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1 Inleiding 

1.1 Inleiding  

Binnen Samenwerking Water West-Brabant, Waterkring West, het samenwerkingsverband tussen 

gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 

en waterschap Brabantse Delta, is vastgesteld dat de keuze voor vervangen of relinen over het 

algemeen op ad hoc basis wordt genomen in vervangingsprojecten. Daarbij speelt dat een keuze 

voor relinen ook vaak inhoudt dat niet wordt gekozen voor afkoppelen. Dit vraagstuk staat centraal 

in het project ‘Relinen versus afkoppelen’. In een eerste fase heeft Grontmij (thans Sweco) Toolkits 

opgesteld (Grontmij rapport: Renoveren versus Afkoppelen. Fase 1: Toolkits met kenmerk GM-

0174817, Datum 11 december 2015). De toolkits bestaan uit een soort beslisboom waarmee per 

geval kan worden gekeken of relinen of afkoppelen mogelijk en doelmatig zijn. Binnen Waterkring 

West is als vervolg op dit project besloten om de vergelijking tussen relinen en afkoppelen voor het 

gehele beheergebied uit te werken.  

 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van het project is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor relining, die 

vooral worden bepaald door lokale kenmerken als diameter, aantallen aansluitingen en functie van 

de leiding, en voor afkoppelen, die weer vooral worden bepaald door geohydrologische kenmerken, 

afstand tot het oppervlaktewater en de beleidskeuze op hoger niveau om te gaan ontvlechten. 

Daarnaast moet duidelijk worden wanneer de keuze voor afkoppelen ‘belangrijker’ is dan het 

benutten van de kans om te relinen. 

 

1.3 Aanpak 

In het project zijn de volgende stappen doorlopen: 

• Uitwerken toolkits in concrete indicatoren en criteria met vaststelling door projectgroep 

• Verzamelen benodigde gegevens om indicatoren te kunnen berekenen 

• Uitwerken indicatoren in QGIS. Dit maakt het mogelijk om de gegevens uit verschillende 

bronnen te combineren. 

• Maken interactieve kaarten in QGIS, waarmee beheerders op de kaart kunnen zien welke 

strengen in aanmerking komen voor afkoppelen of relinen. 

• Aanmaken shape files met afkoppel en reliningskaarten 

• Rapportage 

 

1.4 Producten 

Het project levert de volgende producten: 

• Interactieve kaarten in QGIS. Deze kaarten zijn nog een jaar na afloop van het project 

benaderbaar.  

• Shape files met afkoppel en reliningskaarten. 

• Eindrapport 
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1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de indicatoren voor relinen die zijn opgesteld op basis van de toolkits. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de opzet van de afkoppelkansenkaarten en de verkenning van de baten 
van afkoppelen, waarna in hoofdstuk 4 de kaarten worden gepresenteerd. Hoofdstuk 5 geeft een 
beschouwing van de kansen voor relining en afkoppelen op gemeentelijk niveau, waarna 
hoofdstuk 6 besluit met conclusies en aanbevelingen. 
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2 Opzet indicatoren relinen en beschikbaarheid gegevens 

Figuur 2.1. toont de het schema uit de toolkit dat vastlegt welke criteria een rol spelen bij een besluit 

om te gaan vervangen danwel relinen. Hierbij spelen de volgende criteria: 

• technische criteria: is relinen wel mogelijk? Dit hangt af van de kenmerken en toestand van 

een rioolleiding. 

• afstemmingscriteria: is relinen wel opportuun gegeven het hydraulisch functioneren of 

voorziene andere werkzaamheden in ondergrond of bovengrond? 

• maatschappelijke criteria: is er maatschappelijk druk om overlast op het maaiveld tot het 

minimum te beperken? 

• financiële criteria: is verschuiving budgetten naar afdeling wegen acceptabel indien minder 

wordt vervangen?  

 

 
Figuur 2.1. Keuze voor vervanging versus relinen (uit: Grontmij,2015) 

 

De criteria voor technische haalbaarheid relinen en afstemmingsmogelijkheden zijn limiterend voor 

relinen, de maatschappelijke en financiële criteria zijn dat niet. Om die reden zijn alleen de 

technische en afstemmingscriteria uitgewerkt.  

 

2.1 Uitwerking criterium: technische haalbaarheid relinen 

Het criterium technische haalbaarheid bestaat uit drie indicatoren: diameter (bij te kleine diameters 

is relinen niet zinvol/mogelijk), toestand (bij reeds ingestorte riolen is relinen te laat) en materiaal 

(kunststof en AC niet relinen). De indicatoren krijgen een waarde ‘1’ als relinen mogelijk is en een 
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waarde ‘0’ als dit niet mogelijk is. Het criterium ‘technische haalbaarheid relinen’ wordt vervolgens 

als volgt berekend: 

 

Technische haalbaarheid  =  Indicator_diameter*Indicator_toestand*Indicator_materiaal 

 

De onderliggende indicatoren hebben allemaal een waarde van ‘0’ of ‘1’ en werken daarmee als 

een stoplicht. Bij een 0 geldt dat relinen technisch niet mogelijk is en bij een 1 geldt dat dit wel zo 

is. Voor dit criterium zijn 4 kaarten opgesteld: de berekende score en de 3 onderliggende 

indicatoren. Dit maakt het mogelijk voor de gemeenten om te achterhalen waarom relinen geen 

optie is voor een specifieke leiding. 

