij 

Figuur 6.4 Mogelijke inpassing helofytenfilter, S. van der 
Meij 
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7. Advies implementatie duurzaam watersysteem  
 
In dit hoofdstuk wordt het advies gegeven voor het 
verduurzamen van de verschillende panden en hun 
bedrijven in het Knowledge Mile Park. Het advies is 
gebaseerd op de hierboven beschreven inventarisatie 
en analyse. Omdat er niet een eenduidig advies gegeven 
kan worden voor een duurzaam watersysteem voor alle 
panden, is het advies onderverdeeld in drie 
verschillende toepassingen. Door per individueel pand 
te onderzoeken hoe het huidige watersysteem is vorm 
gegeven, van welke voorzieningen het pand gebruik 
maakt, welke mogelijkheden er zijn in de omgeving en 
wat het streven is op het gebied van duurzaamheid,  kan 
per pand de meest passende toepassing en verwerking 
van het hemelwater aangelegd worden.  
 
In elk van de drie toepassingen wordt het hemelwater 
afgekoppeld. Een deel van het hemelwater kan 
daardoor worden opgeslagen en hergebruikt, maar het 
overige hemelwater wordt op een andere manier 
verwerkt. De volgorde van voorkeur van deze 
verwerking is als volgt: 

1. Infiltreren 
2. Boven- of ondergronds afvoeren naar een 

infiltratievoorziening 
3. Bufferen en vertraagd boven- of ondergronds 

afvoeren naar een infiltratievoorziening 
4. Boven- of ondergronds afvoeren naar het 

oppervlaktewater 
5. Bufferen en vertraagd afvoeren op het riool 
6. Direct afvoeren op het riool 

 
In figuur 7.1 hebben de verschillende panden, die mee 
zijn genomen in dit onderzoek, een nummer gekregen. 
Dit nummer komt overeen met de nummers die 
gegeven zijn aan de verschillende manieren van 
verwerken van hemelwater. De verschillende nummers 
zijn gegeven op basis van de beschikbare informatie, 
wanneer er per individueel pand onderzoek wordt 
gedaan, kan de gekozen verwerking nog veranderen. De 
keuze die nu is gemaakt is daardoor meer een indicatie. 
 
De verschillende oplossingen voor het verwerken van 
hemelwater kunnen ook met elkaar gecombineerd 
worden. Stel dat de groenstrook naast het pand niet al het hemelwater kan verwerken, dan kan het overige 
hemelwater bijvoorbeeld via het riool verwerkt worden.  Hieronder zullen de verschillende oplossingen voor 
het verwerken van afstromend hemelwater en een bijbehorend voorbeeldpand verder worden toegelicht.  
 
1. Infiltreren: 
Wanneer er voldoende ruimte om het pand aanwezig is, kan het afstromende hemelwater geïnfiltreerd 
worden. Aangezien er meestal meerdere panden aan een infiltratievoorziening liggen, zal dit in samenspraak 
met de andere panden moeten gebeuren. Zodat de panden gezamenlijk niet meer water gaan infiltreren dan 
mogelijk is. Hierbij is het van belang dat een inschatting wordt gemaakt van de hoeveelheid afstromend 

Figuur 7.1 Mogelijke verwerking hemelwater, S. van der Meij 
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hemelwater per pand. Zo kan een ingeschat worden of de beschikbare 
ruimte al het water kan infiltreren bij een bui van 60 mm per uur. Dit is de 
hoeveelheid water die verplicht verwerkt moet kunnen worden in de 
gemeente Amsterdam. Wanneer deze hoeveelheid water niet verwerkt kan 
worden, kan getracht worden het infiltratie- en/of buffervermogen te 
vergroten door extra voorzieningen aan te leggen. Op het moment dat al 
het afstromende hemelwater dan nog steeds niet verwerkt kan worden. Zal 
een deel van het hemelwater op een andere manier verwerkt moeten 
worden. Daarbij wordt als eerste gekeken naar het volgende punt in 
volgorde van voorkeur. 
 
Het pand met daarin onder andere de Nederlandsche Bank en Toorop in het 
zuiden van het Amstelplein, is een goed voorbeeld van een pand dat het afstromende hemelwater in de 
beschikbare ruimte om het pand heen kan infiltreren. Zoals te zien in figuur 7.2 is om het pand heen en in het 
binnenplein van het pand, voldoende groen aanwezig. Door het afstromende hemelwater naar dit groen te 
leiden. Kan het plaatselijk infiltreren en wordt de natuurlijke waterkringloop weer voor een deel hersteld. 
 
2. Boven- of ondergronds afvoeren naar een infiltratievoorziening: 
Het afstromend hemelwater kan boven- of ondergronds afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening, 
zodat het in die voorziening kan infiltreren. Dit geldt voor panden die niet 
naast, maar wel in de buurt van een infiltratievoorziening liggen. Door het 
hemelwater een stukje te vervoeren, kan het hemelwater alsnog infiltreren 
en aansluiten op de natuurlijke waterkringloop. Bij bovengronds afvoeren 
moet worden opgemerkt, dat dit kan zorgen voor versterkt vervuild 
hemelwater, hier moet dan ook extra op gelet worden.  
 
Hotel Casa is hier een goed voorbeeld van. Het hotel wordt slechts door een 
weg gescheiden van een groenstrook, zie figuur 7.3. In dit geval kan het 
hemelwater boven- en ondergronds naar de overkant geleid worden. 
Bovengronds is goedkoper maar is wel zichtbaar. Ondergronds kost meer 
tijd en geld, maar is daardoor niet zichtbaar. Deze keuze zal het hotel in 
overeenstemming met de gemeente moeten maken.  
 
3. Bufferen en vertraagd boven- of ondergronds afvoeren naar een infiltratievoorziening: 
Wanneer er geen infiltratievoorziening naast het pand aanwezig is en de infiltratievoorziening waarop 
afgevoerd kan worden, niet voldoende water kan verwerken. Kan er als hier ruimte voor is, naast het pand 
een buffervoorziening worden aangebracht. Deze buffer vangt de piek aan hemelwater op, waarna het 
geleidelijk wordt afgevoerd naar de infiltratievoorziening. Doordat het hemelwater verdeeld de 
infiltratievoorziening in stroom, kan deze uiteindelijk alsnog al het 
hemelwater verwerken. 
 
Dit zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden bij het pand van de 
Nederlandse Filmacademie, zie figuur 7.4. Het pand is slechts gescheiden 
door een stoep en een fietspad van het Mr. Visserplein. Door een deel van 
het plein te vervangen met groen of door infiltratiekratten of -buizen onder 
het plein aan te brengen. Kan het plein dienen als infiltratievoorziening. Het 
plein is niet zo groot, en zal daardoor niet in staat zijn, om al het 
afstromende hemelwater van het pand van Nederlandse Filmacademie bij 
een bui van 60 mm per uur te verwerken. Door de aanleg van een groendak 
of een andere buffervoorziening, stroomt het hemelwater geleidelijk naar 
het plein. Waardoor het plein wel al het hemelwater kan verwerken. Het hemelwater kan boven- of 
ondergronds naar het plein geleid worden. 
 
