
De nieuwe regelgeving voor lozingen, waarover in het
vorige nummer van Intech K&S drie artikelen zijn gepu-
bliceerd, maakt duidelijk dat bij nieuwbouw het afvloei-
end hemelwater niet zo maar meer op het riool kan wor-
den geloosd. Duurzaam omgaan met hemelwater, luidt
het credo. De perceelseigenaar moet het hemelwater
zoveel mogelijk zelf verwerken bij de plaats waar het
valt. Afvloeiend hemelwater moet bijvoorkeur worden
benut of lokaal in het milieu worden gebracht. Dat blijkt
uit de wettelijke voorkeursvolgorde voor omgaan met
hemelwater. Die voorkeursvolgorde volgt uit:
- de Wet milieubeheer (artikel 10.29a);
- de Wet gemeentelijke watertaken (Hemelwater -

zorgplicht op grond van de Wet waterhuishouding);
- het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Para -

graaf 5.4 van nota van toelichting);
- het Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-

lieubeheer (Activiteitenbesluit, artikel 3.3).
Voor een duurzame omgang met hemelwater moeten
doelstellingen worden geformuleerd. Die doelstellin-
gen staan verwoord in de Isso-publicatie 70.1, die in op-
dracht van Uneto-VNI is herzien en waarvan de titel nu
luidt: ‘Omgaan met hemelwater binnen de perceel-
grens’. De rapporteurs ir. Emil Hartman en ir. Ragna
Clocquet van DHV noemen drie doelstellingen: het zo
zorgvuldig mogelijk omgaan met water, het zo min

sanitaire techniek
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Hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak is

niet altijd even schoon. Maar dat betekent niet dat

geen enkel verhard oppervlak binnen de perceelgrens

in aanmerking komt voor ‘afkoppelen van het riool’ om

hemelwater te benutten of te infiltreren. Afkoppelen

moet echter weloverwogen plaatshebben. De herziene

uitgave van Isso-publicatie 70.1 biedt daarbij de hel-

pende hand.
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mogelijk doorschuiven van ‘problemen’ in ruimte en
tijd en het streven naar een grote betrokkenheid van
burgers bij milieu in het algemeen en waterhuishou-
ding in het bijzonder.

Voorkeursvolgorde
Afkoppelen van hemelwater van verontreinigende, ver-
harde oppervlakken moet weloverwogen plaatsheb-
ben. Voor de afweging zijn in Isso-publicatie 70.1 vier
criteria gebruikt: reductie van de verontreinigings-
vracht, zo goed mogelijke handhaving dan wel herstel
van het natuurlijk hydrologisch systeem, minimalise-
ring van de verspreiding van verontreinigingen in het
milieu en besparing van het drinkwatergebruik. 
Hemelwater kan worden benut, geïnfiltreerd, geborgen,
behandeld en/of afgevoerd. Op basis van bovenstaande
criteria is de volgende voorkeursvolgorde bepaald:
1. voorkomen van afvoer; 
2. benutten van het hemelwater of opvangen en infil-

treren in de ondergrond;
3. afvoer naar oppervlaktewater (eventueel na behan-

deling);
4. afvoer naar rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). 

Voorkomen, benutten of infiltreren  
Het voorkomen van afvoer wordt bereikt door de hoe-
veelheid verhard oppervlak te beperken. De toepassing
van vegetatiedaken draagt ook bij aan een verminde-
ring van de af te voeren hoeveelheid hemelwater via
rio lering of anderszins. Bovendien zijn de verontreini-
gingsvrachten in afvloeiend hemelwater van vegeta-
tiedaken doorgaans gering. Deze daken hebben een
zuiverende, dan wel een filterende werking. Is verdro-
gingsbestrijding een belangrijk doel, dan is het beter
geen vegetatiedak toe te passen, maar het hemelwa-
ter in de bodem te infiltreren. Van een vegetatiedak
komt veel minder hemelwater in de bodem terecht,
omdat het grootste deel ervan verdampt. 
Op basis van de definitie van duurzaamheid kan niet
duidelijk worden gesteld wat duurzamer is: het benut-
ten van hemelwater waarmee drinkwater wordt be-
spaard of het infiltreren van hemelwater waarmee het
grondwater wordt aangevuld. Bij de afweging tussen
hemelwaterbenutting of -infiltratie spelen andere fac-
toren een rol dan de overweging op basis van duur-
zaamheid. Het gaat dan om de bewustwording bij de
bevolking voor een duurzame omgang met water en
mogelijke volksgezondheidsrisico’s die kunnen worden
geïntroduceerd. 
In bepaalde situaties heeft benutting van hemelwater
een lichte voorkeur boven infiltratie. Dit is, volgens de
rapporteurs van Isso-70.1, het geval als drinkwater >
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1. Beslisboom mogelijkheden benutting infiltratie van hemelwater afkomstig
van daken. 