 

De onderliggende indicatoren zijn als volgt gedefinieerd: 

 

Indicator_diameter: bij kleine diameters is de diameterafname door relining te groot en relining is 

relatief duurder bij kleinere diameters. Om deze reden is als uitgangspunt genomen dat relinen pas 

mogelijk is bij diameters groter dan 250 mm: 

Indicator_diameter = 0 bij diameter < 251 mm 

Indicator_diameter = 1 bij diameter > 250 mm 

 

Bij ontbrekende diameters is het niet mogelijk om de indicator te berekenen, in dat geval is 

aangenomen dat relining niet mogelijk is. Dit is het geval bij: 

• Bergen op Zoom: 0,2% leidingen geen data 

• Halderberge: 1% leidingen geen data 

• Moerdijk: 8% leidingen geen data 

• Roosendaal: 4,5% leidingen geen data 

• Steenbergen: 0,1% leidingen geen data 

• Woensdrecht: 0% leidingen geen data 

 

Indicator_toestand: relinen is niet mogelijk bij instortingen of bij extreme radiale verplaatsingen. 

Dit is als volgt in de berekening verwerkt: 

Indicator_toestand = 0 bij BAA, BAC en BAJ > 4 

Indicator_toestand = 1 bij BAA, BAC of BAJ ≤ 4 of indien niet voorhanden, terugvallen op KIC-

ergste score.  

 

Voor niet geïnspecteerde leidingen of indien geen gegevens beschikbaar zijn, is als 

standaardwaarde de score ‘1’ aangehouden, waarmee relining mogelijk is. Het aandeel leidingen 

met een slechte toestand op een van deze drie toestandsaspecten verschilt per gemeente: 

• Bergen op Zoom: 1.631 van 15.622 leidingen hebben een ‘slechte’ toestand en krijgen waarde 

0 

• Halderberge: 27 van 4.334 hebben een slechte toestand en krijgen waarde ‘0’. Dit hangt 

wellicht samen met gebruik KIC cijfer ipv toestandsaspecten. Voor Halderberge is in QGIS 

eerst koppeling aangebracht tussen putten bij KIC kaart. Vervolgens is de indicator_toestand 

‘1’ wanneer KIC_CIJFER >= 0.6 

• Moerdijk: 2.870 van 6.367 leidingen hebben een ‘slechte’ toestand en krijgen waarde 0 

• Roosendaal: 4.250 van 18.148 leidingen hebben een ‘slechte’ toestand en krijgen waarde 0 

• Steenbergen: 1.315 van 3.666 leidingen hebben een ‘slechte’ toestand en krijgen waarde 0 

• Woensdrecht: De toestandswaarde is niet gevuld in het rioolbestand 

 

Indicator_materiaal: Relining is bij PVC,PE niet zinvol en de gemeenten hebben in de werksessie 

besloten om ook geen relining van AC toe te staan om het probleem niet af te schuiven naar de 

toekomstige generatie. Voor de indicator materiaal geldt: 

Indicator_materiaal = 0 bij PVC, PE, AC, vezel 

Indicator_materiaal = 1 bij overig 
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Het leidingmateriaal was bij alle gemeenten beschikbaar.  

 

 

2.2 Uitwerking criterium haalbaarheid relinen op basis van afstemming 

Het criterium ‘afstemming relinen’ bestaat uit vijf onderliggende indicatoren. Met deze indicatoren 

wordt in beeld gebracht of relining een reële optie is. De indicatoren zijn hydraulische weerstand, 

grondwateroverlast, groot onderhoud wegen, leeftijd huisaansluitingen en aantallen inlaten. 

 

Het criterium ‘afstemming relinen’ wordt als volgt berekend: 

 

Afstemming relining = Indicator_weerstand*Indicator_grondwateroverlast_ Indicator_groot 

onderhoud weg * Indicator_leeftijd_huisaansluiting* Indicator_inlaten 

 

Deze formule kan drie scores geven:  

1:  voor deze categorie riolen vormt relining een reële optie 

0,5:  voor deze categorie geldt dat relining een optie is, maar dat uitgezocht moet worden of dit 

hydraulisch niet tot problemen leidt.  

0:  voor deze categorie riolen geldt dat geen aanleiding bestaat om de riolen te relinen 

 

Voor het criterium is 1 kaart opgesteld met daarin de totale score en daarnaast zijn themakaarten 

per indicator beschikbaar.  

 

 

De onderliggende indicatoren zijn als volgt gedefinieerd: 

 

Indicator hydraulische weerstand: bij leidingen met een hoge hydraulische weerstand kan 

relinen leiden tot ongewenste effecten op het functioneren van het rioolstelsel. Om de indicator te 

kunnen bepalen is de stroomsnelheid vastgesteld in de strengen bij een continue belasting met 60 

l/s.ha. Daarbij zijn de volgende scores gehanteerd: 

Indicator (weerstand) = 1 bij stroomsnelheid < 1 m/s bij continue belasting met 60 l/s.ha 

Indicator (weerstand) = 0,5 bij stroomsnelheid > 1 m/s en < 1,5 m/s bij continue belasting met 60 

l/s.ha 

Indicator (weerstand) = 0 bij stroomsnelheid > 1,5 m/s bij continue belasting met 60 l/s.ha 

 

Als standaardwaarde indien de stroomsnelheid niet bekend is, is een waarde van ‘1’ aangehouden. 