 

Figuur 7.2 Voorbeeld pand infiltratie, S. 
van der Meij 

Figuur 7.3 Voorbeeld pand afvoeren 
naar een infiltratievoorziening, S. van 
der Meij 

Figuur 7.4 Voorbeeld pand bufferen en 
vertraagd afvoeren naar een 
infiltratievoorziening, S. van der Meij 
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4. Boven- of ondergronds afvoeren naar het oppervlaktewater: 
Zoals te zien is in de verschillende kaarten in de inventarisatie van het 
onderzoeksgebied. Liggen er meerder grachten in het Knowledge Mile Park. 
Wanneer het hemelwater niet geïnfiltreerd kan worden in een 
infiltratievoorziening naast of in de buurt van het pand. Kan het hemelwater 
afgevoerd worden naar een van deze grachten, zolang deze niet al te ver 
van het pand af ligt. Doordat hemelwater over het algemeen schoner is, dan 
het water in de gracht, wordt de waterkwaliteit in de gracht verbeterd. 
Wanneer het pand is aangesloten op een gescheiden rioolstelsel, zoals de 
panden aan het Amstelplein. Kan het water afgevoerd worden via dit 
gescheiden rioolstelsel, aangezien deze riolering uitkomt op het 
oppervlaktewater. 
 
Het afvoeren van het hemelwater naar het oppervlaktewater, zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden bij 
het pand van Academie voor Theater en Dans, zie figuur 7.5. Het pand ligt niet in de buurt van huidige of om 
te vormen infiltratievoorzieningen. Daarnaast is het pand aangesloten op een gemengd riool. Aangezien het 
pand wel naast een gracht ligt, is het uitermate geschikt voor hemelwaterafvoer op oppervlaktewater. In het 
geval van deze academie, hoeven enkel de regenpijpen op het pand zelf naar de gracht geleid te worden. 
 
5. Bufferen en vertraagd afvoeren op het riool: 
Wanneer bovenstaande opties allemaal niet mogelijk zijn bij het pand, zal het hemelwater via het bestaande 
rioolstelsel afgevoerd moeten worden. Wanneer er om het pand heen wel ruimte beschikbaar is of als het dak 
geschikt is voor een groendak. Kan het hemelwater wel vertraagd afgevoerd worden op het riool. Hiermee 
wordt het hemelwater niet op de natuurlijke waterkringloop aangesloten, maar wordt de kans op 
overstromingen van het riool wel sterk verminderd. 
 
Een pand waarbij de vorige opties niet tot nauwelijks mogelijk zijn, is het 
Volkshotel, zie figuur 7.6. De groenvoorziening ten zuiden van het 
Volkshotel is de binnenplaats van een gebouwencomplex en daardoor 
moeilijk te bereiken. Het Wibautpark is nog een mogelijkheid, maar door 
een afstand van meer dan 100 meter en een drukke weg die gepasseerd 
moet worden, is deze optie ook niet echt passend. Wel heeft het Volkshotel 
een groendak, waardoor het hemelwater dat daarop valt vertraagd 
afgevoerd wordt op het riool. 
 
6. Direct afvoeren op het riool: 
Als geen van de bovenstaande opties mogelijk zijn bij het pand, kan de hemelwaterafvoer niet verduurzaamd 
worden. Wees er hierbij van bewust dat elke stap een stap is in de richting van een duurzaam watersysteem, 
hoe klein deze stap ook is. Op het moment dat er maar één regenpijp afgekoppeld wordt, is dit al een stap in 
de goede richting. 
 
Het verdere advies is opgedeeld in drie toepassingen. De eerste toepassing richt zich voornamelijk op het 
aansluiten van hemelwater op de natuurlijke kringloop. Bij de tweede toepassing wordt hemelwater 
opgeslagen en hergebruikt. Bij de derde toepassing wordt naast hemelwater ook grijswater gezuiverd en 
hergebruikt. In de toepassingen zit een opbouw in de impact en intensiteit van de verduurzaming. Door per 
pand eerst te onderzoeken hoe het huidige watersysteem is vorm gegeven, van welke voorzieningen het pand 
gebruik maakt, welke mogelijkheden er zijn in de omgeving en wat het streven is op het gebied van 
duurzaamheid, kan de meest passende toepassing gekozen worden. Deze kan bij veranderende 
omstandigheden altijd nog uitgebreid worden. Zo zou in een pand dus eerst toepassing 2 aangelegd kunnen 
worden, maar door verhoogde grijswaterproductie wordt na een aantal jaar besloten om uit te breiden naar 
toepassing 3 en dus een grijswatersysteem aan te leggen.  
 

Figuur 7.5 Voorbeeld afvoeren naar 
oppervlaktewater, S. van der Meij 

Figuur 7.6 Voorbeeld vertraagd 
afvoeren op riool, S. van der Meij 
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7.1 Afkoppelen hemelwater 
Toepassing 1 is op dit moment voor bijna alle panden in het Knowledge Mile Park de meest passende 
toepassing. Dit komt doordat het voor toepassing 2 en 3 nodig is om een tweede leidingstelsel in de panden 
aan te leggen, doordat het in het KMP gaat om bestaande panden is de aanleg van een tweede leidingstelsel 
vaak financieel niet rendabel. Bij toepassing 1 is de aanleg van een tweede leidingstelsel niet nodig, deze 
toepassing richt zich voornamelijk op het aansluiten van hemelwater op de natuurlijke waterkringloop en 
gedeeltelijk op het verminderen van het waterverbruik. In deze toepassing wordt het hemelwater afgekoppeld 
van het riool, waardoor het hemelwater beschikbaar is voor andere toepassingen. Om bladeren, takjes en 
ander groot afval te weren, wordt er bij elke regenpijp een rooster geplaatst.  
 
Een klein gedeelte van het hemelwater wordt opgeslagen 
voor hergebruik, wat bij deze toepassing bestaat uit het 
bewateren van groen en water om schoon mee te maken. 
De opslagvoorziening kan het beste naast het pand 
geplaatst worden, hierdoor is het hemelwater goed 
toegankelijk voor het bewateren van het groen. Als er 
geen ruimte is voor een opslagvoorziening naast het pand, 
kan deze onder de grond of in het pand geplaatst worden. 
Voor de opslag van het hemelwater wordt een tank 
aanbevolen, deze zijn vrij eenvoudig te plaatsten en zijn er 
in verschillende maten.  
 
Op de opslagvoorziening worden een of meerdere kranen 
aangesloten, vanaf waar een tuinslang voor het 
bewateren van groen kan worden aangesloten en waar 
water om schoon mee te maken getapt kan worden, zie 
figuur 7.7. Bij deze kranen moet duidelijk aangegeven 
worden dat er hemelwater uit komt, zodat men dit niet 
per ongeluk drinkt. Wanneer de opslagvoorziening zich 
boven in het pand bevind, houdt de zwaartekracht het water voldoende onder druk. Is dit niet het geval, dan 
zal er een pomp aangesloten moeten worden. Bij gebruik van een pomp is het belangrijk om een fijnmazig 
gaas aan te brengen in de leiding naar de pomp toe, dit om verstoppingen van de pomp te voorkomen.  
 
