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INLEIDING

Dit onderzoek richt zich op de aanwezige

Hiermee bestrijkt het volledige plangebied

klimaatstressen in Vogeldorp en het

van Vogeldorp een oppervlakte van 9235

mitigeren

en

m2. De aangedragen mitigaties richten zich

hittestress zijn hierbij de meest prominent

op de private grond van woningeigenaren,

aanwezige stressen.

huurders van woningcorporatie ‘De Key’,

hiervan.

Wateroverlast

Het onderzoeksgebied bestaat uit een
raster

van

straten

gevuld

met

woonblokken waarbinnen zogenaamde
carrés liggen. Binnen dit gebied zijn door

deze worden gezamenlijk gerepresenteerd
door de VvE Vogeldorp. Hieronder vallen
de privétuinen en de gemeenschappelijke
carrés.

zowel de opdrachtgever als bewoners

Dit

rapport

bepaalde knelpunten aangegeven. Deze

gebiedseigenschappen van Vogeldorp die

knelpunten, en met name die gerelateerd

van relevantie zijn voor de ervaren

aan wateroverlast, zijn beschreven in de

klimaatstressen.

volgende publicaties: Skymark VvE beheer:

gebiedseigenschappen die in Vogeldorp

Rapportage wateroverlast VvE Vogeldorp te

aanwezig

Amsterdam (2016), & Verenigd Vogeldorp:

funderingsproblematiek,

Wateroverlast Vogeldorp (2019). Knelpunten

onderzoek uitvoerig gebruikgemaakt van

werden met name binnen de carrés

bestaande rapporten en is er bij het

gevonden en in voortuinen aan de

bepalen van de ontwerpkaders een nauwe

straatkant.

samenwerking geweest met Waternet.

zijn,

behandelt

eerst

Vanwege
en

de

de
is

de

unieke

aanwezige
in

dit
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2

Gebiedseigenschappen

In dit hoofdstuk wordt alle data die

4. Gemeente

Amsterdam,

beschikbaar was over het plangebied

Ingenieursbureau:

gekoppeld

Bodemkwaliteit Vogeldorp (2016)

aan

nieuwe

onderzoeks-

resultaten om een zo compleet mogelijke
weergave van de realiteit te presenteren.
Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende
documenten:
1. Fugro

5. Skymark

VvE

Inventarisatie
beheer:

wateroverlast

VvE

Rapportage

Vogeldorp

te

Amsterdam (2016)
6. Verenigd

Vogeldorp:

Wateroverlast

Vogeldorp (2019)
Ingenieursbureau

B.V.:

7. Verenigd

Vogeldorp:

Verslag

Drainageplan Vogeldorp & Disteldorp te

bewonersenquête Vogeldorp. ‘Groen en

Amsterdam (2006)

gemoedelijk’ (2020)

2. Duyts Bouwconstructies: Beantwoording
constructieve

vragen.

Vogeldorp

&

en plan van aanpak vervolgonderzoek
bodemdaling Vogeldorp en Disteldorp

Disteldorp (2020)
3. TNO: Ontwikkeling toekomstscenario's
Vogeldorp en Disteldorp Amsterdam-

(2019)
9. Nationale

Bomenbank:

naar

de

gemeenschappelijke tuinen. (2020)

bouwkundige en bouwfysische staat

10. Eigen boringen

van de woningen’ (2010)

11. Geo-data

Fase 2: ‘Bepalen van het effect, het
risico en de uitvoerbaarheid van
verlagen van de grondwaterstand in
Disteldorp met behulp van drainage’
(2010) i.s.m. Deltares
Fase 3: 'Onderzoek

Briefrapport

Visual Tree Assesment (VTA) diverse

Noord:
Fase 1: ‘Onderzoek

8. Wareco: Inventarisatie archiefgegevens

naar

de

mogelijkheden van verbetermethoden'

kaarten

en

bijbehorende

analyses

Eigenschappen
onder

de

worden

gepresenteerd

deelhoofdstukken:

2.1

Verharding binnen het plangebied, 2.2
Bodemeigenschappen,

2.3

Grondwaterstanden, 2.4 Hoogteprofiel.

(2014)
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9450 m2

17%

6740 m2

12%

6900 m2

13%

12599 m2

23%

16397 m2

32%

1143 m2

3%

54000 m2

100%

2.1.1 Weergave van de verhouding verhard/onverhard/privaat binnen het plangebied.

2.1 Verharding binnen het plangebied
Het plangebied wordt omsloten door

Er is in het gebied een onderscheid te

autowegen en doorkruist door voetpaden.

maken tussen privaat groen, zowel in de

Daarnaast zijn er meerdere woonblokken

vorm van carrés als de privétuinen, en

aanwezig die voor verharding zorgen. De

openbaar groen, in de vorm van veldjes

doorkruisende voetpaden binnen het

pleinen en bermen. De verhouding waarin

gebied zijn niet doorlaatbaar en zijn

deze aanwezig zijn, zijn te zijn op

aangelegd met een bolling in het midden

afbeelding 2.1.1. Respectievelijk is volgens

om zo de afstroom naar de zijkanten te

deze analyse 55% van Vogeldorp verhard,

bevorderen. Dit water blijkt in het veld

terwijl 45% groen of open water betreft. Er

echter niet voldoende te infiltreren

wordt bij deze statistiek echter geen

waardoor het vaak langs het pad ophoopt.