Dit is het geval bij:  

• Bergen op Zoom: Stroomsnelheid is opgehaald uit ander bestand en gekoppeld op basis van 

knooppunten en id_from/to. Voor 6.050 van 15.622 leidingen is geen snelheid beschikbaar.  

• Halderberge: Stroomsnelheid is opgehaald uit links.shp, attribuut us_vel, waarna de 

bestanden zijn gekoppeld op putnaam. Voor 886 van 4.334 leidingen is geen snelheid 

beschikbaar.  

• Moerdijk: Stroomsnelheid is afkomstig uit ‘Berekende hydraulische weerstand Moerdijk.shp’. 

Dit bestand is gekoppeld op putnaam. Voor 1.590 van 6.367 leidingen is geen beschikbaar. 

• Roosendaal: De stroomsnelheid is aangeleverd in apart bestand. Hierin zijn de putten 

opgezocht en op basis van putten zijn bestanden gekoppeld. Voor 6.884 van 18.148 leidingen 

is geen snelheid beschikbaar. 

• Steenbergen: Geen gegevens beschikbaar. 

• Woensdrecht: Geen gegevens beschikbaar. 
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Indicator grondwateroverlast: in een grondwateroverlast gebied is het wellicht noodzakelijk om 

drainage aan te leggen of bestaat het risico dat de lekke riolen de grondwaterstand onbedoeld 

reguleren. Om deze reden geldt: 

Indicator_grondwater: ‘0’ in grondwateroverlast gebied 

Indicator_grondwater: ‘1’ in overige gebieden 

 

Als standaardwaarde bij ontbreken van gegevens is wederom een waarde ‘1’ aangehouden. De 

beschikbaarheid van gegevens verschilde sterk tussen de gemeenten: 

• Bergen op Zoom: Op basis van de aangeleverde overlast-polygonen is bepaald welke 

leidingen liggen in een deelgebied met grondwateroverlast.  

• Halderberge: Deze gemeente kent volgens de aangeleverde informatie ‘Grondwater 

overlast.docx’ geen grondwaterproblemen.  

• Moerdijk: Geen geschikte gegevens beschikbaar.  

• Roosendaal: De beschikbare grondwaterstanden uit het meetnet grondwater zijn aangeleverd 

en gebruikt. Wanneer een gebied een ONTW_GG heeft van < 0,7 m (ofwel: een 

ontwateringsdiepte kleiner dan 0,7 meter) is sprake van mogelijke grondwateroverlast. 

• Steenbergen: Geen gegevens beschikbaar.  

• Woensdrecht: Geen gegevens beschikbaar. 

 

Indicator programmering groot onderhoud weg: bij groot onderhoud van de weg ligt relining 

niet voor de hand. De planningstermijn waarbinnen gekeken wordt is 5 jaar. 

Indicator_weg: ‘0’ bij groot onderhoud/herinrichting (verharding +fundering) binnen 5 jaar 

Indicator_weg: ‘1’ overige gevallen 

 

Als standaardwaarde bij ontbreken van gegevens is wederom een waarde ‘1’ aangehouden. Van 

Bergen op Zoom, Halderberge en Moerdijk is een planning ontvangen die is gebruikt in de analyse.  

 

Indicator_huisaansluitingen: bij oude huisaansluitingen is veelal ook vervanging van het 

bovenwerk (kolken/huisaansluitingen’ noodzakelijk en moet de weg daarom toch al open. Voor 

deze indicator is de volgende keuze gemaakt± 

Indicator_huisaansluiting: ´0´ voor huisaansluitingen > 45 jaar 

Indicator_huisaansluiting: ´1´ voor huisaansluitingen < 45 jaar 

 

Als uitgangspunt is aangenomen dat de leeftijd van de huidaansluitingen overeenkomt met de 

leeftijd van het hoofdriool.  

 

Indicator_inlaten: bij veel open inlaten nemen de kosten van relinen flink toe. Dit is als volgt 

verwerkt in de indicator± 

Indicator_inlaten: ´0´ aantal open inlaten > 1 per 10 meter hoofdriool 

Indicator_inlaten: ´1´ aantal open inlaten < 1 per 10 meter hoofdriool 

 

Het aantal open inlaten is geschat indien gegevens ontbreken. Daarbij is de volgende aanpak 

gevolgd: 

• Bergen op Zoom: Aantal inlaten onbekend. Geschat op basis van gasaansluitingen 

• Halderberge: Aantal inlaten onbekend. Geschat op basis van gasaansluitingen 

• Moerdijk: Aantal inlaten bepaald aan de hand van de riool huisaansluitingen 

• Roosendaal: Aantal inlaten onbekend. Geschat op basis van gasaansluitingen 

• Steenbergen: Aantal inlaten onbekend. Geschat op basis van gasaansluitingen 

• Woensdrecht: Aantal inlaten onbekend. Geschat op basis van gasaansluitingen 

 

 

