
Het is in principe niet wenselijk regenwater via een tra-
ditioneel rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsin-
stallatie af te voeren. Dat staat haaks op het waterbeleid
in Nederland. Dat beleid richt zich op het scheiden en
gescheiden houden van regenwater en (ander) afvalwa-
ter. De onlangs door Stichting Rioned uitgebrachte mo-
dule C2200 van de Leidraad Riolering beschrijft het func-
tioneren van kleinschalige systemen, waarmee het
scheiden van regenwater wordt gerealiseerd. De modu-
le richt zich op de controle van het hydraulisch functio-
neren van individuele voorzieningen. Die voorzieningen
zijn vegetatiedaken, installaties om regenwater te be-
nutten, straatgoten, infiltratievoorzieningen, voorzienin-
gen om water (tijdelijk) te bergen, voorzieningen om
water te behandelen en af te voeren. Een systeem kan
deze voorzieningen onderling koppelen.
Module C2200 geeft inzicht in de samenhangende wer-
king van de onderdelen van een regenwatersysteem.
Beoordeling van het functioneren van de voorzieningen
heeft plaats bij gemiddelde en extreme omstandighe-
den. Bij gemiddelde omstandigheden draait het om de
effectiviteit van een voorziening. Het functioneren van
de reguliere werking van de voorziening wordt beoor-
deeld aan de hand van de waterbalans en is gebaseerd
op eenvoudige kenmerken: de berging en de ledigingsca-
paciteit van de voorziening. De ledigingscapaciteit geeft
aan hoe snel het water uit de voorziening afvoert zonder
over te lopen. Bij extreme omstandigheden gaat het om
overbelasting van de berging en/of afvoercapaciteit van
een voorziening. De beoordeling van de overbelasting
van een voorziening is gebaseerd op een maatgevende
afvoercapaciteit. De maatgevende afvoercapaciteit is ge-
koppeld aan de keuze voor een acceptabele herha-
lingstijd van overbelasting van de voorziening.
In module C2200 is de beoordeling van het hydraulisch
functioneren uitgewerkt aan de hand van vuistregels
en tabellen. In de uitwerking van de tabellen zijn keu-
zen gemaakt voor de verdeling van het aangesloten af-
voerend oppervlak in de verschillende typen. Niet alle
situaties zijn daarom één op één door te vertalen naar
een tabel. Dit betekent dat de werking van een voorzie-
ning vaak bij benadering wordt bepaald. De opstellers
van de module, ir. Harry van Luijtelaar (adviesbureau
Tauw) en ir. Ton Beenen (Stichting Rioned), adviseren
dan ook bij de keuze van uitgangspunten en aanna-
men aan de veilige kant te blijven. De beperkingen van
deze aanpak komen vooral naar voren bij de schemati-
sering van complexe systemen. De werking van het
ene systeem bepaalt de belasting van het volgende
systeem. Voor dit soort samengestelde systemen vin-
den de opstellers van de module het gebruik van re-
kenmodellen noodzakelijk.
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Meerdere bestemmingen
In figuur 2 is een systeem van drie gekoppelde voorzie-
ningen aangegeven. De volgorde van de koppeling van
de voorzieningen is belangrijk. In de meeste systemen
zijn de voorzieningen gekoppeld in een boomstruc-
tuur. Daarbij kan sprake zijn van meerdere bestemmin-
gen van het regenwater (de wortels). Voor de analyse
van het functioneren van het systeem werkt men
stroomafwaarts van de takken naar de wortels. Het ve-
getatiedak vangt het regenwater op. Het regenwater
loopt via een afvoerleiding naar een molgoot die uit-
komt in een infiltratieriool. De inloop van neerslag van
het bestraatte (terrein-)oppervlak belast eerst het in-

filtratieriool dat overloopt naar het oppervlaktewater.
In module C2200 is de werking van een regenwater-
systeem met overlopen naar een gemengd afvalwater-
systeem buiten beschouwing gelaten. De opstellers
van de module gaan er vanuit dat dergelijke situaties
(vaak eenvoudig) worden meegenomen in een contro-
leberekening met een rioleringsmodel.