rekening gehouden met de verharding die

De hoogteligging van deze paden is

op privétuinen aanwezig is. Wat opvalt bij

bovendien ook niet overal hoger t.o.v. het

veel privétuinen is namelijk dat deze

maaiveld waardoor de paden in sommige

betegeld zijn en dus cumulatief significant

gevallen alsnog onder water komen te

bijdragen

staan. Dit is mogelijk het gevolg geweest

Vogeldorp.

aan

de

verharding

van

van inklinking.
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Afbeelding 2.2.1. Locaties van bodemboringen binnen het projectgebied Vogeldorp.

2.2 Bodemeigenschappen
De bodem in Vogeldorp is over het

grindkoffers in de carrés kon naar behoren

algemeen slecht doorlaatbaar vanwege de

worden geïnfiltreerd. De buffercapaciteit

grote hoeveelheid klei en fijn zand die in

van dit grindkoffersysteem is echter wel

het plangebied gevonden wordt (zie

beperkt omdat deze niet kan afvoeren.

volgende pagina’s). De grondopbouw is
zeer heterogeen. Dit komt omdat de
gebieden onder de dorpen zijn opgehoogd
met

baggerslib

dat,

afhankelijk

van

herkomst, plaatselijk meer klei, veen of
puin kan bevatten (Wareco, 2019). In de
voortuinen varieert de dikte van de
aanwezige zandlaag van ca. 0 m tot 0,2 m.
Carrés hebben een zandlaag variërend van
0 m tot 0,7 m (Fugro, 2006).

Uit eerder uitgevoerd onderzoek naar de
teelaardelaag (0 m – 0,2 m onder maaiveld)
is in de carrés gebleken dat de gemiddelde
teelaardelaag in Vogeldorp momenteel
geen risico vormen voor mens, dier en
milieu (Gemeente Amsterdam, 2004). De
teelaardelaag is destijds in zes carrés, waar
wel sterke verontreiniging met zware
metalen was, volledig afgegraven en
vervangen waardoor de teelaardlaag nu

Bevindingen van veldwerk, uitgevoerd

maximaal licht tot matig verontreinigd is.

door Buro Regen&Water op 1 juni 2021,

De carrés waar toen grondverbetering

bevestigden

ondergrond

heeft plaatsgevonden zijn: 1, 2, 3, 7, 12 &

hoofdzakelijk uit klei bestond gevolgd door

15 (GAI, 2016). Vogeldorp valt op de

een dikke sliblaag. Infiltratie op het

gemeentelijke bodemkwaliteitskaart (BKK)

maaiveld bleek, aan de hand van een

onder de industriële zone. In deze zone

dubbele

nagenoeg

wordt maximaal een lichte verontreiniging

onmogelijk. Ter plaatse van de aanwezige

verwacht en hoeft volgens de Wet

dat

de

ringinfiltrometer,
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Bodembescherming

niet

te

worden

Reeksen

laten

zien

dat

de

gesaneerd (Ibid.). Vanuit bewoners is

grondwaterstand in Vogeldorp erg hoog is

verontrust de vraag gesteld waarom bij

en dat deze sterk reageert op neerslag. Als

werkzaamheden van externe partijen (o.a.

voorbeeld hiervan stelt Fugro (2009): “Op

Liander) de werknemers in zogenaamde

20 maart 2008 valt 19 mm neerslag. De

“maanpakken” rondliepen. In een reactie

grondwaterstanden stijgen daarop met 0,3

vanuit de gemeente op een vergelijkbare

m. “

vraag in 2016 wordt als mogelijke
verklaring

hiervoor

werkgevers

gegeven

dat

de

Wet

volgens

Arbeidsomstandigheden, bij graafwerkzaamheden in matige verontreiniging al
beschermingsmiddelen (zoals kleding en
handschoenen)

dienen

te

gebruiken

worden. Alternatieve verklaringen die
gegeven worden zijn dat er vanuit de
heterogene aard van de ondergrond een
strenger

veiligheidsregime

aan

De gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG) in Vogeldorp is het makkelijkst te
beschrijven in relatie tot het maaiveld. Dit
omdat de maaiveldhoogte in de wijk
fluctueert. Deze schommelt, zoals af te
lezen uit afbeelding 2.3.2 & afbeelding
2.3.3, tussen maaiveld en circa MV -0,30 m.
Dit houdt in dat grondwater in sommige
gevallen tot aan de funderingsplaten komt.

is

gehouden of dat de externe partij hier bij
intern vooronderzoek hier aanleiding voor
heeft gevonden (Ibed.).