Indicator problemen ondergrond: bij een lastige ondergrond kunnen de kosten van vervangen 

flink oplopen, waardoor relinen juist steeds gunstiger wordt. Denk bij een lastige ondergrond aan 
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bijvoorbeeld aanwezigheid van zeer veel andere kabels/leidingen, bodemverontreiniging of wortels 

van monumentale bomen). Dit criterium werkt andersom dan de overige criteria, waarbij wordt 

gesteld dat relinen mogelijk is tenzij..Bij dit criterium geldt dat bij een moeilijke ondergrond relinen 

relatief aantrekkelijker wordt. Dit is in de systematiek meegenomen voor de indicator voor aantal 

open inlaten minder streng te maken bij een lastige ondergrond. Hiervoor is gekozen omdat dit de 

enige indicator is die direct samenhangt met kosten van relinen. Bij problemen in de ondergrond 

wordt de indicator_inlaten aangepast naar: 

Indicator_inlaten: ‘0’ aantal open inlaten > 1 per 5 meter hoofdriool 

Indicator_inlaten: ‘1’ aantal open inlaten < 1 per 5 meter hoofdriool 

 

Om vast te stellen of sprake is van een lastige ondergrond is de volgende inventarisatie uitgevoerd:  

Aantal kruisende leidingen of leidingen binnen 1 meter naast rioolleiding van het type hoofdgasnet 

(GASUNIE), gasleiding, hoogspanning (TENNET), middenspanning, laagspanning of drinkwater + 

aanwezigheid zwaarste klasse bodemverontreiniging + aanwezigheid bomen binnen 3 meter. Bij 

meer dan 5 van deze aspecten is sprake van een lastige ondergrond, bij 5 of minder niet.  

De aanwezigheid van de infrastructuren is afgeleid uit bij Geosim beschikbare datasets. De 

aanwezigheid en positie van bomen is aangeleverd door Bergen op Zoom, Halderberge en 

Roosendaal.  
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3 Opstellen afkoppelkansenkaart 

Afkoppelen is in principe altijd mogelijk, alleen is het prijskaartje dat eraan hangt sterk afhankelijk 

van de situatie. Dat maakt dat bij afkoppelen altijd de balans gezocht moet worden tussen te 

leveren (financiële) inspanning en de te bereiken baten, zie figuur 3.1. 

 

 
Figuur 3.1. Afkoppelkansenkaart: combinatie van doelen en kansen (uit: Grontmij, 2015) 

 

De toolkit voorziet in een aanpak om te komen tot de gewenste afkoppelkansenkaart. Binnen dit 

project is deze aanpak gevolgd door enerzijds aan de hand van de geohydrologische situatie te 

verkennen welke vorm van afkoppelen technisch eenvoudig te realiseren is en anderzijds te 

verkennen welke baten binnen de waterkring te verwachten zijn. Dit hoofdstuk beschrijft hoe beide 

zaken zijn verkend.  

 

3.1 Verkenning afkoppelkansen 

Bij de uitwerking van de afkoppelkansen zijn drie afkoppelmogelijkheden verkend: 

• Lokale infiltratie in de bodem. De kans hiervoor wordt bepaald door de doorlatendheid van 

de bodem en het grondwaterregime, inclusief effecten van verstorende ondiepe 

ondoorlatende lagen. 

• Rechtstreeks over maaiveld afvoeren naar watergang. De mogelijkheid om over het 

maaiveld af te voeren naar een watergang wordt vooral bepaald door het beschikbare 

verhang over het maaiveld  

• Ondergronds afvoeren naar watergang. Deze mogelijkheid komt in feite neer op het 

aanleggen van een gescheiden rioolstelsel. Dit is vrijwel altijd mogelijk, indien voldoende 

verhang beschikbaar is voor afvoer naar de watergang. 

 

Per type afkoppelkans is een kaart gemaakt die de mogelijkheden laat zien. Het aangesloten 

verhard oppervlak is daarbij uitgelezen uit door de gemeente aangeleverde bestanden. Bij 

ontbrekende gegevens is uitgegaan van 20 m2 oppervlak per strekkende m1 rioolstreng en dit 

oppervlak toe te kennen aan de rioolputten. 

 

3.1.1 Kaart 1: Kans om regenwater te infiltreren 

De kans om te infiltreren wordt begrensd door het grondwaterregime en de doorlatendheid van de 

bodem. Hierbij is de volgende aanpak gevolgd: 

• Op de kaart worden eerst gebieden uitgesloten waar: 



Bergenopzoom01_R_171125 9 

o Grondwaterpeil (GHG) > 0,70 m onder maaiveld  (grondwater te ondiep, kans op 

wateroverlast) 

o Ondiep (< 3 m) verstorende leemlagen aanwezig zijn (kans op hoge 

schijngrondwaterstand en daarmee wateroverlast) 

• De resterende gebieden worden als volgt ingedeeld: 

o Groen: Goedkoop infiltreren (10 €/m2) bij hoge K-waarde (> 5 m/d) 

o Oranje: Gemiddeld kostprijsniveau infiltreren (35 €/m2) bij gemiddelde K-waarde (1 

< K < 5 m/d) 

o Rood: Duur infiltreren (80 €/m2) bij lage K-waarde (< 1 m/d) 

o Zwart: infiltreren onmogelijk/ongewenst om diverse redenen:  

 Bergen op Zoom: de beschikbare grondwaterpeilen zijn gebruikt om voor hele stad 

GHG te bepalen. Drie gebieden vallen hierdoor af. Voor overige gebieden is bij 

ontbreken gegevens voor K-waarde de middelste categorie (oranje) aangehouden.  