Het voorkomen van afvoer van hemelwater kan door verhard oppervlak te
beperken.
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vlaktewater en daarmee gepaard gaan met onaccep-
tabele peilstijgingen. 
Om verontreinigingen van het oppervlaktewater te
voorkomen is het soms nodig het hemelwater te be-
handelen dan wel te zuiveren, voordat het kan worden
geloosd. Als hemelwater te zwaar is verontreinigd, kan
het niet worden gebruikt, geïnfiltreerd of afgevoerd
naar oppervlaktewater. Als het niet mogelijk is de ver-
ontreinigingsbron met bronmaatregelen weg te
nemen moet het hemelwater via het riool worden af-
gevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
In Isso-publicatie 70.1 is de afvoer naar oppervlakte -
water verder uiteengezet. Deze publicatie gaat niet in-
houdelijk in op het ontwerp van hemelwaterafvoersys -
temen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie buiten
de perceelgrens. 

wordt bereid uit (diep) grondwater van zeer goede
kwaliteit. Hemelwaterbenutting draagt in die situatie
bij aan het sparen van drinkwater voor die toepassin-
gen waarvoor water van een goede kwaliteit is vereist.
Isso-70.1 gaat er vanuit dat infiltratie van hemelwater
altijd te prefereren is boven de afvoer naar oppervlak-
tewater. De reden hiervoor is dat infiltratie beter aan-
sluit bij het streven naar een zo goed mogelijke hand-
having of herstel van het natuurlijk hydrologisch
systeem. Maar ook omdat infiltratie beter aansluit bij
het minimalisering van de verspreiding van verontrei-
nigingen in het milieu. Dat komt door adsorptie van
verontreinigingen aan filtermateriaal in infiltratie-
voorzieningen. In Isso-publicatie 70.1 wordt ingegaan
op de mogelijke systemen voor hemelwaterbenutting
en de infiltratietechnieken.

Naar oppervlaktewater of rwzi
De directe afvoer naar oppervlaktewater, waarbij het
water daar tijdelijk kan worden geborgen, ligt een ni-
veau lager dan infiltratie in de bodem vanwege het
verschil in afstromingsvertraging. De afvoer van he-
melwater via de bodem heeft vele malen langzamer
plaats dan afvoer met berging in oppervlaktewater.
Directe afvoer naar oppervlaktewater kan daardoor
 leiden tot een te grote piekbelasting van het opper-

DUURZAAM OMGAAN MET HEMELWATER BINNEN DE  PERCEELGRENS
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IBOS-REGENWATER
Toekomstbestendig afkoppelen vraagt om visie en kennis van
technische mogelijkheden. Stichting Rioned en InfoMil onder-
steunen daarbij met Ibos-Regenwater (Interactief Beslissing
Ondersteunend Systeem voor duurzaam omgaan met regenwa-
ter) een digitale ondersteuning voor lokaal afkoppelbeleid. Zie
www.ibos-regenwater.nl

Bij infiltratievoorzieningen speelt de geschiktheid van de bodem een rol, zoals doorlatendheid en grondwaterstand.
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Principe keuze 
In Isso-publicatie 70.1 is een beslisboom opgenomen
waarmee een principekeuze voor de omgang met he-
melwater kan worden gemaakt. De gewenstheid van
een bepaald principe, op basis van duurzaamheids-
overwegingen, is hierboven besproken. De afweging of
een bepaald principe mogelijk is, hangt af van de kwa-
liteit en kwantiteit van het hemelwater. Bij infiltratie-
voorzieningen speelt daarnaast de geschiktheid van
de bodem een rol, zoals doorlatendheid en hoogte van
de grondwaterstand. Daarover staat in de Isso-publica-
tie de nodige informatie. De mogelijkheden in relatie
tot de waterkwaliteit kunnen worden ingeschat met
de ‘checklist verontreinigingsbronnen’. 
De criteria waaraan het hemelwater moet voldoen is
afhankelijk van de manier van omgang met hemelwa-
ter (benutting, infiltratie of afvoer naar oppervlakte-
water). Hemelwaterbenutting is alleen toegestaan
met relatief schoon hemelwater afkomstig van daken.
Bij infiltratie of afvoer naar oppervlaktewater kan ook
hemelwater afkomstig van straatoppervlakken wor-
den meegenomen. De checklist geeft een globale be-
oordeling. Als alle vragen met nee worden beantwoord
is er waarschijnlijk geen directe bron van verontreini-
ging van hemelwater. De rapporteurs van Isso 70.1 wij-
zen erop dat de checklist geen strikte normen kent. Er
zijn veelal nog geen strikte normen opgesteld, waar-
aan hemelwater moet voldoen om het te mogen be-
nutten, infiltreren of afvoeren naar oppervlaktewater.
Bovendien gaat het om te ontwikkelen nieuwbouw,
zodat geen metingen kunnen worden verricht aan de
kwaliteit van het afvloeiende hemelwater om vast te
stellen of het voldoet aan de normen. In alle gevallen
zal moeten worden gestreefd naar een minimalisering
van de vervuiling van het afvloeiend hemelwater. De
checklist geeft daarbij tevens aan in welke richting
bronmaatregelen kunnen worden getroffen om de
kwaliteit te verbeteren. 