2.4 Hoogteprofiel
Door de hoogtekaart van het Algemeen
Hoogtebestand van Nederland 3 (AHN3) te
vergelijken

2.3 Grondwaterstanden

Grootschalige

De grondwaterstanden in het plangebied
zijn in 2009 uitvoerig onderzocht door
Waternet en Fugro. Daarnaast is er vanaf
augustus 2020, op 4 locaties in Vogeldorp

met

het

Topografie

Basisbestand
(BGT)

kan

inzichtelijk gemaakt worden hoe het
maaiveld zich binnen het gebied zich ten
opzichte van zichzelf verhoudt. De AHN3kaart is gebaseerd op LIDAR-data uit 2017.

hoogfrequentiegrondwatermonitoring

Met name in combinatie met de zeer

aanwezig.

deze

geringe ontwateringsdiepte (afbeelding

gegevens zien dat de grondwaterreeksen

2.4.2) en de plaatselijk slecht doorlaatbare

in het afgelopen decennium niet drastisch

ondergrond (hoofdstuk 2.2), kan het

zijn veranderd. Dit wordt benadrukt in het

hoogteprofiel inzicht geven in twee

rapport van Wareco (2019), waarin het

soorten overlast:

Gecombineerd

laten

droogtejaar 2018 wordt vergeleken met

1. De grondwaterstand komt in het

het natte jaar 2021 en er geen wezenlijke

natte seizoen bij de laagstgelegen

verschillen zijn.

plekken boven het maaiveld te staan.
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2. De plekken die t.o.v. hun directe

Ook is het grasveld binnen de carrés vaak

omgeving het laagstgelegen zijn worden

een bol profiel en is het ene woonblok

een instroomgebied(je) waardoor het

hoger dan het woonblok aan de andere

water zich op deze plekken ophoopt.

kant van de carré. Het water hoopt zich

In dit hoofdstuk zal per deelgebied, aan de
hand van de aanwezige carrés, het
hoogteprofiel

worden

vervolgens

op

bij

de

laagstgelegen

woonblokken.

weergeven.

Daarnaast is het belangrijk te benoemen

Hiervoor zal gebruikgemaakt worden van

dat er bij renovaties mogelijk sprake is

meerdere

Het

geweest van egalisatie binnen sommige

bijbehorende hoogteprofiel loopt van links

van de deelgebieden maar dat vanwege

naar rechts door de carré (horizontaal) of

verschillende

van boven naar beneden (verticaal) ter

funderingsplaten van de woonblokken dit

hoogte van de eerste en laatste schuur.

niet overal voldoende mogelijk is. Gezien

dwarsdoorsnedes.

De meest opvallende bevindingen zijn dat
er

binnen

vrijwel

ieder

carré

een

hoogteverschil van >10 cm aanwezig is
(variërend tot

30

cm)

en

dat de

laaggelegen plekken direct overeenkomen

diepteliggingen

van

de

de andere gebiedseigenschappen die
hiervoor

beschreven

zijn

blijft

het

hoogteverschil lokaal daarom te groot om
het regenwater voldoende te kunnen
verwerken.

met de aangegeven probleemgebieden.

Afbeelding 2.4.1 Hoogtekaart van Vogeldorp gebaseerd op de AHN3 inclusief bebouwing.
In het rood de relatief hogere gebieden en in het blauw de relatief laaggelegen gebieden.
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Afbeelding 2.4.2 Ontwateringsdiepte van Vogeldorp gebaseerd op de AHN3 inclusief
bebouwing en de grondwaterstand op 1 juni 2020. De ontwateringsdiepte is de
maaiveldhoogte vergeleken met de geïnterpoleerde grondwaterstand. Dit wordt gebruikt om
inzichtelijk te krijgen waar de stress van het grondwater het hoogst is.

Afbeelding 2.5.1 Bergingsopgave per carré. De hoeveelheid water die per carré bij een 70mm
bui verwerkt moet worden om regenwater overlast te voorkomen. Kleuren kenmerken de
verschillende carrés waarin: Van linksboven tot rechtsboven carré 1 tot en met 7 , en van
linksonder tot rechtsonder carré 8 tot en met 15.
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2.5 Bergingsopgave carrés

2.6 Hittestresskaart

Door een bui over ieder carré heen te

Zoals in hoofdstuk 5 verder zal worden

simuleren en deze te koppelen aan de

toegelicht, speelt groen een belangrijke rol

gebiedseigenschappen die eerder zijn

in het bestrijden van hittestress. Zo houdt

behandeld, kan een toetsing van de

het zogenaamde ‘park cooling effect’ (PCI)

huidige

in dat een groen gebied de directe

klimaatbestendigheid

worden

gedaan. Door het te verwerken volume

omgeving

water te berekenen wordt de omvang van

zogenaamde ‘urban heat island’ (UHI),

de benodigde maatregelen inzichtelijk

typeert

gemaakt. Dit is van belang omdat de

verharde oppervlakten houden warmte

uitzonderlijke gebiedseigenschappen van

vast. De onderstaande kaart laat dit aan de

Vogeldorp in sommige gevallen niet

hand van simulaties zien en is beschikbaar

toelaten dat de berging van dit volume

gesteld door de gemeente Amsterdam en

mogelijk is op de private grond. Dit wordt

opgesteld door het RIVM. Er is een model

in

verder

gebruikt waarmee alle ingrediënten voor

toegelicht en is ingezet als praatdocument

gevoelstemperatuur (o.a. zonnestraling

om de overlast te verklaren en de

wind,

maatregelen collectief en constructief, met

genomen.

alle stakeholders, te ontwerpen en naar de

gevoelstemperatuur op leefniveau weer

uitvoeringsfase te brengen.

