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Figuur 1 - Rioolvervanging

Doorgrond je omgeving. Ken je omgeving.
Omgevingsbewust. Het lijken allemaal open
deuren. Logisch toch? In de praktijk bar
lastig! En vaak veel te laat in het proces. In
Rotterdam wordt gemiddeld 40 kilometer per
jaar aan riolering vervangen in dicht stedelijk
gebied. Het is dus een must om de omgeving
te kennen om zo risico’s in de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. Hoe doen we dat?
Rotterdam heeft ongeveer 2.500 km vrijvervalriolering, 370 km persleiding en 580
gemalen in beheer. In de jaren 60 en 70 van
de vorige eeuw is veel van deze riolering
aangelegd. Riolering in Rotterdam heeft
een gemiddelde levensduur van ongeveer 60
jaar. Dit varieert per gebied en wordt vooral
bepaalt door de mate van zettingen.
Gemiddeld vervangt Rotterdam zo’n 40 km
riolering per jaar (figuur 1). Een enorme
opgave in dicht stedelijk gebied.
Riolering vervangen is makkelijker gezegd,
dan gedaan. In smalle straten, een volle
ondergrond, onder of naast kwetsbare bomen, een slappe bodem, risico van opbarsten, hoge grondwaterstanden, kans op nietgesprongen-explosieven, gebieden met archeologische waarde, verschillende funderingstypen van gebouwen, souterrainwoningen, grote kabels en leidingen, .... Dat vraagt
om goed zicht op de omgeving, de gebiedskenmerken. Niet pas in de bestekfase, maar al zo
vroeg mogelijk in het planvormingsproces.
Planvorming
Sinds enkele jaren is het planvormingsproces
(zie figuur 2) aangepast met als doel om de
omgevingskenmerken zo vroeg mogelijk in
beeld te hebben. Het begint met het inzichte-
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Data helpt bij snel
doorgronden omgeving
vroeg in het planproces

lijk maken van de onderhoudsbehoefte: waar
moet de komende jaren de riolering vervangen
worden? Voor die gebieden worden inventarisatiestudies uitgevoerd, gevolgd door een
variantenstudie met voorkeursvariant. Op dat
moment is duidelijk welke risico’s en kansen
er te verwachten zijn met betrekking tot het
ontwerp en de uitvoering van de rioolvervanging. Met deze informatie gaat stadsbeheer
‘matchen en makelen’, ofwel afstemmen met
de andere stakeholders om te komen tot jaarplannen en vervolgens concrete projecten op
straatniveau.
Inventarisatiestudie
De inventarisatiestudie is een bureaustudie
gericht op het in beeld brengen van de huidige toestand van de riolering en de omgevingskenmerken. Alles op basis van beschikbare data. Resultaat is inzicht in risico’s en
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Figuur 2 - Planvormingsproces

Samenvatting

Rotterdam vervangt gemiddeld 40 kilometer riolering per jaar in dicht
stedelijk gebied. Omgevingskennis is hierbij een must! Data is een
hulpmiddel om vooraan in het planproces snel de omgevingskenmerken
zichtbaar te maken, zonder veldwerk. Met een GIS-tool maakt Rotterdam
in een handomdraai themakaarten van het onderzoeksgebied. Van
belang hierbij is een goede dataset en vertaalslag van data naar relevante

informatie. Geo-gerefereerde data is eenvoudig toegankelijk te maken met
een GIS-applicatie. Automatiseren bespaart veel repeterende handelingen
en geeft eenduidige resultaten. Het denkwerk blijft echter voorbehouden
aan de adviseur. De adviseur blijft adviseur. En een goede adviseur is
omgevingsbewust!

