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In een van de eenvoudigste systemen wordt het hemelwater via een overstek van het 
dak rechtstreeks op de bodem gebracht.

Hemelwaterafvoer via ketting op bodem.

n de Wet gemeentelijke watertaken zijn de 
verantwoordelijkheden geformuleerd van de 
gemeente voor hemelwater en grondwater 
in bebouwd gebied. Gemeenten werken hun 

zorgplicht voor hemelwater en grondwater uit in 
gemeentelijke rioleringsplannen. Die plannen zijn 
bepalend voor de stedelijke wateropgave op het 
gebied van afstromend hemelwater en grondwater. 
De gemeente kan een hemelwaterverordening 
inzetten. In de Wet gemeentelijke watertaken 
wordt gesteld dat op particulier terrein de 
eigenaar primair verantwoordelijk is voor de 
afvoer van hemelwater, bij voorkeur in de bodem 
(infiltratie) of naar het oppervlaktewater. Pas als 
dit redelijkerwijs niet van de eigenaar kan wor-
den gevraagd, heeft de gemeente een taak om het 
afvloeiende hemelwater verder af te voeren vanaf 
de grens van het particuliere perceel. Maar ook 
dan zullen er altijd momenten zijn dat hemelwa-
ter van bouwwerken over het terrein stroomt. Dit 
komt omdat de capaciteit van de systemen voor 
de afvoer van hemelwater begrensd is of omdat 
de systemen verstopt raken. In dat geval treden 
overstort- en noodvoorzieningen in werking die 
het overtollige hemelwater op het terrein storten. 
De eigenaar van het perceel zal tijdelijke en 
incidentele wateroverlast moeten accepteren en 
maatregelen moeten treffen waardoor op het ei-
gen terrein het water op een veilige wijze tijdelijk 
kan worden geborgen. Blijven die maatregelen 
achterwege, dan zal bij waterschade in bijvoor-
beeld kelders en kruipruimten de verzekeraar 
eventuele claims kunnen afwijzen. Ook kan de 

perceeleigenaar worden aangesproken voor 
schade op naburige percelen. 

Bouwbesluit 2012

Voor het dimensioneren van leidingsyste-
men voor de afvoer van hemelwater zijn in 
nen 3215:2011 bepalingsmethoden opgenomen 
waarmee wordt voldaan aan de prestatie-eisen 
van Bouwbesluit 2012. Bepalingsmethoden voor 
de afvoercapaciteit zijn opgenomen voor zowel 
de gebouwriolering als buitenriolering (terrein-
leidingen). Ook voor de capaciteit van ontlast-
voorzieningen bevat de norm bepalingsmetho-
den. In ntr 3216:2012 zijn alle bepalingsmethoden 
voor de capaciteit van de riolering van bouw-
werken nader uitgewerkt. Daaruit volgt dat de 
ontlastvoorzieningen, op grond van genormeerde 
ontwerpuitgangspunten, theoretisch eens in de 
twee jaar in werking treden. Voor noodafvoeren 
die geen onderdeel uitmaken van de norm maar 
wel zijn opgenomen in de richtlijn, is de theo-
retische inwerkingtreding op een keer in de vijf 
jaar bepaald. In de praktijk kunnen echter door 
verstoppingen de genoemde voorzieningen vaker 
in werking treden. Bouwbesluit 2012 stelt geen 
eisen aan de voorzieningen voor de tijdelijke ber-
ging en afvoer van hemelwater op eigen terrein. 
De perceeleigenaar kiest zelf de voorziening en 
bergings-, vertragings- of infiltratiecapaciteit. 