(RIVM - Rapport Ontwikkeling standaard

de

vervolghoofdstukken

verkoeling
juist

het

Het

tegenovergestelde:

luchtvochtigheid)
De

biedt.

kaart

in

acht
geeft

zijn
de

stresstest hitte, 2019).

Afbeelding 2.6.1 Hittestresskaart. Deze geeft aan waar hittestress kan optreden tijdens zomerse
dagen. De kaart toont de gevoelstemperatuur op een warme dag (1 keer per 1000 zomerdagen)
voorkomt. De rode gebieden zijn zeer gevoelig voor hittestress, de groene gebieden nauwelijks.
(klimaatatlas.net, 2021)
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2.7 Riolering
De riolering in Vogeldorp bestaat uit een

milieuvervuiling en overlast als gevolg. Het is

gemengd rioolstelsel. Dit houdt in dat het vuile

daarom belangrijk om de capaciteit van het riool

water van de buurt samen met het veel schonere

goed te toetsen voordat hier extra water via

regenwater wordt vervoerd. Dit houdt in dat

wordt verwerkt. Deze toetsing wordt door

gedurende nattere periodes, het water verdund

Waternet zelf uitgevoerd afhankelijk van de

naar de waterzuivering wordt geleid.

aangedragen maatregelen. Het huidige riool is,

Wanneer het riool tijdens een hoosbui echter
volraakt dan kan dit systeem overlopen met

met uitzondering van de Vogelkade, in 2006
vervangen.

Afbeelding 2.7.1 Overzicht van aanwezige rioleringsstelsel in Vogeldorp. Hierbij zijn de
aangegeven punten straatkolken, ‘vlaggetjes’ staan symbool voor een overstort. Dit is
constructie in bijvoorbeeld een rioolstelsel waardoor bij hevige regenval het water uit het
stelsel ongezuiverd direct op oppervlaktewater wordt geloosd. De oranje leidingen weergeven
het gemengde riool en blauwe leidingen weergeven het regenwaterriool. (Waternet, 2021).
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3

Stappen voor bepalen van ontwerpkaders en agenderen knelpunten

In dit hoofdstuk wordt samengevat wat er

de openbare ruimte waar het verwerkt kan

gedurende het onderzoekstraject, samen

worden door de straatkolken.

met relevante autoriteiten, is gedaan om
te bepalen aan welke ontwerpkaders de

Stap 2:

maatregelen die in de carrés uitgevoerd

Aan de hand van een praatdocument is aan

kunnen

voldoen.

Waternet inzichtelijk gemaakt dat het

Aanvullend onderzoek naar de overlast

binnen carré 1 onmogelijk is om een bui

binnen carré 1 heeft Buro Regen&Water

van 70mm te bergen tenzij de bomen

de mogelijkheid gegeven om samen met

gekapt zouden worden en nagenoeg de

Waternet te sparren over de voorwaarden

volledige binnentuin als wadi of met

waaraan moet worden voldaan bij het

bufferkratten ingericht zou worden. Van

ontwerpen van oplossingen. Hoewel dit is

infiltratie is momenteel nagenoeg geen

gedaan vanuit het uitgangspunt van carré

sprake omdat de grondwaterstand vaak

1, gelden deze voorwaarden ook voor de

uitzonderlijk hoog is en bodem een slechte

overige carrés die significant overlast van

doorlaatbaarheid heeft. Op basis hiervan

regenwater ervaren. Dit kan dus als

heeft Waternet aangegeven dat dit

blauwdruk worden gezien. Inspanningen

voldoende reden is om ‘gemotiveerd af te

die tot het uiteindelijke pakket van eisen

wijken’ van de reguliere eis. Het water mag

hebben

nu overlopen op de openbare ruimte

worden

geleid

moeten

kunnen

worden

onderverdeeld in de volgende stappen:

wanneer aantoonbaar is gemaakt dat er
naar behoren gepoogd is berging te

Stap 1:

creëren binnen het probleemgebied.