Halderberge: Woonkern Oud Gastel ligt op klei, Bosschehoofd ligt op zand, maar ook 

in grondwaterbeschermingsgebied en valt hierdoor af. Bij kernen Oudenbosch en 

Hoeve zijn verstorende leemlagen aanwezig, waardoor infiltreren niet mogelijk is, tenzij 

lokaal onderzoek is uitgevoerd.  

Moerdijk: Moerdijk ligt vooral op klei en veen, waardoor infiltreren zeer moeilijk gaat.  

Roosendaal de beschikbare grondwaterpeilen zijn gebruikt om voor hele stad GHG 

te bepalen. Enkele gebieden vallen hierdoor af. Voor overige gebieden is voor K-

waarde de middelste categorie (oranje) aangehouden. 

Steenbergen: Alle kernen behalve Welberg liggen op klei en soms ook nog een 

leemlaag. Infiltreren is daardoor geen optie.  

Woensdrecht: Infiltreren heeft vanuit beheeraspecten niet de voorkeur binnen de 

gemeente. 

 

 

3.1.2 Kaart 2: Kans om bovengronds af te stromen 

Bovengrondse afstroming heeft als voordelen dat het probleem van foutaansluitingen eigenlijk niet 

kan optreden, en het bij geschikte ligging van het maaiveld een goedkope methode is en dat het 

zichtbaar houden van water op dit moment erg hip is.  

De mogelijkheden om bovengronds af te stromen worden bepaald door de terreinhelling en de 

afstand tot de watergang. Bij het opstellen van de kaart is het gebied dat rechtstreeks kan worden 

afgekoppeld via de bovengrond beperkt tot de gebieden waar de terreinhelling minimaal 1% is. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de AHN. Daarbij is een maximale afstand tot de watergang 

aangehouden van maximaal 100 meter om de breedte en diepte van de afvoerstroom langs de 

rand van de weg te beperken. In deze zone wordt aangenomen dat de voorzijde van de woning en 

de straat afkoppelbaar zijn, hetgeen overeenkomst met 80% van het oppervlak bij woningen en 

70% van het oppervlak bij bedrijven. 

 

3.1.3 Kaart 3. Kans om af te koppelen via ondergrondse afvoer 

Afkoppelen via ondergrondse afvoer naar de watergang komt in feite neer op het aanleggen van 

een gescheiden riool. Dit is in mogelijk zolang het beschikbare verhand afdoende is. Bij het 

opstellen van de kaarten is in een iteratief proces bepaald wat de maximale afstand is waarover 

een ontwerpbui van 60 l/s.ha kan worden verwerkt zonder water op straat bij een stroomsnelheid 

van 1 m/s. Ook hierbij geldt dat in dit gebied alleen de voorzijde van de woning en de straat op 

deze wijze afkoppelbaar zijn (= 80% oppervlak bij woningen, = 70% oppervlak bij bedrijven). 
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3.2 Baten afkoppelen 

De baten voor afkoppelen zijn in beeld gebracht via interviews bij de gemeenten en het waterschap. 

Daarbij is specifiek aandacht gegeven aan de volgende potentiële baten: 

• Baten die bereikt kunnen worden op de rwzi of in het transportsysteem 

(investering/operationeel); 

• Baten die bereikt kunnen worden doordat afkoppelen een bijdrage kan leveren aan reductie 

van lokale wateroverlast; 

• Baten die samenhangen met een extra reductie van de emissie via riooloverstorten; 

• Baten die te behalen zijn in meekoppelprojecten. 

 

Daarbij is ook bekeken op welk schaalniveau (bemalingsgebied, zuiveringskring) afgekoppeld zou 

moeten worden om de beoogde baten te kunnen realiseren. 

 

Uit de interviews kwam een beeld naar voren waaruit volgt dat de beheerders in Waterkring West 

in een soort ‘adempauze’ zitten. De basisinspanning en het oppakken van hydraulische knelpunten 

in de riolering, het transportsysteem en de rwzi zijn op orde. Dat betekent dat geen maatregelen 

meer zijn voorzien om te gaan voldoen aan de ‘traditionele’ eisen en er daarmee ook geen baten 

meer te bereiken zijn. Positief geformuleerd is geconcludeerd dat in de samenwerking in het 

recente verleden alle kansen om te besparen reeds zijn opgepakt.  

Tegelijkertijd hebben de beheerders nog geen maatregelen of strategieën geformuleerd waarmee 

zij invulling willen geven aan uitdagingen als klimaat proof maken van steden of het circulair(der) 

maken van de afvalwaterketen. Ook hier geldt dat bij gebrek aan maatregelen waarop bespaard 

kan worden, ook geen baten te noteren zijn. Aangezien sommige vormen van afkoppelen, zoals 

afvoeren naar de watergang, bij relatief kleine watergangen de wateroverlastproblemen alleen 

maar vergroten, is het bij gebrek aan een eenduidig toekomstbeeld niet mogelijk om in dit project 

op een reële manier baten toe te kennen aan afkoppelen. Dit is hiermee een belangrijk 

aandachtspunt voor de waterkring in de komende periode. 
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4 Reliningskaarten en afkoppelkansenkaarten 

4.1 Reliningskaarten 

Met behulp van QGIS zijn de verzamelde gegevens verwerkt in interactieve kaarten. Daarmee 

kunnen de beheerders per streng bekijken of relining een reële optie is. Voor strengen waarbij dit 

geen optie is, kunnen beheerders vervolgens door in te zoomen op de onderliggende indicatoren 

vaststellen wat de reden is dat relining niet naar voren komt als optie. Deze informatie kunnen zij 

vervolgens gebruiken in de besluitvorming. 