Keuzen

Afvoer van hemelwater op eigen terrein kan voor 
een deel worden voorkomen door de hoeveelheid 

I

Waar laten we het hemelwater        op eigen terrein?
Systemen voor de afvoer van hemelwater naar een openbaar stelsel, een infiltratievoorziening binnen het 
eigen perceel of naar een aan het perceel grenzend oppervlaktewater moeten zo worden ontworpen dat 
er geen wateroverlast of -schade ontstaat. Dat geldt ook voor noodafvoeren van daken. Voor elk systeem 
geldt dat er momenten zijn dat hemelwater van het gebouw vanuit het systeem over het terrein gaat stro-
men. Dan moet er een plek worden gepland voor tijdelijke berging. 
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Bladscheider die tevens dienst doet als ontlastvoorziening. Verlaagd aangelegd deel van een parkeerplaats voor tijdelijke berging van 
hemelwater.

Techniek

verhard oppervlak te beperken, of door de toe-
passing van vegetatiedaken. Als voor de reguliere 
afvoer van (niet te verontreinigd) hemelwater 
kan worden gekozen tussen infiltratie in de bo-
dem of naar aangrenzend oppervlaktewater, dan 
gaat de voorkeur uit naar infiltratie. Isso-publica-
tie 70.1 (2011), 'Omgaan met hemelwater binnen 
de perceelgrens', geeft twee argumenten: 
• Infiltratie sluit beter aan bij het streven naar 

het zo goed mogelijk handhaven of herstellen 
van het natuurlijk hydrologisch systeem.

• Infiltratie sluit beter aan bij het minimaliseren 
van de verspreiding van verontreinigingen in 
het milieu.

Vegetatiedaken hebben ook een zuiverende/filte-
rende werking van het afstromende hemelwater. 
Indien echter verdrogingsbestrijding een belang-
rijk doel is, is het beter geen vegetatiedak toe te 
passen, maar al het afstromende hemelwater in de 
bodem te infiltreren. Immers, bij een vegetatiedak 
komt veel minder water in de bodem terecht (het 
grootste deel verdampt). De afvoer van hemelwa-
ter via de bodem gebeurt vele malen langzamer 
dan afvoer met berging in oppervlaktewater. 
Directe afvoer naar oppervlaktewater kan leiden 
tot een te grote piekbelasting van het oppervlak-
tewater. Bij infiltratievoorzieningen speelt de ge-
schiktheid van de bodem een belangrijke rol, zoals 
de doorlatendheid en hoogte van de grondwater-
stand. In Isso-publicatie 70.1 is een groot aantal 
mogelijkheden beschreven voor infiltratie in de 
bodem van hemelwater binnen de perceelgrens.

Overlopen 

Bij de dimensionering van een infiltratievoorzie-
ning zijn enkele aspecten van groot belang. Op 
de eerste plaats de hoeveelheid water die tijdens 
en na een regenbui de voorziening instroomt 
(instroom in l/s). Ook de infiltratiecapaciteit 
ofwel de hoeveelheid water die vanuit de voor-
ziening de grond in infiltreert (uitstroom in l/s) 
en de waterberging in de voorziening zijn van 

belang. Bij veel regenbuien is de instroom groter 
dan de infiltratiecapaciteit van de voorziening. 
Daarom moet het instromende water tijdelijk 
kunnen worden geborgen. Op het moment dat 
er meer neerslag valt dan waarop de voorzie-
ning is gedimensioneerd, loopt de voorziening 
over. De herhalingstijd waarmee de voorziening 
mag 'overstromen' is een factor waarmee bij het 
ontwerp wordt gerekend. Voor normale omstan-
digheden wordt rekening gehouden met een 
neerslagsituatie die (afhankelijk van de eigen 
keuze) bijvoorbeeld eens in de twee jaar tot eens 
in de vijf jaar kan voorkomen. 
Om te voorkomen dat 
bij overlopen overlast 
ontstaat, moet met 
de inrichting van 
het terrein rekening 
worden gehouden 
waar het hemelwater 
naar toe kan als de 
primaire infiltratie of 
bergingsvoorziening 
het hemelwateraan-
bod niet meer aankan. 
De 'overlopen' worden 
gedimensioneerd op een lage herhalingstijd, 
waarbij bufferen op het maaiveld (gazon, 
groenvoorziening) mogelijk moet zijn. Overlopen 
moeten niet worden aangelegd naar een riole-
ring. Immers, als de overloop in werking treedt, 
staat ook het rioolstelsel al helemaal vol. Bij de 
aanleg van een overloopvoorziening moet tevens 
worden voorkomen dat bij overlopen overlast 
voor derden ontstaat (op percelen van buren). 