Tot slot 
De nieuwe wetgeving, die vanaf 1 januari 2008 van
kracht is, vraagt van gemeenten om te bepalen wan-
neer de perceelseigenaar zelf het hemelwater moet
verwerken. Een algemene afweging wordt in het ge-
meentelijke rioleringsplan (GPR) gemaakt. Op basis
daarvan kan de gemeente beoordelen in welke gebie-
den of situaties eventueel aanvullende regels nodig
zijn voor afvoer van hemelwater op of in de bodem of
lozing op een gemeentelijk rioolstelsel. Moet de per-
ceelseigenaar het hemelwater zelf verwerken, dan kan
hij voor de realisering van technische oplossingen een
beroep doen op de installateur. 

Nieuwe wetgeving, inzichten en technische ontwikke-
lingen op het gebied van de waterhuishouding binnen
de perceelgrens, maakten het noodzakelijk de Isso-pu-
blicatie 70.1 te actualiseren. Hoewel dit slechts over
een klein gedeelte gaat ten opzichte van de uitgave
van 2000. De doelstellingen en de afwegingscriteria
voor de toe te passen afkoppeltechnieken zijn in de af-
gelopen jaren dan ook nauwelijks gewijzigd. Wel heeft
het proces jarenlang geduurd om duurzaam omgaan
met hemelwater in de wetgeving een juiste plaats te
geven. De aandacht van de installatiebranche voor dit
thema was tot nu toe matig. Daarin zal verandering
komen. In de praktijk is in de afgelopen jaren door vele
partijen ervaring opgedaan en dat heeft geleid tot bij-
stelling van inzichten en uitbreiding van richtlijnen.
Deze zijn zogoed mogelijk verwerkt in de herziene uit-
gave van Isso-publicatie 70.1 die binnenkort beschik-
baar komt. <
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Checklist voor verontreinigingsbronnen afvloeiend hemelwater. (Bron: Riza)

checklist voor dakoppervlakken (voor benutting, infiltratie of afvoer) 

1 Is er dakoppervlak van uitloogbaar materiaal (teerhoudend bitumen,
zink, koper)?

2 Is er in de nabije omgeving een bron van depositie (snelwegen, spoor-
wegen, industriële emissies, zoals vuilverbranding, E-centrale)? 

3 Ligt er op het dakoppervlak veel vogelpoep (duiven)? 

checklist voor straatoppervlakken (voor infiltratie of afvoer)

1 Is er veel 1) gemotoriseerd verkeer op het verhard oppervlak (door-
gaande weg)?

2 Ligt er op het verhard oppervlak veel zwerfvuil, hondenpoep of vogel-
poep (duiven)?

3 Wordt er onkruid bestreden met chemische middelen?

4 Worden er auto’s gewassen op het verhard oppervlak?

5 Is er op eigen terrein uitloogbaar materiaal gebruikt (asfalt, verduur -
zaamd hout)? 

6 Wordt het eigen terrein extensief beheerd/onderhouden (bijv. lage
veegfrequentie)?

aanvullende checklist voor bedrijventerreinen

7 Heeft er op- en overslag plaats op het bedrijventerrein?

8 Kan door een calamiteit verhard oppervlak verontreinigd raken?

9 Staat er op het verhard oppervlak apparatuur opgesteld waaruit stof-
fen kunnen lekken, of waarbij morsingen kunnen optreden door bij-
voorbeeld bijvullen?

10 Wordt er op het bedrijventerrein apparatuur gereinigd of gespoeld?

11 Wordt het terrein zelden of nooit gereinigd?

12 Is er in de nabije omgeving een bron van depositie?

1) In de ‘Leidraad aan- en afkoppelen van verharde oppervlakken’ (Tauw)
wordt voor de infiltratie van hemelwater als grens een verkeersinten-
siteit van 1000 motorvoertuigbewegingen per dag gehanteerd. Voor
de optie lozen op oppervlaktewater is een grens van 500 voertuigbe-
wegingen aangehouden. 
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