Wanneer de opslagvoorziening vol is, wordt het hemelwater via de overstort afgevoerd en kan het op een van 
de manieren verwerkt worden, zoals omschreven in het begin van dit hoofdstuk. Op het moment dat 
hergebruik van hemelwater niet gewenst of niet mogelijk is, wordt het hemelwater alsnog afgekoppeld en 
verwerkt zoals beschreven in het begin van dit hoofdstuk. Op deze manier wordt de natuurlijke waterkringloop 
gedeeltelijk hersteld.  
 
7.2 Afkoppelen en hergebruik hemelwater 
Bij toepassing 2 wordt het hemelwater afgekoppeld, opgeslagen en hergebruikt voor het doorspoelen van het 
toilet, de wasmachine, schoonmaken en het bewateren van groen. Voor veilig transport van het hemelwater 
vanaf de opslagvoorziening naar de wasmachine(s) en de toiletten, is de aanleg van een tweede leidingstelsel 
noodzakelijk. Wanneer dit aangelegd moet worden in een bestaand pand, zal het pand gestript en 
opengehaald moeten worden. De tijd en kosten die hier bij komen kijken, wegen in de meeste gevallen niet 
op tegen de verduurzaming. Daarom het advies om alleen een tweede leidingstelsel aan te leggen op het 
moment dat een pand gebouwd of verbouwd wordt. Ook wordt geadviseerd om ten alle tijden een tweede 
leidingstelsel aan te leggen bij de bouw van een pand, ook op het moment dat het tweede stelsel niet gebruikt 
gaat worden. De directe aanleg hiervan creëert namelijk meer mogelijkheden en minder kosten bij latere 
verduurzamingen van het pand. Wanneer het duurzaamheidsbelang sterk meeweegt of als kosten en tijd geen 
probleem vormen, kan er altijd voor gekozen worden om wel een tweede leidingstelsel aan te leggen in een 
bestaand pand. 
 

Figuur 7.7 Afkoppelen hemelwater, Amsterdam Rainproof  
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Wanneer toepassing 2 wordt aangelegd bij een pand, wordt het hemelwater op de volgende manier 
hergebruikt; Nadat het hemelwater is gevallen en afgestroomd van het dak, wordt ‘groot’ afval 
tegengehouden door een rooster bij elke regenpijp te plaatsen. Vanaf de regenpijp wordt het hemelwater 
naar de opslagvoorziening geleid. Wanneer er boven in het pand voldoende ruimte beschikbaar is, kan de 
opslagvoorziening ook hier geplaatst worden. Door het hemelwater hier op te slaan, vervoert de 
zwaartekracht het hemelwater naar de waterverbruikers, waardoor het gebruik van een pomp overbodig is. 
Is deze ruimte niet beschikbaar, dan wordt de opslagvoorziening naast of onder het pand geplaatst. Dit 
betekent wel dat een pomp en een expansievat aangesloten moeten worden om het water onder druk te 
houden. Bij het gebruik van een pomp wordt er een fijnmazig gaas aan het begin van de leiding geplaatst om 
te voorkomen dat de pomp verstopt raakt. Omdat er meer hemelwater hergebruik wordt dan in toepassing 1, 
is er een grotere opslagvoorziening nodig. Om een inschatting te maken van de grootte van de 
opslagvoorziening kan de volgende rekenregel toegepast worden; 50 L/m2. Voor de opslag van het hemelwater 
wordt een tank aanbevolen, deze zijn vrij eenvoudig te plaatsten en zijn er in alle maten. Daarnaast moet er 
bij de opslagvoorziening een overloop geplaatst worden. Op het moment dat de opslagvoorziening vol is, 
wordt het hemelwater via deze overloop afgevoerd en verwerkt in de volgorde van voorkeur, zoals beschreven 
aan het begin van dit hoofdstuk.  
 
Vanuit de opslagvoorziening worden er 
leidingen aangelegd naar de toiletten en 
wasmachines. Daarnaast kunnen er een of 
meerdere kranen aangesloten worden op het 
hemelwater, waarvandaan dan water getapt 
kan worden om schoon mee te maken of voor 
het bewateren van groen, zie figuur 7.8. Bij 
deze kranen moet duidelijk aangegeven 
worden dat er hemelwater uit komt, zodat men 
dit niet per ongeluk drinkt. Deze toepassing is 
voor de verschillende categorieën panden 
hetzelfde, wel zal de waterbesparing voor 
hotels groter zijn, doordat zij meer water voor 
toiletten, wasmachines en schoonmaken 
gebruiken. 
 
7.3 Hergebruik hemel- en grijswater 
Bij toepassing 3 wordt het hemelwater  afgekoppeld, opgeslagen en hergebruikt en wordt grijswater 
afgevangen, gezuiverd en daarna gebruikt voor het doorspoelen van het toilet, de wasmachine, schoonmaken 
en het bewateren van groen. Net als bij toepassing 2, is de aanleg van een tweede leidingstelsel hier 
noodzakelijk en hiervoor geldt dan ook hetzelfde advies als voor toepassing 2. Toepassing 3 is het meest 
rendabel voor hotels en daarom het advies voor hotels om toepassing 3 te verkiezen boven toepassing 2. Op 
het moment dat er douches en/of baden aanwezig zijn in de kantoren, horeca of hotels, is toepassing 3 ook 
aantrekkelijker dan toepassing 2. Is dit niet het geval, dan is toepassing 2 de aanbevolen keuze.  
Bij toepassing 3 wordt het grijze water gezuiverd voordat het hergebruikt kan worden. Voor de zuivering van 
grijswater zijn in de analyse drie verschillende zuiveringssystemen met elkaar vergeleken, maar doordat het 
voor het hydraloopsysteem niet mogelijk is om aan een hemelwatersysteem gekoppeld te worden. Is de keuze 
voor een zuiveringssysteem in toepassing 3 beperkt tot het aqualoopsysteem en de helofytenfilter.  
 
Wanneer welk zuiveringssysteem het meest passend is, wordt in deze paragraaf toegelicht; Zoals te zien is in 
de multicriteria-analyse, is de bepalende factor bij de keuze voor een helofytenfilter de beschikbare ruimte. 
Voor de aanleg van een filter is 1 m2 per 100-300 liter te zuiveren grijswater per dag nodig. Deze ruimte moet 
beschikbaar zijn en zich niet te ver van het pand bevinden. Is deze ruimte beschikbaar, dan zijn de volgende 
factoren van belang; capaciteit en onderhoud. Wanneer er meer dan 97.000 liter water per dag gezuiverd 
moet worden en regelmatig onderhoud geen probleem is, dan is een helofytenfilter de passende keuze. 
Wanneer de benodigde ruimte niet beschikbaar is of regelmatig onderhoud een probleem kan vormen en een 
capaciteit van 97.000 l/dag voldoende is, dan is het aqualoopsysteem de passende keuze.  