 

De reliningskaarten zijn te benaderen via de volgende link: 

https://qgiscloud.com/Merlijn/Relinen_Cloud 

 

De verschillende kaarten kunnen worden geactiveerd door rechtsboven op Maps & Tools te klikken 

en vervolgens op Layers & Legend, zie figuur 4.1. In de basismap zijn de lagen bestuurlijke grenzen 

en riool actief. Deze lagen laten de grenzen van de gemeenten zien en alle aanwezige riolering in 

groen. Vervolgens kan de geschiktheid voor relining in een keer worden getoond door het vakje 

totale haalbaarheid aan te klikken. De leidingen die niet geschikt zijn voor relining worden dan rood 

aangegeven. De bijdrage van de individuele indicatoren kan in beeld worden gebracht door deze 

op zelfde wijze te activeren. Met behulp van de knoppen rechtsonder kan worden genavigeerd en 

ingezoomd. Figuur 4.1. toont de verschillende menu opties en figuur 4.2. geeft een voorbeeld van 

een reliningskaart voor Bergen op Zoom. 

 

 
Figuur 4.1. Selectie reliningkaarten 

 
4.2. Voorbeeld reliningskaart 

https://qgiscloud.com/Merlijn/Relinen_Cloud
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4.2 Afkoppelkansenkaarten 

De afkoppelkansenkaarten zijn op dezelfde manier te ontsluiten als de reliningskaarten, via de 

volgende link: 

https://qgiscloud.com/Merlijn/Afkoppelkansen_cloud 

 

De afkoppelkansenkaart geeft per streng aan of afkoppelen via infiltratie, rechtstreeks naar he 

toppervlaktewater of via een regenwaterriool mogelijk is. Deze analyse is gedaan op basis van de 

geohydrologische kenmerken, waarbij niet is gekeken naar het huidige type riool (gemengd, 

vuilwater, hemelwater, IT, persleiding). Door de laag ‘reeds afgekoppeld’ aan te klikken worden 

alle riolen waarbij afkoppelen niet mogelijk is gezien de aard van de leiding blauw gemarkeerd, 

waarmee een reëel beeld ontstaat van het afkoppelbaar gebied per afkoppeloptie. Figuur 4.3. geeft 

een voorbeeld voor gemeente Bergen op Zoom voor Kaart 2. Rechtstreeks afkoppelen naar 

oppervlaktewater. 

 

 
Figuur 4.3. Afkoppelkansenkaart Bergen op Zoom.Kaart 2: rechtstreeks afkoppelbaar oppervlak. In blauw 
alle gebieden de reeds gescheiden of reeds afgekoppeld zijn, in rood alle putten die niet rechtstreeks 
afgekoppeld kunnen worden en in groen de putten die wel rechtstreeks afgekoppeld kunnen worden naar 
het oppervlaktewater. 

 

 

  

https://qgiscloud.com/Merlijn/Afkoppelkansen_cloud
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5 Overzicht kansen voor relining en afkoppelen 

De kaarten kunnen door de beheerders worden gebruikt om in detail te bekijken of relinen of 

afkoppelen mogelijk zijn. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden op het niveau van de waterkring 

is per gemeente in beeld gebracht welke kansen aanwezig zijn om te relinen en welke besparing 

daarmee theoretisch te bereiken is. De besparing is uitgerekend aan de hand van de 

kostenkentallen van de leidraad Riolering, D1100. Een vergelijkbaar overzicht is opgesteld voor 

afkoppelen. 

 

5.1 Mogelijkheden om te relinen 

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal leidingen dat per gemeente te relinen is voor het gehele 

areaal per gemeente. Daarnaast toont tabel 1 de kosten van vervanging van het gehele areaal op 

basis van de kostenkentallen uit de D1100, de totale kosten van vervanging indien relinen overal 

wordt toegepast waar dit mogelijk is en het percentage dat met deze keuze te besparen is. Voor 

de gehele waterkring ligt de te bereiken besparing op 19%. In Woensdrecht en Halderberge liggen 

de percentages hoger, hetgeen deels te verklaren is uit de aanname dat relinen altijd mogelijk is 

indien onderliggende gegevens over bijvoorbeeld de toestand van de leidingen ontbreken. Voor de 

overige gemeenten liggen de te bereiken procentuele besparingen op een vergelijkbaar niveau. 