De regelgeving voor de carrés in Vogeldorp
moet voldoen aan dezelfde eisen als de

Stap 3:

rest van private grond in Amsterdam. Dit

Een concept ontwerp is gemaakt voor een

houdt in dat een bui op de locatie zelf moet

carré waarbij gebruik wordt gemaakt van

worden opgevangen en verwerkt. Er wordt

de bestaande grindkoffers en drainage,

aangegeven dat dit geldt tot en met een

aangevuld

bui van 70mm, wanneer er meer regen valt

vertraagde afvoer naar het gemengde

dan dit, dan mag het water overlopen naar

rioolstelsel en een overloop naar de straat.

met

bufferkratten,

een

17

0Er was in dit ontwerp sprake van een

de wijk liggen, wilt Waternet samen met de

berging van 11 m3. In het werkoverleg met

gemeente een alternatief voor bewoners

Waternet

hen

kunnen bieden. Belangrijkste vragen die nu

aangegeven dat de inspanning vanuit de

gezamenlijk beantwoord dienen te worden

bewoners die hierbij komt kijken onredelijk

zijn dus:

is

vervolgens

door

hoog is. Mede rede voor deze redenering
was dat het hier een beperkte berging van
11 m3 betreft (wat in het geval van carré 1
gelijk staat aan een bui van 30mm). Als

1. Waar kan het water worden
gebufferd?
2. Hoe kan het water naar deze buffer
gebracht worden?

alternatief is door Waternet aangegeven

3. Welke consequenties heeft het

dat het regenwater dat op carré 1 valt mag

gemotiveerd afwijken voor het

worden verzameld in kolkjes of goten en

hydraulisch functioneren?

direct naar de openbare ruimte mag
worden afgevoerd.

Vanuit Waternet wordt er vooralsnog van
uitgaan dat het afstromend regenwater

Vervolg:

voldoende schoon is om op de riolering en

Om klimaatbestendig te worden is het

de openbare bergingsplaatsen te lozen.

gezamenlijke streven om het verzamelde
water in de openbare ruimte te kunnen

Dat deze vragen nu beantwoord dienen te

bergen. Hier vallen de carrés niet onder.

worden houdt concreet gezegd in dat er

Door enkel het regenwater op het

vanuit de gemeente Amsterdam, vanuit de

gemengde riool aan de straatkant te lozen

afdeling Verkeer & Openbare Ruimte

wordt de druk op de wijk namelijk niet

(V&OR) meegekeken gaat worden naar

ontnomen maar verplaatst. Waternet

mogelijkheden. Dit is nodig omdat er in dit

heeft aangegeven dat het huidige riool,

scenario

met uitzondering van de Vogelkade, in

aanpassingen in de openbare ruimte

2006 is vervangen. Het ombouwen van dit

gemaakt dienen te worden. Tot de

gemengde riool naar een gescheiden riool

hiervoor

behorende

staat volgens hen niet op de planning

behoren

de

vanwege de bijkomende kosten, het naar

molgotensysteem richting de watergang

behoren functioneren van het huidige

parallel aan de Vogelkade en de afvoer van

stelsel, en het feit dat gezien de

regenwater via leiding of maaiveld naar

funderingsproblemen het de vraag is of de

een soort “infiltratie-wadi”. Bovendien

woningen nog zo lang mee gaan zonder

moet, daar waar de openbare weg

ingrijpende bouwkundige maatregelen en

afwatert op particuliere tuinen

omvangrijke

oplossing

investeringen.

Door

nu

voorzieningen

aanleg

komen.

Ook

en/of

mogelijkheden
van

hiervoor

een

een
is

opnieuw, vanuit een rainproof-perspectief,

medewerking nodig van de wegbeheerder

te kijken naar de mogelijkheden die er in

(V&OR).
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Ontwerpkeuze & PvE

Bodem is slecht tot zeer
slecht doorlaatbaar is.

Afvoerdiepte van
drainagebuizen mag
niet lager dan de
funderingsplaat liggen.

Vertraagd afvoeren.
Lokaal onttegelen en
buffermogelijkheden
creëren met overloop.

Gemiddeld hoogste
grondwaterstand
schommelt tussen
maaiveld en -0,40 m.
Ontwateringsdiepte
zeer gering.

Vanuit de Puccinimethode Groen (2020)

grondwaterstand te verlagen tot 20 – 50

wordt gesteld dat er in gebieden waar de

cm onder de funderingsplaten omdat het

ontwatering onvoldoende is, er gekeken

risico

moet worden naar technische oplossingen

hierbij (te) groot is. Het is hierom belangrijk

om dit te verhelpen. Profielverhoging

dat de eventuele drainage die aangelegd

en/of

verlagende

wordt niet dieper dan de grondplaat zelf

maatregelen zoals drainage of een DT-riool

wordt gelegd. Zo kan de piek die leidt tot

worden hierin expliciet benoemd. Omdat

optrekkend

er binnen het plangebied onvoldoende

funderingsplaat heen worden gemitigeerd

infiltratie kan plaatsvinden, en er geen

zonder dat de zetting van de ondergrond

natuurlijke

versnelt.

grondwaterstand

afstroom

naar

retentie-

gebieden mogelijk is, moet het water actief
worden verzameld en uit het gebied
worden afgevoerd of naar een lokaal
gecreëerde buffer worden geleid.

van

schadelijke

grondzettingen

grondwater

door

de

Momenteel ligt er in carré 1 een
drainagesysteem dat afwatert op de
ondergrond. Deze passieve afwatering is
afhankelijk van de grondwaterstand en

Vanwege de kwetsbare staat van de

werkt in het natte seizoen hierom ook niet

funderingsplaten in Vogeldorp, die op staal

naar

staan en geen wapening bevatten, is het

drainageslangen zouden worden ingezet

cruciaal om de grondwaterstand in het

voor actieve afwatering, dan zal deze

gebied niet actief te verlagen tot onder

hoger moeten komen te liggen om te

deze funderingsplaten. Zo werd door TNO

voorkomen dat er aanvullende zetting

& Deltares in 2010 afgeraden om de

plaatsvindt.

behoren.