Figuur 7.8 Schematische weergave gebruik hemelwater toilet, 
MijnWaterfabriek 
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Wanneer er dan gekozen is voor het 
aqualoopsysteem, wordt het grijze water 
afkomstig van de douches, baden en wasbakken 
naar het systeem geleid. Hierin wordt het grijze 
water gezuiverd en opgeslagen, waarna het 
getransporteerd wordt naar de verschillende 
waterverbruikers. Het aqualoopsysteem heeft 
een eigen opslagvoorziening waarin ook het 
hemelwater kan worden opgeslagen, zie figuur 
7.9. Dit betekent dat het afstromende 
hemelwater via de regenpijp direct naar de 
opslagvoorziening van het aqualoopsysteem 
geleid kan worden.  
 
Wanneer er gekozen is voor een helofytenfilter,  
worden alle grijswaterstromen naar de 
helofytenfilter geleid. Hierin wordt het grijze 
water gezuiverd, waarna het naar de 
opslagvoorziening gepompt wordt. Deze 
opslagvoorziening zal apart aangelegd moeten 
worden omdat een helofytenfilter geen eigen 
opslag heeft. In de opslagvoorziening wordt het 
gezuiverde water gezamenlijk met het 
afgevangen hemelwater opgeslagen. De 
opslagvoorziening kan het beste onder of naast 
het pand geplaatst worden, hiervoor is een tank 
het meest geschikt.  Voor het transport van het hemel- en grijswater naar de waterverbruikers, wordt er een 
pomp en een expansievat geplaatst. Daarnaast is er bij het gebruik van een helofytenfilter nog een pomp nodig 
om het gezuiverde grijze water vanaf de filter naar de opslagvoorziening te pompen. In figuur 7.8 is een 
schematische weergave van dit systeem te zien, in dit voorbeeld wordt alleen grijswater hergebruikt. Bij 
hergebruik van hemel- en grijswater, wordt het gezuiverde grijze water eerst naar de opslagvoorziening geleid, 
in plaats van direct het huis in. 
 
Voor het hergebruik van hemel- en grijswater moeten er een heel aantal af- en aanvoerleidingen getrokken 
worden. Vanaf alle waterverbruiker die grijswater produceren moet een afvoerleiding richting het 
zuiveringssysteem aangelegd worden en vanaf de opslagvoorziening moeten er aanvoerleidingen naar de 
toiletten en de wasmachines aangelegd worden. Daarnaast kunnen er een of meerdere kranen aangesloten 
worden op het hemel- en grijswater, waarvandaan dan water getapt kan worden om mee schoon te maken of 
om het groen mee te bewateren. Bij deze kranen moet duidelijk aangegeven worden dat er hemelwater uit 
komt, zodat men het niet per ongeluk drinkt.  
 
Bij de opslagvoorziening of het aqualoopsysteem moet een overloop geplaatst worden. Op het moment dat 
de opslagvoorziening vol is, wordt het hemelwater via deze overloop afgevoerd en verwerkt in de volgorde 
van voorkeur, zoals beschreven aan het begin van dit hoofdstuk. 
  

Figuur 7.9 Schematische weergave aqualoopsysteem, MijnWaterfabriek 

Figuur 7.10 Schematische weergave hergebruik grijswater, Kilianwater 
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The Student Hotel is een voorbeeld van een pand 
waarbij een helofytenfilter het passende 
zuiveringssysteem is voor het zuiveren van grijswater. 
Het hotel heeft een relatief grote parkeerplaats, door 
een deel van de parkeerplaats om te vormen, kan er 
een helofytenfilter naast het hotel aangelegd worden. 
Naast de zuivering van grijswater draagt de filter ook 
bij aan de vergroening van het Knowledge Mile Park, 
verbetert het de ecologische omgeving en creëert het 
een habitat.  In figuur 7.9 is een schematisch overzicht 
te zien van een mogelijke inrichting van een 
helofytenfilter bij The Student Hotel. Voor de andere 
hotels worden op basis van de beschikbare gegevens 
de volgende zuiveringssystemen aanbevolen: 
Volkshotel - aqualoop 
Hotel Casa - helofytenfilter 
Meininger Hotel Amsterdam Amstel - aqualoop 
Zoku Amsterdam - aqualoop 
 
Samenvattend is de eerst stap naar het verduurzamen van het watersysteem, het afkoppelen van hemelwater. 
Door het hemelwater op een andere manier te verwerken kan de natuurlijke waterkringloop weer gedeeltelijk 
hersteld worden. Hiernaast zijn er drie toepassingen voor het implementeren van een duurzaam 
watersysteem. Toepassing 1 is het meest passend voor de bestaande panden in het Knowledge Mile Park, 
doordat er geen tweede leidingstelsel aangelegd hoeft te worden. Toepassing 2 is het meest passend voor 
panden die gebouwd of verbouwd gaan worden en die geen douches of baden hebben. Toepassing 3 is het 
meest passend voor panden die gebouwd of verbouwd gaan worden en die wel douches en baden hebben, 
dit zijn meestal de hotels. Hierbij is de inschatting dat toepassing 1 het minste tijd en geld kost, toepassing 2 
meer en toepassing 3 het meest.  

Figuur 7.9 Mogelijke indeling plaatsing helofytenfilter, S. van 
der Meij 
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8. Discussie 
 
In dit hoofdstuk wordt met een kritische blik gekeken naar het onderzoek en de hierbij horende hoofdvraag:  
Op welke manier kunnen duurzame hemel- en grijswatersystemen in de panden van het Knowledge Mile Park 
geïmplementeerd worden. 
Het doel van het onderzoek is het verduurzamen van het hemel- en grijswatersysteem in het Knowledge Mile 
Park. Door op een natuurlijkere manier het hemelwater af te voeren en het waterverbruik te verminderen, 
kunnen problemen als droogte en wateroverlast in de toekomst voorkomen worden. Dit draagt bij aan de 
doelstelling van het project in het KMP, namelijk binnen 10 jaar de duurzaamste straat van Amsterdam zijn. 
De betrouwbaarheid van dit onderzoek kan ter discussie worden gesteld door de volgende punten. 
 
Als er gekeken wordt naar de eerste deelvraag, dan lag de focus in het begin van het onderzoek meer op de 
verschillende categorieën panden. Deze zijn onderzocht, maar blijken onderling minder te verschillen dan van 
tevoren gedacht werd. Hierdoor is het advies niet opgedeeld in de verschillende categorieën, maar opgedeeld 
in drie verschillende toepassingen.  
 
Gedurende het literatuuronderzoek is er geen betrouwbare informatie gevonden over de kosten die 
verbonden zijn aan de verschillende zuiveringssystemen. Doordat de kosten niet achterhaald zijn, kon dit 
criterium niet meegenomen worden in de multicriteria-analyse.  
 
Naar het aqualoop- en het hydraloopsysteem is nog geen onderzoek gedaan. Daarom zijn beide bronnen die 
voor dit onderzoek gebruikt zijn commerciële bronnen. Deze systemen zijn daardoor mogelijk positiever 
weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn. 
 
Er is geen onderzoek gedaan naar wet- en regelgeving op het gebied van grijswaterzuivering. Mogelijk zijn 
hiervoor nog vergunningen nodig. 
 