 

Tabel 5.1 Te bereiken besparing door relining 

 aantal 

leidingen 

aantal te 

relinen 

kosten vervanging 

(miljoen €) 

kosten incl. te 

relinen (miljoen €) 

percentage 

besparing 

Bergen op 

zoom 15622 4101 226 195 14% 

Halderberge 4334 2632 105 61 42% 

Moerdijk 6367 1341 128 111 13% 

Roosendaal 18144 4573 296 257 13% 

Steenbergen 3666 911 78 66 16% 

Woensdrecht 4365 1984 102 70 31% 

Totaal 52498 15541 935 759 19% 

 

Tabel 5.2 toont de mogelijke besparing door relining in het deel van het areaal dat op basis van 

leeftijd theoretisch de komende 5 jaar in aanmerking zou komen voor vervanging. De mogelijke 

besparingen zijn vergelijkbaar met die van het gehele areaal, met wat onderlinge verschuivingen. 

 

Tabel 5.2 Te bereiken besparing door relining bij riolen die komende 5 jaar op basis van leeftijd in 
aanmerking zouden komen voor vervanging 

 kosten vervanging 

(miljoen €) 

kosten incl. te relinen 

(miljoen €) 

percentage besparing 

Bergen op zoom 22 20 11% 

Halderberge 0 0 36% 

Moerdijk 15 11 26% 

Roosendaal 23 20 14% 

Steenbergen 9 8 7% 

Woensdrecht 5 3 32% 

Totaal 74 62 16% 
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5.1.1 Invloed opzet criteria relining 

Tabel 5.3 laat zien dat in totaal 30% van het areaal in aanmerking komt om te relinen. De grootste 

beperking vormt het criterium technische haalbaarheid, die er voor zorgt dat 55% van de leidingen 

afvalt voor relinen. In tabel 5.4 is te zien dat de onderliggende indicator materiaal daarvoor het 

meest bepalend is, gevolgd door de indicator diameter. Bij Moerdijk en Steenbergen is de indicator 

toestand wel een beperkende factor, hetgeen nadere analyse van de lokale situatie rechtvaardigd. 

 

Tabel 5.3 Overzicht bepalende criteria voor percentage beschikbaar voor relinen 

 Totaal Technische haalbaarheid Haalbaarheid op basis van afstemming 

Bergen op zoom 26% 45% 69% 

Halderberge 61% 78% 80% 

Moerdijk 21% 35% 55% 

Roosendaal 25% 37% 72% 

Steenbergen 25% 38% 71% 

Woensdrecht 45% 64% 74% 

Totaal 30% 45% 70% 

 

Tabel 5.4 Overzicht bepalende indicatoren criterium technische haalbaarheid voor percentage 
beschikbaar voor relinen 

 Technische 

haalbaarheid 

Indicator diameter Indicator 

materiaal 

Indicator toestand 

Bergen op zoom 45% 82% 55% 90% 

Halderberge 78% 96% 80% 99% 

Moerdijk 35% 89% 76% 55% 

Roosendaal 37% 77% 58% 77% 

Steenbergen 38% 87% 71% 64% 

Woensdrecht 64% 80% 69% 100% 

Totaal 45% 82% 63% 81% 

 

Tabel 5.5. toont de invloed van de onderliggende indicatoren op het criterium haalbaarheid op basis 

van afstemming. De indicator inlaten is de bepalende factor, waarbij aangetekend moet worden 

dat deze indicator voor 20% van de leidingen minder streng is doordat de ondergrond 

‘problematisch’ is en daarmee een grotere inspanning rechtvaardigt. Relatief veel indicatoren bij 

Halderbergen, Steenbergen en Woensdrecht dragen niet bij aan de reductie van het percentage 

beschikbaar door relinen doordat onderliggende gegevens ontbreken. Het percentage dat op basis 

van afstemming geschikt wordt geacht is daarmee aan de hoge kant.  
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Tabel 5.5 Overzicht bepalende indicatoren criterium haalbaarheid op basis van afstemming voor 
percentage beschikbaar voor relinen 

 Haalbaarheid 

op basis van 

afstemming 

Indicator 

inlaten 

Indicator 

huisaan-

sluitingen 

Indicator 

grondwater-

overlast 

Indicator 

groot 

onderhoud 

weg 

Indicator 

hydraulische 

weerstand 

Bergen op 

zoom 69% 88% 91% 92% 97% 94% 

Halderberge 80% 81% 100% 100% 100% 98% 

Moerdijk 55% 63% 86% 100% 96% 99% 

Roosendaal 72% 88% 91% 88% 100% 98% 

Steenbergen 71% 83% 82% 100% 100% 100% 

Woensdrecht 74% 88% 81% 100% 100% 100% 

Totaal 70% 84% 90% 93% 98% 97% 

 

 

 

5.2 Mogelijkheden om af te koppelen 

Tabel 5.6 geeft een overzicht van de mogelijkheden om af te koppelen. Een groot deel van het 

gebied is reeds gescheiden gerioleerd of is al op andere wijze afgekoppeld. Dit deel van het gebied 

is eerst bepaald om zo het percentage van het gebied te berekenen dat in principe beschikbaar is 

voor afkoppelen. Voor alle gemeenten bij elkaar is dit 50% van het gebied. Vervolgens is voor 

afkoppelen door infiltratie aangenomen dat dit haalbaar is indien dit op kaart 1 als oranje is 

aangemerkt. Dit betreft gebieden met een gemiddeld kostprijs niveau van 35 €/m2 voor afkoppelen. 