Wanneer

de
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Verder wordt, omdat de betonplaat

overloop terug naar het riool zijn voorzien

ongewapend is, de druk van lokaal gewicht

zodat ze niet voor aanvullende overlast

(zoals muren etc.), ook wel bekend als de

kunnen zorgen wanneer ze volraken.

trekspanning, niet gelijk verdeeld. Extra
gewicht kan dus niet goed worden
opgevangen en ongelijke belasting moet
hierom worden voorkomen. Hierom is het
van belang om geen belasting toe te
voegen aan panden (TNO, 2010; Wareco,
2010, Duyts, 2020). Mitigaties zoals

Het afkoppelen van regenpijpen voor
infiltratie wordt in Vogeldorp afgeraden
omdat in het natte seizoen dit voor
aanvullende overlast kan zorgen gezien de
verzadiging van de ondergrond en het
opkomende water in de funderingsplaten.

regentonnen dienen hierom in de tuin

Het onttegelen van private oppervlakten

geplaatst te worden en niet op de

biedt wel kansen omdat het water dan

funderingsplaat indien hiervoor gekozen

beter

wordt.

grondverbetering kan hier verder aan

Bij de aanleg is het daarnaast van belang
dat daar waar bestaande bomen staan, de
mitigaties zo aangelegd worden dat
wortelschade

zoveel

mogelijk

wordt

Het is belangrijk om te realiseren dat de
droogteproblematiek in het gebied met de
aangedragen maatregelen nog steeds niet
verholpen

kan

worden

omdat

deze

veroorzaakt wordt door een tijdelijke lage
algehele grondwaterstand in het gebied
gedurende het droge seizoen. Dit kan enkel
door Waternet worden gereguleerd.

infiltreren.

Eventuele

bijdragen. Grondverbetering mag echter
niet onder of dichtbij de funderingsplaat
plaatsvinden om mogelijke zettingen te
voorkomen.
In

voorkomen (Handboek Groen, 2020).

kan

voortuinen

die

wateroverlast

ondervinden omdat ze lager gelegen zijn
dan de aangrenzende openbare ruimte,
kunnen mogelijk ook afvoersystemen
worden aangelegd vanuit het principe van
gemotiveerd afwijken. Dit omdat de
gemeente bewoners niet mag belasten
met regenwater dat niet op eigen perceel
valt. Een alternatieve oplossing voor
voortuinen met dit probleem is egaliseren

Hier kunnen lokale buffers wel aan

of ophogen tot de hoogte van de openbare

bijdragen. Dit kan lokaal verschillen van

ruimte. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat

bufferkratten of regentonnen op percelen

een opsluitband de funderingsplaat en

tot het grootschalig bufferen in de

voordeur

openbare ruimte. Belangrijk is dan wel dat

afstroom,

het water kan worden ingezet in tijden van

aangrenzende percelen afstroomt en dat

droogte en dat in het natte seizoen de

de funderingsplaat geen aanvullende

buffers weer beschikbaar zijn voordat een

belasting ondervindt.

afschermt
dat

van

water

eventuele
niet

naar

volgende piekbui valt. Bovendien is het
belangrijk dat deze systemen van een
20
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Voorbeelden van oplossingen

Uitgaande van het in het vorige hoofdstuk
toegelichte pakket van eisen kunnen er
binnen de wijk al flink wat maatregelen
worden toegepast die de leefbaarheid van
de wijk verbeteren. Klimaatadaptatie kan
worden

uitgevoerd

op

verschillende

schalen en door verschillende partijen. In
dit hoofdstuk zullen concrete voorbeelden
worden aangedragen. In sommige gevallen
kunnen deze maatregelen door bewoners
zelf worden aangebracht. Bijvoorbeeld
wanneer het betrekking heeft op de privévoor-

en

achtertuinen,

andere

maatregelen zullen in overeenstemming
met de afdeling V&OR van de gemeente
Amsterdam moeten worden uitgevoerd.
Situatie: Tuin ligt lager dan de
aangrenzende straat waardoor water van
de straat afstroomt naar de voortuin.
Oplossing 1: Kolk en drain aanleggen die
overstort op gemengde riool. Dit kan in
samenwerking met Waternet en betreft
een kleine aansluiting.
Oplossing 2: Egaliseren van voortuin door
aanbrengen grond. Opsluitband naast
funderingsplaat nodig om afstroom
richting woning te voorkomen en voordeur
te beschermen. Tussen opsluitband en
funderingsplaat 50cm ruimte laten. Hierin
kolk aanbrengen voor drainage van
hemelwater naar openbare ruimte. Geen
afstroom naar buren.