Inloop
Het hydraulisch functioneren van een regenwater-
voorziening bestaat uit twee fasen: de inloop van het
regenwater via het afvoerend oppervlak naar een voor-
ziening en de verwerking van regenwater in een voor-
ziening. De inloop van regenwater in een voorziening
is gemodelleerd als een reservoir met oppervlakteber-
ging. Het reservoir bergt water, waar het infiltreert via
de ondergrond naar het grondwater of verdampt naar
de atmosfeer. De nettoneerslag die overloopt, stroomt
via het afvoerend oppervlak eventueel af naar een re-
genwatervoorziening. De nettoneerslag waarmee een
voorziening wordt belast heet de inloop. Een regenwa-
tervoorziening werkt als een reservoir dat regenwater
bergt en meer of minder vertraagd afvoert naar de pri-
maire bestemming: bodem (grondwater), oppervlakte-
water of zuivering (figuur 3).
Een regenwatervoorziening werkt ook als een hydrau-
lisch element om regenwater te transporteren. Een re-
servoir dat regenwater (wel of niet tijdelijk) bergt,
moet altijd zijn voorzien van een zogenoemde over-
loop. Bij rioolstelsels is dit een overstort. Voorzieningen
met een beperkte afvoer- en/of overloopcapaciteit
kunnen overbelast raken, waardoor er in principe
‘water op straat’ kan ontstaan. Een zuiveringsvoorzie-
ning heeft vaak een geknepen capaciteit om een ver-
wijderingsrendement voor bezinkbare deeltjes te
waarborgen en is daarom vaak voorzien van een by-
pass (een overloop).

Afvoerend oppervlak
Het aangesloten afvoerend oppervlak is een belangrijk
gegeven in de bepaling van het functioneren van een re-
genwatervoorziening. Voor de inventarisatie van het af-
voerend oppervlak wordt in module C2200 de volgende
indeling aangehouden: type oppervlak (gesloten verhard,
open verhard,dak,onverhard), type afstromingvertraging
(hellend, vlak, vlak uitgestrekt) en type primaire bestem-
ming (zuivering, oppervlaktewater, grondwater, geen).
De primaire bestemming van het regenwater is die be-
stemming die geldt voor de werking onder normale
omstandigheden. Als de berging van een systeem vol
raakt kan het water overlopen naar een andere bestem-
ming. De grootte en de typering van het afvoerend op- >
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1. Wegen van het regenwater.

2. Voorbeeld van een systeem opgebouwd uit regenwatervoorzieningen.

3. Functioneren regenwatervoorziening en de inloop van neerslag van het af-
voerend oppervlak.
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pervlak bepaalt de hoeveelheid regenwater die inloopt
in een voorziening. In module C2100 is de werking van
het inloopmodel beschreven. Module C2200 voorziet in
tabellen voor de controle van het hydraulisch functio-
neren van de voorzieningen. Deze zijn berekend met en
zonder inloopmodel. Voor de uitwerking van de tabel-
len met inloopmodel is gerekend met de volgende ver-
deling van typen indeling afvoerend oppervlak: twintig
procent gesloten verhard, dertig procent open verhard,
veertig procent hellend dak, tien procent vlak dak.
Voor de dimensionering van kleinschalige infiltratie-
voorzieningen en benuttingsvoorzieningen, bij de wo-
ning, wordt geen inloopmodel toegepast. Daarbij
wordt uitgegaan van honderd procent gesloten ver-
hard oppervlak. Voor de uitwerking van de tabellen
zonder inloopmodel is gerekend met verdamping van
neerslag en een bevochtigingsverlies van 0,5 mm.

