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LOCATIE
LOCATIE

HET PLANGEBIED

INLEIDING
Het plangebied ligt in de Gemeente Ouder Amstel. Rainproof Amsterdam is om die reden
niet van toepassing. DPG heeft de wens om het gebouw BREEAM te certificeren. Daarom
worden de randvoorwaarden vanuit BREEAM gehanteerd bij de wateropgave. .
BREEAM
Voor afstromend regenwater zijn binnen BREEAM POL-6 (Polution) twee punten te halen. Er wordt oa. ingezet op het behalen van de volgende twee punten m.b.t afstromend
regenwater:
1. Waar duurzame waterbergings- en infiltratiemaatregelen zijn gespecificeerd die verzekeren dat: de piekafstroomsnelheid van de locatie naar watergangen (natuurlijk of gemeentelijk) niet groter is voor de ontwikkellocatie dan deze was voordat de locatie ontwikkeld werd.
2. Waar duurzame waterbergings- en infiltratiemaatregelen zijn gespecificeerd die verzekeren dat: de totale hoeveelheid afstromend regenwater, gedurende de levensduur van de
ontwikkeling, naar watergangen (natuurlijk of gemeentelijk) niet groter is voor de ontwikkellocatie dan deze was voordat de locatie ontwikkeld werd.
Dit betekent het volgende:
Als de footprint (= demarcatie) circa 6.200 m2 is (gebaseerd op grootste bouwniveau
kelder -1) dan is de wateropgave voor POL-6:
· punt 1: (70 mm – 58 mm) x 6.200 = 75 m3
· punt 2: (incl. 2e punt): (100 mm – 83 mm) x 6.200 = 106 m3
In dit document wordt aangetoond hoe de (tenminste) 106m3 rgenwater gebufferd wordt
op eigen terrein.
Er worden twee typen waterberging op het gebouw toegepast, een krattensysteem op de
vlakke daken en een drain op de hellende daken. Deze systemen bevinden zich altijd onder
aanwezige beplanting zodat het opgeslagen regenwater ten goede komt aan de beplanting en daarmee aan de biodiversiteit van het plan.

De eis van 106m3 waterberging behalen
we, op eigen terrein. We willen zelfs 238m3
bufferen!
Dit wordt gedaan door middel van de volgende ingrepen:
- retentiekratten op niveau 9
- een drainlaag op het hellende dak van
niveau 8
- retentiekratten op niveau 1&2 onder de beplanting in de plantenbakken langs de randen
- retentiekratten op het parkeerdek op de
begane grond
De reden dat we meer willen bufferen dan de
106m3 heeft te maken met de borging van
goede kwaliteit groen.
De kratten onder de beplanting dragen bij aan
een duurzamere beplanting (minder of geen
irrigatie).
Aanvullend kan er een grotere diversiteit aan
plantensoorten worden toegepast (niet enkel
sedum) op het gebouw dat goed is voor de
biodiversiteit.

WATERBERGING BEREKENING

Op de afbeelding is te zien waar,
hoeveel water wordt opgeslagen.
De norm van BREEAM (106m3)
wordt ruimschoots behaald door
het bergen van 238m3 water op
eigen terrein.

WATERBUFFERS OP LEVEL 8&9

Rail t.b.v. glazenwasmachine

*Zonnepanelen niet inbegrepen bij gewicht

Substraat M-light, laagdikte: 270mm, gewicht: 340kg/m2

Beplanting op biosolar dak, soorten: n.t.b.
Substraat L, Lichtgewicht substraat, laagdikte:100mm, 82kg/m2

Drainagelaag FKD 25, laagdikte: 25mm, gewicht: 1,35kg/m2

Filterlaag FIL 105, laagdikte: 6mm, gewicht: 4kg/m2
Bescherm-adsorptielaag RMS 500, gewicht: 500 gram/m2
.Isolatie in overeenstemming met architect

Waterretentiebox WRB 85i, laagdikte: 85mm, waterlaag: 80mm,
gewicht: 85,6kg/m2
Bescherm-adsorptielaag RMS 300, gewicht: 300 gram/m2
.Isolatie in overeenstemming met architect
15°

Green roof - Level 8

Biosolar roof - Level 9
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Dak - 8e verdieping

DLA 1909

WATERBUFFERS NIVEAU 1-2
Boom, soortkeuze volgens
beplantingsplan,
ondergronds verankerd en/of aan
zijwanden plantbak
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Volautomatisch watergeefsysteem met
vloeibare voeding
Extensief substraat E-S,
laagdikte: 600mm = 1008kg/m2
verzadigd (1008kg/m3)
Filterlaag FIL 105, gewicht: 0,11kg/m2,
gewicht: 7,5kg/m2
Waterretentiebox WRB 150i, laagdikte:
150mm, gewicht: 12kg/m2
Filter- en absorptielaag RMS
500K,laagdikte: 4mm, gewicht: 4kg/m2

Tegelverharding, dikte: ±50mm,
gewicht natuursteen: 160kg/m2 / beton: 120kg/m2
Verharding: tegeldrager
Drainaige-bufferlaag FKD 25 (25mm),
gewicht: 6,35kg/m2
Filter- en absorptielaag RMS 500K,
laagdikte: 4mm, gewicht: 4kg/m2
Demarcatie
Dakconstructie inclusief isolatie, waterdichte en
wortelwerende dakbedekking in overeenstemming
met architect
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WATERBUFFERS BEGANE GROND

.Beplantingsvak, soortkeuze: n.t.b.
.Extensief substraat E-S, laagdikte: variërend:
min.160-300mm,
gewicht: 270kg/m2-504kg/m2
.Filterlaag FIL 105
.Waterretentiebox WRB 85i, laagdikte: 85mm,
waterlaag: 80mm, 80 kg/m2
.Bescherm-absorptielaag RMS 300
. Isolatie in overeenstemming architect

.Verharding, type: n.t.b.
.Fundering t.b.v. verharding
.Bescherm-adsorptielaag RMS 300
.Isolatie in overeenstemming met architect
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