Afbeelding 5.1 Overzicht van huidige situatie
met afstroom richting funderingsplaat (boven),
en oplossing 2 (onder)
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Situatie: De carrés krijgen te veel water te
verwerken bij een bui. Doordat de
drainagesleuven
niet
voldoende
afwateren, verzamelt water van het hele
gebied zich op de laagste punten. Hier
ontstaat overlast.
Oplossing 1: Verbinding van drainagesleuven met de straat d.m.v. molgoten of
kolken. Vervolgens water via oppervlakte
naar opslagboezem geleiden. Dit moet in
samenspraak met V&OR.
Oplossing 2: Egaliseren carrés om de
laagstgelegen punten te ontlasten en
neerslag verspreid te verwerken. Gebruik
van opsluitbanden is hiervoor nodig aan de
laagstgelegen zijden van de carrés.
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Situatie: De wijk ondervindt te veel
droogte in de zomer en te veel regenwater
in de natte seizoenen.
Oplossing 1: Minder verharding en meer
groen zorgt ervoor dat de bodem een rol
kan spelen in het vasthouden en vervoeren
van water. Op deze manier wordt er
‘vertraagd afgevoerd’ wanneer er regen
valt waardoor het riool niet direct wordt
belast. Bovendien wordt door meer groen
te plaatsen de ondergrond ‘gezonder’.
Wortels van beplanting zorgen voor een
beter doorlaatbare bodem en de
aanwezigheid van (micro-)organismen
zorgen ervoor dat de bodem het water
beter vast kan houden gedurende het
droge seizoen.
Oplossing
2:
Het
plaatsen
van
ondergrondse buffersystemen. Deze
mogen niet in contact staan met de
funderingsplaat
en
dienen
een
terugkoppeling naar het riool te hebben.
Dit is de meest rigoureuze vorm van
buffering. Bufferkoffers d.m.v. grind of
kratten behoren hierbij tot de meest
voorkomende opties. Hierbij dient het
systeem wel ingepakt te zijn met
impermeabel materiaal zodat er enkel
sprake is van buffers en niet van infiltratie.
Oplossing 3: De plaatsing van regentonnen
in de tuinen van bewoners heeft collectief
een
grote
impact
op
de
klimaatbestendigheid van Vogeldorp.
Naast het vertraagd afvoeren is het zo ook
mogelijk om het regenwater in droge
periodes in te zetten als sproeiwater. Niet
elke bewoner heeft een eigen regenpijp,
het is echter mogelijk om meerdere
regentonnen op een regenpijp aan te
sluiten zodat toch iedereen een regenton
kan krijgen. Voorkeur vanuit bewoners
wordt uitgesproken voor ‘klassieke,
houten regentonnen’ die bij het aangezicht
van Vogeldorp passen.
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Situatie: In de zomer wordt het overdag te
heet, er is sprake van een hitte-eiland. Er is
geen sprake van collectief aangebracht
zonwering en onvoldoende isolatie. Ook ’s
nachts blijft het warmer omdat de
bebouwde omgeving de warmte niet kan
afgeven.
Oplossing 1: Aanbrengen van vegetatie in
plaats van verharding. Tegels, daken en
muren houden inkomende kortgolvige
straling van de zon vast en geven deze
energie vervolgens weer af in de vorm van
langgolvige straling. Hierdoor is de
bebouwde omgeving heter dan het
omliggende groen. Door vegetatie aan te
brengen wordt deze inkomende straling
minder erg vastgehouden. Hier zijn een
aantal redenen voor. Ten eerste zijn deze
oppervlakten vaak minder donker dan de
oorspronkelijke oppervlakten en weerkaatsen ze dus meer licht. Daarnaast
bevatten de bodem en planten vocht, dit is
een buffer voor die energie. In plaats van
hitte vasthouden gaat de energie dan
namelijk naar de verdamping van dit
water, ook wel evapotranspiratie genoemd
in het geval van planten. Betegelde pleinen
en tuinen kunnen hier veel voordeel uit
halen, evenals de daken van de schuurtjes.
Zink kan hierbij een beperkende factor zijn.
Dit vergt nader onderzoek.
Oplossing 2: Plaatsen van hogere vegetatie
om schaduwplekken te creëren. Om de
inkomende straling al tegen te houden
voordat het bij de straat of woningen
komt, kan hogere vegetatie worden
aangebracht. Hierbij moet wel het
aangezicht van de wijk behouden blijven.
Oplossing 3: Zonwering aanbrengen. De
splitsingsakte geeft eisen waaraan
zonneschermen
moeten
voldoen.
Daarnaast is het raadzaam om collectieve
zonwering af te stemmen met de
commissie.
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Raming van maatregelen

Ter indicatie worden in dit hoofdstuk de

eigenschappen, de mogelijkheid tot ‘bulk-

kosten voor de uitvoering van de voorheen

korting’

benoemde interventies vermeld. Deze

Maatregelen in de openbare ruimte,

kosten zullen in werkelijkheid verschillen

bijbehorende kosten, en de benodigde

afhankelijk

vergunningen zijn niet meegenomen.

van

de

gebied-specifieke

in

aanschaf

en

aanleg.