Het Knowledge Mile Park zou ook als bedrijventerrein bestempeld kunnen worden, omdat de gegevens die 
STOWA verzamelt heeft bij bedrijventerreinen minder betrouwbaar zijn, zijn in dit onderzoek de gegevens van 
de woonwijken gebruikt. 
 
Het advies is voornamelijk gebaseerd op deskresearch en bestaande onderzoeken. Elk onderzoek heeft net 
andere resultaten, omdat deze deels locatieafhankelijk zijn. Daardoor is het nog niet bekend welke resultaten 
de geadviseerde duurzame watersystemen precies zullen boeken in het Knowledge Mile Park.  
 
Tijdens het onderzoek is er geen direct contact geweest met de BedrijvenInvesteringsZone of de gemeente 
Amsterdam. Hierdoor is het nog niet duidelijk of het gegeven advies voldoet aan de verwachtingen van de 
opdrachtgevers. Dit kan betekenen dat het gegeven advies mogelijk niet uit te voeren is of dat de 
opdrachtgevers niet achter het gegeven advies staan. 
 
Het gebruik van hemelwater en gezuiverd grijswater voor het doorspoelen van het toilet, de wasmachine, 
schoonmaken en het irrigeren van groen staat in Nederland nog in de kinderschoenen en is in het verleden 
negatief in het nieuws gekomen. Dit kan mogelijk zorgen voor frictie en weerstand vanuit de bewoners en 
medewerkers.  
 
De neerslaggegevens van het weerstation Amsterdam-Noord waren op een aantal punten incompleet 
(HetWeerActueel, 2021). Hierdoor kan er een minder betrouwbare inschatting gemaakt worden van de 
hoeveelheid neerslag die valt en de verdeling hiervan. Dit is opgelost door het beleid van de gemeente 
Amsterdam als richtlijn te nemen. 
 
Veel praktische oplossingen voor onder andere het afkoppelen en het infiltreren van hemelwater zijn 
gebaseerd op de informatie van de website Amsterdam Waterproof en het rapport van Vlario (Amsterdam 
rainproof, 2021; Vlario, 2019). Beide bronnen zijn recent gepubliceerd, daarom kan ervan uitgegaan worden 
dat deze informatie en oplossingen de komende jaren nog representatief zijn. 
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9. Conclusie 
 
Het doel van het onderzoek is het verduurzamen van het hemel- en grijswatersysteem in het Knowledge Mile 
Park. Door op een natuurlijkere manier het hemelwater af te voeren en het waterverbruik te verminderen, 
kunnen problemen als droogte en wateroverlast in de toekomst voorkomen worden.  De hoofdvraag hierbij 
luidt; Op welke manier kunnen duurzame hemel- en grijswatersystemen in de panden van het Knowledge Mile 
Park geïmplementeerd worden? Aan de hand van deze hoofdvraag zijn een aantal deelvragen gesteld, welke 
hieronder puntsgewijs worden beantwoord. 
 

1. Categorieën panden in Knowledge Mile Park. 
Er zijn veel verschillende bedrijven en categorieën panden in het Knowledge Mile Park. Door deze grote 
verscheidenheid is in overleg met de opdrachtgever besloten om enkel de categorieën horeca, kantoren, 
hotels en scholen mee te nemen in het onderzoek. 
 

2. Huidig hemel- en grijswater situatie. 
Vanuit de gemeente Amsterdam moet publiek en privaat terrein 60 mm hemelwater per uur kunnen 
verwerken. Het gevallen hemelwater wordt op dit moment in het Knowledge Mile Park (KMP) allemaal via het 
riool verwerkt. Het grootste gedeelte van het KMP verwerkt het hemelwater nog via een gemengd rioolstelsel, 
alleen het Amstelplein in het zuiden van het KMP heeft een volledig gescheiden stelsel. Het grijswater wordt 
ook nog volledig door het riool verwerkt. 
 

3. Bestaande duurzame hemel- en grijswatersystemen. 
De eerste stap richting een duurzaam hemelwatersysteem is het afkoppelen van het hemelwater. Op deze 
manier kan het hemelwater geïnfiltreerd, hergebruikt of op het oppervlaktewater afgevoerd worden, 
waardoor de natuurlijke kringloop deels gesloten wordt en het waterverbruik wordt verminderd. Een 
duurzaam grijswatersysteem bestaat uit het zuiveren en hergebruiken van grijswater. Voor het zuiveren van 
grijswater zijn er drie mogelijke systemen; een helofytenfilter, het hydraloopsysteem of het aqualoopsysteem. 
Wanneer welk systeem het meest passend is wordt bepaald door de factoren ruimte, capaciteit en onderhoud.  
 

4. Aan te sluiten waterverbruikers op een duurzaam hemel- en/of grijswatersysteem. 
In het hemelwatersysteem kan hemelwater gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet en gebruik 
van de wasmachine. Verder kan vanuit aangesloten kranen water getapt worden om mee schoon te maken of 
om groen mee te bewateren.  
Een grijswatersysteem zuivert grijswater afkomstig van de wasmachine, douche, bad, wastafel en keuken. 
Waar het na zuivering gebruikt kan worden voor het doorspoelen van het toilet en het gebruik van de 
wasmachine. Verder kan er vanuit de aangesloten kranen water getapt worden om mee schoon te maken of 
om groen mee te bewateren. 
In een gecombineerd hemel- en grijswatersysteem kan het hemel- en grijswater beide voor de wasmachine, 
het toilet, het bewateren van groen en als schoonmaakwater gebruikt worden. Hierbij gebruiken hemel- en 
grijswater dezelfde aanvoerleiding. 
 

5. Beste manier en locatie voor het zuiveren van hemel- en grijswater. 
Om hemelwater geschikt te maken voor hergebruik, hoeven slechts afval en vaste deeltjes verwijderd te 
worden. Het afval wordt geweerd door een netje of spin te plaatsten in de dakgoot, vaste deeltjes worden 
verwijderd door het plaatsen van een fijnmazig gaas aan het begin van de hemelwaterleiding. 
Grijswater kan gezuiverd worden door middel van een helofytenfilter, het hydraloopsysteem en het 
aqualoopsysteem. Omdat het hydraloopsysteem niet geschikt is voor hemelwater, wordt de keuze beperkt tot 
een helofytenfilter of het aqualoopsysteem. In het KMP zijn enkele grotere plekken beschikbaar, welke na 
omvorming genoeg ruimte kunnen bieden voor een helofytenfilter. Wanneer zo’n plek zich in de buurt van 
het pand bevindt en regelmatig onderhoud geen probleem is, is een helofytenfilter de meest passende keuze. 
Is dit niet het geval en is een capaciteit van 97.200 l/dag voldoende, dan is het aqualoopsysteem de meest 
passende keuze. 
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6. Toekomstig watersysteem in het Knowledge Mile Park.  
Na het implementeren van het duurzame hemel- en grijswatersysteem, wordt er zo min mogelijk hemelwater 
via de riolering afgevoerd. Voor de panden waar het financieel rendabel is of waar het duurzaamheidsbelang 
dermate hoog is, wordt hemelwater hergebruikt voor het toilet, de wasmachine, schoonmaken en het 
bewateren van groen. Als dit niet rendabel is of als er een overschot aan hemelwater is, wordt dit hemelwater 
zoveel mogelijk geïnfiltreerd of naar het oppervlaktewater afgevoerd. Grijswater wordt, als het financieel 
rendabel is of als duurzaamheid zwaarder weegt dan kosten, gezuiverd en hergebruikt voor de wasmachine, 
schoonmaken en het bewateren van groen. Is dit niet financieel rendabel dan wordt de huidige 
grijswatersituatie in stand gehouden. 
 