Neerslag  
Module C2200 gaat op twee manieren om met neer-
slaggegevens. Voor het ontwerp en de beoordeling van
het functioneren van hydraulische onderdelen ((over-
loop-)leidingen, overlaten, doorlaten, goten en debiet-
begrenzers) worden maatgevende regenintensiteiten
gekoppeld aan herhalingstijden. De controle van de
werking van bergings- en infiltratievoorzieningen (ef-
fectiviteit en overbelasting) is gebaseerd op simulaties
met neerslagreeksen. De effecten van opeenvolging
van buien werken vooral door op traag ledigende voor-
zieningen. De tabellen in module C2200 zijn gebaseerd
op de 15-minutenreeks van de Bilt 1955-1979. Als het
gaat om voorspellende berekeningen heeft het gebruik
van een recentere reeks een beperkte meerwaarde.
Bij de beoordeling van het functioneren van de afvoer-
capaciteit bij overbelasting van regenwatervoorzienin-
gen in extreme situaties kunnen, volgens de opstellers
van de module, maatgevende regenintensiteiten een-
voudig worden aangepast met een veiligheidsfactor
van tien, twintig procent of nog meer. Bij de beoorde-
ling van de waterbalansen van een voorziening  spelen
de effecten van klimaatontwikkeling nog een margina-
le rol. Het functioneren van benuttingsvoorzieningen
kan beter worden afgestemd op een maatgevende
droge periode dan op een neerslagreeksanalyse.

Toetsing
Hoofdstuk 3 van module C2200 gaat over de maatsta-
ven en meetmethoden voor de toetsing van het func-
tioneren van regenwatervoorzieningen. Er wordt
onderscheid gemaakt in (voorkomen van) het overbe-
last raken van (onderdelen van) voorzieningen en de
reguliere werking daarvan. Bij de reguliere werking

gaat het om hoeveel water er vanuit een infiltratie-
voorziening overloopt naar het oppervlaktewater, hoe-
veel water er wordt behandeld via een lokale zuive-
ringsvoorziening, hoeveel water er overloopt via de by-
pass en wat bijvoorbeeld het rendement is van een
voorziening. Bij de overbelasting gaat het om hoe vaak
een voorziening overbelast raakt en wat daarvan de
gevolgen zijn, bijvoorbeeld ‘water op straat’.
Het hydraulisch functioneren van een regenwater-
systeem wordt getoetst aan de hand van de kenmerken
die betrekking hebben op de overbelasting van de voor-
zieningen en op de reguliere werking. Voor het kwantifi-
ceren van deze kenmerken is in module C2200 gekozen
voor een relatief eenvoudige benadering. De regenwa-
tersystemen worden getoetst aan de hand van twee
grootheden: berging en (constante) ledigingscapaciteit.
In de bijlagen van module C2200 zijn tabellen opgeno-
men met en zonder inloopmodel voor bergen, afvoeren
en overlopen. De tabellen hebben betrekking op afvoer
via voorziening (mm/jaar en in procent), overloopvolu-
me (mm/jaar en in procent), overloopduur (uur/jaar) en
aantal keren dat voorziening overloopt (-/jaar).

Actualisatie Isso 70.1 
Hoofdstuk 4 van module C2200 gaat in op voorzienin-
gen van regenwater voor huishoudelijk gebruik op klei-
ne schaal. De beschrijving van het functioneren van
voorzieningen voor de berging en infiltratie van regen-
water staat in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 gaat het
vooral om lokale en decentrale zuiveringsvoorzieningen
van regenwater. Hoofdstuk 7 behandelt het functione-
ren van stromingselementen als onderdeel van regen-
watervoorzieningen en -systemen. Hoofdstuk 8 licht
met rekenvoorbeelden het functioneren van regenwa-
tervoorzieningen en -systemen toe. Ook gaat het
hoofdstuk in op de aandachtspunten per onderwerp.
Bijlage 1 en 2 geeft een serie tabellen voor de beoordeling
van het functioneren van voorzieningen, berekend met
en zonder inloopmodel. Isso-publicatie 70.1 ‘Hemelwater
binnen de perceelgrens’ (2000) is toe aan een  actualisa-
tie. Relevante delen uit de nieuwe module C2200 en uit
andere modules van de Leidraad Riolering zijn hiervoor te
benutten. Dat is nodig om een goede aansluiting te ver-
krijgen tussen de regenwatervoorzieningen binnen- en
buiten de perceelgrens. Daarvoor is een projectplan in de
maak waarin Uneto-VNI, TVVL en  Isso deelnemen. <

BRON 

‘Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen’,
Leidraad Riolering, module C2200, april 2006, Stichting
Rioned. Opstellers: ir. Harry van Luijtelaar (adviesbureau
Tauw) en ir. Ton Beenen (Stichting Rioned).
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