Carre
Aansluiten op openbare ruimte
Drainage zand
Arbeid + machine + verstellen
drainagesleuven
Frezen
Inzaaien gazon
Graszaad recover 2
Herbestraten pad
Drainage zand
Arbeid + profileren
Optie 1
Drainage
Leveren drain 160mm
Leveren koppelstukken
Terugkeerklep
Straatkolken
Leveren straatkolken
Leveren PVC
Leveren koppelstukken
Optie 2
Molgoten

Algemene kosten en afronding
Afrondende werkzamheden en
opschonen terrein
Overleg, overhead,
Klicmelding en aansturing
Kosten voor BLVC, hekken e.d.
ontbreken

3 m³

€

5 dag
0.5 maal

€
€

560.00 € 2,800.00
560.00 €
280.00

1 maal
1 zak

€
€

450.00 €
142.50 €

5 m³
2 dag

30 meter
10 stuks
1 stuks

2 stuks
27 meter
7 stuks

25 stuks

2 dag
1 maal
1 maal

€
€

€
€
€

€
€
€

€

€
€
€

45.50 €

45.50 €
460.00 €

11.05 €
18.85 €
224.55 €

150.00 €
7.55 €
10.20 €

20.00 €

136.50

450.00
142.50
€

3,809.00

€

1,147.50

€

744.55

€

575.25

SOM
€ 1,319.80

€

500.00

SOM
500.00

€

2,070.00

227.50
920.00

SOM
€ 4,956.50

331.50
188.50
224.55

300.00
203.85
71.40

500.00
€

560.00 € 1,120.00
800.00 €
800.00
150.00 €
150.00
SOM
€ 2,070.00
TOTAAL
€ 8,346.30
€ 7,526.50
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Laaggelegen voortuin
Optie 1
Aansluiten op openbare ruimte
Drainage zand
Arbeid + machine
Inzaaien gazon
Graszaad recover 2

2
1
0.5
0.2

m³
dag
maal
zak

€
€
€
€

45.50
560.00
450.00
142.50

€
€
€
€

91.00
560.00
225.00
28.50
€

Straatkolken
Leveren straatkolken
Leveren PVC
Leveren koppelstukken
Terugkeerklep
Optie 2
Ophogen terrein
Drainage zand
Opsluitband
Inzaaien gazon
Graszaad recover 2
Herbestraten pad
Arbeid + machine + profileren

2
10
2
1

3
15
0.5
0.2
1
1

stuks
meter
stuks
stuks

m³
stuk
maal
zak
dag
dag

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

150.00
7.55
10.20
224.55

45.50
19.50
450.00
142.50
560.00
460.00

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

904.50

300.00
75.50
20.40
224.55
€

620.45

SOM
€ 1,524.95

€

596.50

€

136.50
292.50
225.00
28.50
560.00
460.00

SOM
596.50

TOTAAL
€ 1,524.95
€
596.50

Zonwering
Tegels ophalen

Privetuin Achter (of voor)
1 stuk
€
820.00 €
820.00
Gratis via Amsterdam tegelophaalservice
Noord op 6-9

Regenton Hout 195L

1 stuk

€

119.50 €

119.50

Vulmaat metaal
Installatie

1 stuk
1 uur

€
€

36.36 €
80.00 €

36.36
80.00

Regenton plastic 100L

1 stuk

€

48.95 €

48.95

Vulmaat plastic

1 stuk

€

14.99 €

14.99

Installatie

1 uur

€

80.00 €

80.00

Buffertank 1500L

1 stuk

€ 1,006.76 € 1,006.76

In- en overloop
Installatie

1 stuk
1 dag

€
€

200.00 €
460.00 €

200.00
460.00

€

SOM
235.86

SOM
€

143.94

SOM
€ 1,666.76
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Bijlage: Grondboringen
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B

.

Bijlage: Grondwaterstanden

Afbeelding 2.3.2 Grondwaterstanden in Vogeldorp. (Wareco, 2021)

Afbeelding 2.3.3 Grondwaterstanden in Vogeldorp. (Fugro, 2006)
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Afbeelding 2.3.4 Peilbuismetingen van vier actieve peilbuizen in Vogeldorp. In het groen
wordt het maaiveld aangegeven. In het zwart de mv – 20cm, relevant voor funderingsplaat
(Wareco, 2021)
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Bijlage: Hoogtekaarten Vogeldorp
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Carré 1

Horizontaal 1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 2

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 3

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 4

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 5

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 6

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 7

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 8

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 9

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 10

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 11

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2
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Carré 12

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 13

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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Carré 14

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2
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Carré 15

Horizontaal
1

Verticaal 1

Verticaal 2

Verticaal 3
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