Figuur 3 - Themakaart bomen

Tijdrovende klus
Het samenstellen van 20 themakaarten is
een opgave op zich. Elke adviseur bouwt zijn
eigen verzameling aan GIS-bestanden op en
verwijst naar databronnen waar hij/zij van
denkt dat deze betrouwbaar is. Regelmatig
is dat ook projectdata vanuit andere projecten. De brondata is daarmee niet helder. Per
thema wordt vervolgens een kaart in elkaar
gezet met een opmaak naar de persoonlijke
wensen van de betreffende adviseur. Naast
dat het tijdrovend is, is de betrouwbaarheid
niet hoog en ontstaan er veel verschillen in
opmaak in de themakaarten.
Kaarten in een handomdraai
Al snel werd duidelijk dat dit anders moest.
In een samenspel tussen adviseurs en GISexperts is een GIS-tool ontwikkeld waarmee
snel een kwalitatief hoogwaardige inventarisatieatlas is te maken. Het maken van 20
themakaarten kost nu een uurtje tijd. En, belangrijker, ze worden allemaal op een eenduidige en herleidbare wijze samengesteld
onafhankelijk van de adviseur. De bronnen
zijn vastgelegd (zie figuur 5) en uit de basisdata wordt een knip gemaakt die wordt opgeslagen als projectdata. Dit is belangrijk,
omdat de basisdata (veelal uit beheerbestanden) in de tijd muteren en projectdata een
momentopname is uit de basisdata. Hiermee
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Figuur 4 - Themakaart funderingen

kansen, maar ook inzicht in kennisleemten.
Zo is ook in een vroeg stadium bekend waar
extra onderzoek nodig is. Deze fase leunt
volledig op beschikbare data. Rotterdam
verzamelt al decennia data van de objecten
en gebiedskenmerken in de stad. Het grootste deel hiervan is digitaal beschikbaar en
geo-gerefereerd. Dit maakt het mogelijk om
de omgevingskenmerken zichtbaar te maken op kaart. Wezenlijk onderdeel van de inventarisatiestudie is dan ook het maken van
een inventarisatieatlas in een GIS-applicatie
(ArcGIS), bestaande uit circa 20 themakaarten
(zie figuur 3 en 4). Hoe zorg je er als adviseur
voor dat je deze data snel beschikbaar hebt
als informatie?
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is binnen het project altijd terug te zien op de
gebruikte data. Daarbij hebben alle kaarten
dezelfde opmaak.
GIS-tool: hoe werkt het?
De tool is gemaakt en bruikbaar in ArCMap.
De adviseur tekent de plangrens van het te
onderzoeken gebied en wijst de projectmap
aan. De tool maakt een knip uit de basisdata en schrijft deze weg in de projectmap (een
zogenaamde Geodatabase). De knip wordt

Figuur 5 - Bronnenlijst themakaarten

Figuur 6 - ArcMap bestanden

ruim genomen: een kilometer rond de getekende plangrens. Zo wordt voorkomen dat
belangrijke gegevens die grenzen aan of van
invloed zijn op het plangebied van de kaart
vallen. Vervolgens maakt de tool automatisch
een serie ArcMap bestanden (zie figuur 6),
per hoofdthema één met meerdere datalagen en verschillende automatische analyses.
Deze worden weggeschreven in de projectmap. De adviseur kan nu per hoofdthema in
de ArcMap bestanden de relevante lagen met

informatie selecteren. De laatste stap is het
genereren van pdf-bestanden (zie figuur 7).
Ook dit is een automatische handeling, waarbij de adviseur alleen aangeeft welke kaarten
in pdf nodig zijn. Het selecteren van de relevante lagen is een belangrijke tussenstap.
Beoordelen of er informatie relevant is voor
het op te stellen advies blijft maatwerk. Ook
kan de tool niet zien als bepaalde data voor
het betreffende plangebied ontbreekt, wat
zou resulteren in kaarten zonder enige informatie. De adviseur blijft dus adviseur!

Figuur 7 - Themakaart maaiveld
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Aanbevelingen
Het grootste deel gaat in de inventarisatiefase over de omgevingsfactoren, waar de
riolering integraal onderdeel vanuit maakt.
In deze fase worden dan ook direct specialisten vanuit andere thema’s betrokken om hun
gebiedskennis in te brengen. Elk specialisme
is immers maar één onderdeel van het grotere (complexe) geheel is! Hoe eerder in het
planproces zicht op de omgevingsfactoren,
des te sneller zicht op risico’s en kansen en
des te beter de advisering. Van belang hierbij
is een goede dataset en vertaalslag van data
naar relevante informatie. Geo-gerefereerde data is eenvoudig toegankelijk te maken
met een GIS-applicatie. Maar de adviseur
blijft adviseur. En een goede adviseur is
omgevingsbewust!