Aan de hand van deze antwoorden, luidt het antwoord op de hoofdvraag; door per individueel pand te 
onderzoeken hoe het huidige watersysteem is vormgegeven, van welke voorzieningen het pand gebruikt 
maakt, welke mogelijkheden er zijn in de omgeving en wat het streven is op het gebied van duurzaamheid, 
kan per pand de meest passende toepassing aangelegd worden. Op deze manier kan het meest passende 
duurzame hemel- en grijswatersysteem geïmplementeerd worden. Door de verschillende toepassingen kan 
het watersysteem van elk pand maximaal verduurzaamd worden. Door middel van deze verduurzaming, wordt 
het hemelwater beter aangesloten op de natuurlijke waterkringloop, het waterverbruik verminderd en de 
grijswaterproductie verminderd.  
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10. Aanbevelingen 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in een tijdsbestek van vijf maanden, hierdoor kan niet alles onderzocht worden. 
Daarom zullen in dit hoofdstuk, aan de hand van de resultaten van het onderzoek, de discussie, conclusie en 
een aantal aanbevelingen gegeven worden. Deze aanbevelingen kunnen het onderzoek en het duurzame 
watersysteem  verbeteren.  
 
In dit verslag zijn drie verschillende toepassingen geadviseerd, van deze toepassingen zijn de kosten nog niet 
bekend, ook is het budget van het Knowledge Mile Park niet bekend. Daarom wordt geadviseerd om een 
vervolgonderzoek in te stellen naar de kosten van de verschillende toepassingen en de zuiveringssystemen, 
zodat dit criterium ook meegenomen kan worden in de afweging. 
 
In de toekomst zal het Knowledge Mile Park op verschillende plekken vergroend worden en zal het steeds 
meer autoluw worden. Wanneer deze maatregelen zijn uitgevoerd, kan er een onderzocht worden hoe de 
vergroening aangesloten kan worden op het duurzame watersysteem. Ook kan er onderzocht worden of de 
vrijgekomen ruimte door het autoluw worden van de KMP gebruikt kan worden voor het 
verbeteren/uitbreiden van het duurzame watersysteem.  
 
In het rapport is een rekenregel beschreven voor het berekenen van de grootte van de opslagvoorziening. Het 
advies is om bij de aanleg van een opslagvoorziening, de grootte nogmaals te berekenen aan de hand van het 
exacte waterverbruik, zodat er niet een opslagvoorziening aangelegd wordt die regelmatig overstroomd of 
nooit vol zal komen. 
 
Zoals al vermeld is in de discussie is het nog niet bekend of het geadviseerde duurzame watersysteem het 
gewenste effect heeft. Daarom het advies om elk toepassing in eerste instantie bij één pand aan te leggen. Dit 
pand dient dan als testlocatie, zo kan gekeken worden of het effect voldoende is en kunnen mogelijke fouten 
achterhaald worden.  
 
Duurzaamheid is continue in ontwikkeling. Wat nu nog niet mogelijk is, kan over 5 jaar als normaal beschouwd 
worden. Zo wordt er nu geadviseerd om geen tweede leidingstelsel aan te leggen in bestaande panden, wat 
hergebruik van hemel- en grijswater uitsluit. Wellicht komt  hier in de toekomst een oplossing voor, waardoor 
hemel- en grijswater wel hergebruikt kunnen worden. Daarom het advies om de ontwikkelingen op het gebied 
van duurzame watersystemen goed in de gaten te houden. Zo kunnen toekomstige ontwikkelingen toegepast 
worden in het watersysteem van het Knowledge Mile Park, zodat het KMP een koploper blijft op het gebied 
van duurzaamheid. 
 
In het advies wordt geadviseerd om een deel van het afstromende hemelwater op de grachten af te voeren. 
Wanneer meerdere panden hun hemelwater op de grachten af gaan voeren, zal er nog vervolgonderzoek 
gedaan moeten worden naar de capaciteit van de grachten. 
 
In het Knowledge Mile Park bevind zich een brandweerkazerne, mogelijk zouden zij hemelwater en gezuiverd 
grijswater kunnen gebruiken als bluswater. Hier kan nog onderzoek naar gedaan worden. 
 
Als laatste kan er nog vervolgonderzoek gedaan worden naar het hydraloop- en aqualoopsysteem en de wet- 
en regelgeving omtrent het zuiveren van grijswater en het plaatsen van een helofytenfilter in de openbare 
ruimte.  
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Bijlage 1 Bedrijven BIZ 
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Bijlage 2 Om te vormen gebieden 
In deze bijlage zijn bij de om te vormen gebied 
foto’s weergegeven. De nummers op de kaart 
corresponderen met de volgorde op de foto’s. Er 
zijn in totaal 21 foto’s. De nummers 22 t/m 29 
zijn er om in de analyse specifieke gebieden aan 
te kunnen wijzen. 
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Bijlage 3 Neerslagkaart 
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Bijlage 4 Indicatie berekeningen waterverbruik 
 
Hotel     
Totaal verbruik in liter Waterverbruiker In liter 

450 Koken/drinken 22,50 
  Bad, douche, gootsteen 162,00 
  Toilet doorspoelen 139,50 
  Was 54,00 
  Schoonmaken 40,50 
  Afwas 31,50 
  Totaal 450 

   
Horeca     
Totaal verbruik in liter Waterverbruiker In liter 

20 Koken/drinken 1,56 
  Toilet doorspoelen 9,67 
  Was 3,74 
  Schoonmaken 2,81 
  Afwas 2,18 
  Totaal 20 

   
School   
Totaal verbruik in liter Waterverbruiker In liter 

15 Koken/drinken 1,65 
 Toilet doorspoelen 10,23 

 Schoonmaken 2,97 

 Totaal 15 
   

Kantoren   
Totaal verbruik in liter Waterverbruiker In liter 

20 Koken/drinken 2,20 
 Toilet doorspoelen 13,64 

 Schoonmaken 3,96 

 Totaal 20 
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Bijlage 5 Locaties duurzame maatregelen 
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Bijlage 6 Locatie grondwatermetingen 
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Bijlage 7 Bodemboringen met locatie 
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Bijlage 8 Infiltratievoorzieningen 
 
Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden voor het infiltreren van hemelwater. In deze bijlage worden de mogelijkheden 
benoemd die mogelijk toegepast kunnen worden in het Knowledge Mile Park. 
 