Deze optie is mogelijk bij 60% van het voor afkoppelen beschikbare areaal. 

Rechtstreeks afkoppelen naar oppervlaktewater biedt veel minder kansen om af te koppelen, 

waarbij deze optie in de praktijk soms technisch eenvoudig en goedkoop te realiseren is. Deze 

optie uit kaart 2 is slechts mogelijk bij 15% van het voor afkoppelen beschikbare areaal. Het via 

een leiding afvoeren naar het oppervlaktewater, kaart 3, blijkt in veel gevallen mogelijk. Voor 84% 

van het areaal is deze optie beschikbaar. 

 

Tabel 5.6 Overzicht mogelijkheden afkoppelen 

 Beschikbaar 

voor 

afkoppelen 

% van totaal 

gebied 

Kaart 1: infiltratie: 

%van beschikbaar 

areaal 

Kaart 2: 

rechtstreeks naar 

watergang: %van 

beschikbaar areaal 

Kaart 3: via leiding 

afkoppelen: %van 

beschikbaar areaal 

Bergen op zoom 30% 99% 6% 81% 

Halderberge 79% 72% 8% 86% 

Moerdijk 77% 16% 28% 91% 

Roosendaal 46% 86% 12% 78% 

Steenbergen 75% 14% 22% 89% 

Woensdrecht 44% 30% 13% 91% 

Totaal 50% 60% 15% 84% 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit project is de door Grontmij (thans Sweco) ontwikkelde Toolkit voor afkoppelen en relinen 

nader geconcretiseerd en toegepast op het areaal van de gemeenten binnen Waterkring West. De 

uitwerking van de Toolkit geeft hiermee duidelijk inzicht op hoofdlijnen van de toepasbaarheid van 

relinen en afkoppelen. Daarnaast biedt de uitwerking in kaarten de beheerders een handig 

hulpmiddel bij de besluitvorming over rioolvervanging. De bundeling van de basisgegevens van de 

gemeenten in overzichtskaarten bleek overigens op zichzelf al een grote meerwaarde te hebben. 

 

Voor de gemeenten binnen Waterkring West is geconcludeerd dat in totaal 30% van de leidingen 

in aanmerking komen voor relining. Hiermee kan in theorie en op basis van kentallen 19% worden 

bespaard op de totale vervangingsopgave. Dit is een besparing op de kosten, de baten van relinen 

(minder overlast door vervanging) en de nadelen van relinen (lagere kwaliteit openbare ruimte, 

wegen en kolk- en huisaansluitleidingen doordat deze niet kunnen meeliften op rioolvervanging) 

zijn niet meegenomen in deze beschouwing.  

 

Het aandeel dat in aanmerking komt voor relinen, wordt sterk bepaald door het leidingmateriaal en 

de leidingdiameter. De andere indicatoren spelen over het geheel genomen een minder grote rol, 

maar zijn bij sommige gemeenten toch van doorslaggevend belang. In die gevallen wordt 

aanbevolen om een nadere analyse uit te voeren om te bepalen of het inderdaad terecht is dat 

bijvoorbeeld de toestand van het riool relining uitsluit. 

 

Voor afkoppelen is geconcludeerd dat niet of nauwelijks baten naar voren zijn gekomen uit de 

interviews. Dit hangt nauw samen met het feit dat de lopende opgaven al vrijwel geheel in onderling 

overleg zijn opgepakt. Dit terwijl de nieuwe opgaven, bijvoorbeeld voor klimaatverandering, nog 

niet in concrete maatregelen zijn vertaald waardoor hier nog geen baten van afkoppelen te 

kwantificeren zijn. Dit betekent overigens niet dat in de praktijk niet wordt afgekoppeld. Een deel 

van de beheerders pakt de kansen om af te koppelen op zodra die zich voordoen. 

 

Daarmee is het slechts mogelijk gebleken om de afkoppelkansen te verkennen, maar is (nog) niet 

te bepalen welk percentage afkoppelen in Waterkring West doelmatig is.  

Afkoppelen via infiltratie is bij 60% van het verharde oppervlak afvoerend op gemengde stelsels 

mogelijk, zij het dat de bodemopbouw zich niet leent voor zeer goedkope infiltratievoorzieningen.  

Rechtstreeks afkoppelen naar de watergangen is bij 15 % het verharde oppervlak afvoerend op 

gemengde stelsels mogelijk, terwijl bij 84% van dit oppervlak de aanleg van een hemelwaterriool 

goed mogelijk is.  

 

Het project heeft uiteindelijk langer gelopen dan was voorzien. Dit lag voornamelijk aan het feit dat 

het ontzettend moeilijk is gebleken om data die bij alle beheerders eenvoudig beschikbaar zou 

moeten zijn, te ontsluiten. De data, die is verzamelend om de criteria voor relining en afkoppelen 

te kunnen berekenen, bleek bij de beheerders steeds op een andere manier in verschillende 

beheerpakketten te zijn verwerkt en opgeslagen, waardoor het zeer arbeidsintensief was om deze 

gegevens onderling te kunnen koppelen. De belangrijkste aanbeveling vanuit dit project is dan ook 

om het gegevensbeheer in Waterkring West meer eenduidig te maken, zodat dit toekomstige 

gezamenlijke projecten sterk kan vereenvoudigen. 