Waterdoorlatende verharding: Binnen de infiltratievoorziening halfdoorlatende verharding zijn er drie toepassingen die 
mogelijk geschikt zijn in het Knowledge Mile Park: 

1. Halfverharding: Dit is een enigszins harde laag, meestal bestaande uit grind, steenslag of schelpen. Het nadeel 
van halfverharding is dat het alleen geschikt is voor minder intensief gebruik, zoals voedpaden en minder 
intensief gebruikte parkeerplaatsen en fietspaden. 

2. Grastegels uit beton: Dit zijn betontegels met daarin gaten. In de gaten groeit gras en kan water wegzakken. Het 
infiltratiepercentage van deze tegels kan afhankelijk van de ondergrond oplopen tot 100%. Grastegels zijn net 
als halfverharding niet geschikt voor intensief gebruikte wegen en parkeerplaatsen. Dit in verband met het 
vervuilingsrisico. 

3. Waterdoorlatende betonstraatstenen: Dit kunnen klinkers zijn met noppen aan de zijkant. Hierdoor blijft de 
voeg open en kan het water hiertussen wegzakken. Ook bestaan er poreuze klinkers die waterdoorlatend zijn. 
Het grootste nadeel van deze klinkers is dat ze dicht kunnen slibben. Daarnaast zijn beide klinkers niet geschikt 
voor intensief gebruikte wegen. Ook dit in verband met het risico op vervuiling van de ondergrond (Vlario, 2019; 
Amsterdam rainproof, 2021). Zie figuur B.1 voor een voorbeeld. 

 

Bovengrondse infiltratie: Binnen de infiltratievoorziening bovengrondse infiltratie zijn er drie toepassingen die mogelijk 
geschikt zijn in het Knowledge Mile Park: 

1. Infiltratiekom: Dit is een zeer eenvoudige oplossing. In het terrein wordt een kom van niet dieper dan 30 cm 
uitgegraven. Het hemelwater kan deze kom instromen en vanuit daar de bodem insijpelen. De infiltratiekom is 
geschikt bij een hoge grondwaterstand, maar vergt wel regelmatig onderhoud om de efficiëntie te behouden. 

2. Wadi: Dit is een infiltratiekom met daaronder een drainagekoffer en -leiding voor extra buffervolume. De koffer 
kan gevuld zijn met grind of kiezel. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het hemelwater 
gemakkelijk kan wegstromen. Een wadi is geschikt in een minder goed doorlaatbare bodem als de 
grondwaterstand daarvoor laag genoeg is. Een bijkomend voordeel van de infiltratiekom en de wadi, is dat ze 
beide water kunnen vasthouden (Amsterdam rainproof, 2021). 

3. Infiltratiesleuf: Een lange maar smalle sleuf gevuld met een goed doorlatende steenslagkoffer, bestaande uit 
bijvoorbeeld kiezel of grind. De koffer wordt omhuld met doek om inspoeling van grond tegen te gaan. De sleuf 
is geschikt voor een minder doorlaatbare bodem (Vlario, 2019). Zie figuur B.2 voor een voorbeeld. 

 

Figuur B.1 Van links naar recht; halfverharding, grastegels uit beton en waterdoorlatende betonstraatstenen, Amsterdam Rainproof 
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Ondergrondse infiltratie: Binnen de infiltratievoorziening ondergrondse infiltratie zijn er vier toepassingen die mogelijk 
geschikt zijn in het Knowledge Mile Park: 

1. Infiltratieput: Dit is een put met geperforeerde gaten of een poreuze betonnen wand. Door de gaten of de 
poreuze wand kan water infiltreren. Fijn materiaal dat met het water mee stroomt, moet regelmatig uit de put 
verwijderd worden om te voorkomen dat de put verstopt (Amsterdam rainproof, 2021). Kleinere 
infiltratieputten zijn al te koop vanaf 50 euro per stuk (PVCvoordeel, 2021) 

2. Combinatieput: Deze put kan water opslaan voor hergebruik en water infiltreren. Het onderste gedeelte van de 
put wordt gebruikt voor wateropslag. Het bovenste gedeelte van de put heeft net als de infiltratieput een 
geperforeerde of poreuze wand. Ook deze put heeft regelmatig onderhoud nodig. 

3. Infiltratiekrat:  Dit is een krat van kunststof met holle ruimtes omgeven door doek om inspoeling van grond te 
voorkomen. Door meerdere kratten naast elkaar te plaatsen kan er veel water worden vastgehouden. De kosten 
hiervan zijn ongeveer 175 euro per krat, de afmetingen van een krat zijn 1000 x 500 x 400 mm (LxBxH) en de 
opslag is 190 liter (Waterschap Limburg, 2021) 

4. Infiltratiebuis: Dit is een waterdoorlatende buis bestaande uit poreus beton of kunststof met gaatjes. De 
infiltratiebuis wordt horizontaal in de bodem geplaatst, hierdoor is het geschikt bij hoge grondwaterstanden. De 
prijs hiervan ligt tussen de 30 en 60 euro per meter (Offerteadviseur, 2021). 

Bij alle toepassingen wordt het hemelwater naar de infiltratievoorzieningen geleid, van waaruit het langzaam in de 
bodem kan infiltreren (Vlario, 2019). Zie figuur B3 en B4 voor een voorbeeld. 

  

Figuur B.2 Van links naar rechts; infiltratiekom, wadi en infiltratiesleuf, Riosan, Jonkers hoveniers, Infiltratiewaaier 

Figuur B.3 Links infiltratieput en recht een combinatieput, Rainproof, Architectura 

https://www.hbostart.nl/hogeschoolinholland/


63 
 

 
  

Figuur B.4 Links infiltratiekratten en rechts een infiltratiebuis, Rainproof 
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Bijlage 9 Berekeningen water afvang, opslag- en infiltratiecapaciteit The Student Hotel  

Dakoppervlak 1 (m2) 925 Afvoercoëfficiënt 1 0,8 Horeca 320.000
Dakoppervlak 2 (m2) 1840 Afvoercoëfficiënt 2 0,8 Kantoren 320.000
Dakoppervlak 3 (m2) 262 Afvoercoëfficiënt 3 0,8 Hotels 4.800.000
Dakoppervlak 4 (m2) 710 Afvoercoëfficiënt 4 0,45 Scholen 240.000
Dakoppervlak 5 (m2) 722 Afvoercoëfficiënt 5 0,45
Totaal (m2) 4.459

Horeca 1.470.700
73,1 Kantoren 1.470.700

Hotels 1.911.910
168 Scholen 1.470.700

60
Methode 1 206.006
Methode 2 224.125

3.676.750

16.000

Horeca 40%
Kantoren 40% 147 150
Hotels 52%
Scholen 40%

92.075 93.575

548 557

Gem. aantal gasten/medewerkers van een etmaal per maand 222.950

183.960

Gem. waterverbruik per gebruiker per 
etmaal (L)

Vervangbaar 
percentage 

Infiltratievoorziening
Oppervlakte  met en zonder 

opslagvoorziening (m2)20
20
300 Volume met en zonder 

opslagvoorziening (L)15

Oppervlakte volumeberging (m2)

Te verwerken water beleid (L)

Hemelwaterafvang (L/maand)

Waterverbruik gegevens

Gegevens Waterverbruik per maand (L)

Vervangbaar door regenwater (L)

Gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand (mm)

Infiltratievolume bodem (L/m2)

Te verwerken bui volgens het beleid (mm/h)

Gemiddeld waterverbruik per maand (L)
Opslagcapaciteit (L)
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Gegevens: 
De gegevens van het dakoppervlak zijn ingeschat met behulp van Google Maps. Daarbij is het totale oppervlak in meerdere 
delen opgedeeld, om daken met een andere afvoercoëfficiënt te kunnen onderscheiden. De afvoercoëfficiënten zijn te 
vinden in tabel 5.3. De gemiddelde hoeveelheid neerslag is afkomstig van grafiek 4.1. Het infiltratievolume van de bodem 
is berekend in hoofdstuk 5.2 onder het kopje infiltreren. De te verwerken bui volgens het beleid van de gemeente 
Amsterdam is beschreven in hoofdstuk 4.5. De waterverbruik gegevens zijn in dit geval aangeleverd door The Student 
Hotel zelf. Als dit niet het geval is, kan een inschatting gemaakt worden op basis van het aantal gasten en het categorie 
pand. Het vervangbaar percentage bestaat uit het toilet, schoonmaken en bij hotels ook uit de wasmachine, deze 
gegevens zijn afkomstig uit hoofdstuk 4.6. 
 
Waterverbruik per maand: 
Dit is een berekening van het verwachte waterverbruik per maand. Per categorie is het gemiddelde waterverbruik per 
gebruiker per etmaal vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal gasten/medewerkers per maand. 
 
Vervangbaar door regenwater: 
Van al het drinkwater dat gebruikt wordt, kan alleen het water voor de wasmachine, de schoonmaak en het doorspoelen 
van het toilet vervangen worden door gezuiverd hemelwater. Gemiddeld gebruiken zij 12%, 9% en 31% van het totale 
watergebruik. In panden met horeca, kantoren en scholen wordt het toilet doorgespoeld en wordt er schoon gemaakt. 
Bij hotels moet ook gewassen worden voor de gasten. Daarom is bij de eerste 3 categoriën het herbruikbare water 40% 
en bij hotels 52%. Bij de berekeningen zijn deze percentage vermenigvuldigd met het bekende waterverbruik. Als het 
waterverbuik  niet bekend is, zal het percentage vermenigvuldigd moeten worden met het verwachte waterverbruik per 
maand. 
 
Hemelwater afvang: 
Om de hoeveelheid water die afgevangen kan worden te berekenen, zijn er twee rekenmethodes die gebruikt kunnen 
worden: 
1. Maximaal 77 L/50 m2 per dag (Burg, Buuren, & Vliet, 1999).  
2. Gemiddelde maandelijkse hoeveelheid neerslag (m) x afvoercoëfficiënt x dakoppervlak (m2).  
Bij methode 1 is het totale dakoppervlak gedeeld door 50 en vermenigvuldigd met 77. Om de hemelwater afvang per 
maand te berekenen, is de uitkomst nog eens met 30 (dagen) vermenigvuldigd. Berekening 2 is geheel volgens de 
bovenstaande formule uitgerekend. 
 
Opslagcapaciteit:  
Om de opslagcapaciteit te bepalen, kan gebruikt gemaakt worden van de volgende rekenregel: voor panden groter dan 
100 m2 kan uitgegaan worden van 50 L/m2 (Amsterdam Rainproof, 2021; Vlario, 2019). Door het totale dakoppervlak te 
vermenigvuldigen met 50 wordt de opslagcapaciteit berekend. 
 
Infiltratievoorziening: 
De minimale grootte en volume van de infiltratievoorziening zijn afhankelijk van het afwaterende oppervlak. Het 
afwaterende oppervlak wordt berekend door de verschillende oppervlaktes bij elkaar op te tellen. Waarbij het oppervlak 
van een groendak gehalveerd mag worden, in verband met het water vasthoudende vermogen. Wanneer er een 
wateropslag voorziening aanwezig is, mag er nog eens 60 m2 van het totale oppervlak afgetrokken worden. Vanwege het 
wel of niet hebben van een opslagvoorziening, zijn er twee kolommen in de tabel te zien (Coördinatiecommissie integraal 
waterbeleid, 2016). Wanneer het afwaterende oppervlak bekend is, kan de grootte van de infiltratievoorziening berekend 
worden met de volgende formule; 4 m2/100 m2 afwaterend oppervlak. Het minimale volume van de opslagvoorziening 
wordt berekend door het afwaterende oppervlak te vermenigvuldigen met 25. Deze berekeningen vormen de kolommen 
opslag en volume met en zonder opslagvoorziening. 
 

Bij de laatste kolom is gebruik gemaakt van het minimale volume voor de opslagvoorziening en het gemiddelde 
infiltratievolume in het KMP. Door deze twee gegevens door elkaar te delen wordt berekend hoeveel oppervlak er nodig 
is om het minimale volume te kunnen bergen. Deze oppervlaktes zijn, zoals te zien in bijlage 8, 548 m2 of 557 m2. Dit 
oppervlakte voldoet ook aan de minimale grootte van de infiltratievoorziening. Deze voorziening zou bijvoorbeeld onder 
de bestaande parkeerplaats gerealiseerd kunnen worden (Coördinatiecommissie integraal waterbeleid, 2016).  
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Bijlage 10 Berekeningen grijswater hergebruik The Student Hotel  
 

3.676.750 Horeca 320.000
Kantoren 320.000

16.000 Hotels 4.800.000
Scholen 240.000

Horeca 40% Horeca 1.911.910
Kantoren 40% Kantoren 1.911.910
Hotels 52% Hotels 2.536.958
Scholen 40% Scholen 1.911.910

Helofytenfilter Hydraloop Aqualoop
Horeca 1.911.910 975.074 286.787

Kantoren 1.911.910 975.074 286.787
Hotels 2.536.958 1.948.678 1.507.468

Scholen 1.911.910 975.074 286.787

300
15

Zuiverbaar volume

Gem. waterverbruik per gebruiker per 
etmaal (L)

Vervangbaar 
percentage Grijswaterproductie per maand (L)

20
20

Waterverbruik gegevens Waterverbruik per maand (L)
Gemiddeld waterverbruik per maand (L)

Gem. aantal gasten/medewerkers van een etmaal per maand
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De waterverbruik gegevens voor deze berekeningen zijn hetzelfde als die van de hemelwaterberekeningen. Daarom zullen 
hieronder alleen de resterende berekeningen toegelicht worden. 
 
Grijswaterproductie per maand: 
Niet al het water dat verbruikt is, valt onder grijswater. Daarom is het totaal waterverbruik vermenigvuldigd met de 
percentages uit figuur 4.2. Omdat hotels ook baden en douches hebben, produceren zij meer grijswater dan de andere 
categorieën panden,. 
 
Zuiverbaar volume: 
Het zuiverbaar volume is per zuiveringssysteem verschillend. Dit komt doordat het hydraloopsysteem en het 
aqualoopsysteem niet in staat zijn om elk type grijswater te zuiveren. Helofytenfilters kunnen daarentegen wel al het 
grijze water zuiveren. 
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Bijlage 11 Persbericht 
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