Berging op terrein

Met de inrichting van het terrein wordt uitgegaan 
van neerslaggebeurtenissen die de genormeerde 
ontwerpuitgangspunten voor de systemen van he-
melwaterafvoer overtreffen. In Isso-publicatie 70.1 
wordt voorgesteld een toetsing te doen op een 

Waar laten we het hemelwater        op eigen terrein?

De eigenaar van het 
 perceel moet tijdelijke  
en incidentele water
overlast accepteren
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neerslagsituatie die eens in de 25 of honderd jaar 
kan voorkomen. Deze extreme neerslaggebeur-
tenissen hebben een theoretische zestigminuten-
neerslagsom van respectievelijk 32,6 mm en 40,5 
mm (32,6 l/m2 en 40,5 l/m2) volgens de regend-
uurlijnen die zijn gebaseerd op neerslagmetingen 
van het knmi tot 1999. Volgens Isso-publicatie 
70.1 kan met deze gegevens de omgeving van de 
voorzieningen (de tuin, de terreinverharding) 
zo worden ontworpen, dat er geen overlast of 
schade optreedt bij extreme neerslag. Op basis 
van de bekende overstorthoeveelheden kan de 
hydraulische capaciteit van de overloop van een 
infiltratievoorziening worden bepaald. Verder gaat 

het ook om de locatie 
van de overloopvoor-
ziening ten opzichte 
van het gebouw en 
– zoals ook geldt voor 
de ontlastvoorzienin-
gen, noodafvoeren en 
overige afwaterende 
oppervlakken op het 
terrein – de geleiding 
van het hemelwater 
naar de plek waar het 
op maaiveld tijdelijk 

berging mogelijk is. De directe omgeving op het 
perceel moet zodanig worden ingericht dat de be-
rekende kuubs water daar zonder overlast kunnen 
worden vastgehouden. Dat kan bijvoorbeeld in een 
verlaagd aangelegd grasveld of op een parkeer-
plaats. Deze tijdelijke bergingslocaties moeten 
zo zijn ontworpen dat ze binnen enkele dagen 
leeglopen als de extreme gebeurtenis voorbij is, 
bijvoorbeeld door infiltratie in de bodem.

Anticiperen op klimaatverandering

De neerslagstatistieken geven de kans op ex-
treme neerslag op een vaste locatie en soms voor 
een vast gebied. De kans op extreme neerslag 
op een willekeurige locatie is echter veel groter 
dan de bekende neerslagstatistieken aangeven. 
Het knmi heeft over de perioden 1998 – 2012 en 
2009 – 2012, in samenwerking met de Wage-
ningen Universiteit, een hogere kwaliteit van 

informatie opgebouwd met twee klimatologische 
radardatasets (6 en 1 km2) in combinatie met 
regenmeterdata. Die informatie biedt ruimte voor 
een andere benadering van extreme neerslag in de 
stad. De extreme neerslag treedt gemiddeld vaker 
op ergens in de stad dan op een vaste locatie in 
die stad. In het huidige klimaat komen de grootste 
extremen in één stad niet vaak voor, maar treden 
ze wel vaker op in het totale stedelijke gebied in 
Nederland. Uit een overzicht van de gemiddelde 
overschrijdingsfrequentie per jaar over de periode 
2009 – 2012 voor de 1 km2 -radardataset blijkt 
dat een zestigminutensom van ≥ 40 mm ongeveer 
114 keer per jaar ergens in een stedelijk gebied 
wordt waargenomen. Een zestigminutensom van 
≥ 60 mm treedt gemiddeld ongeveer 63 keer per 
jaar op in een pixel van 1 km2 in Nederland, waar-
van ongeveer twintig keer in stedelijk gebied. Op 
basis van deze cijfers kan worden geconcludeerd 
dat neerslaggebeurtenissen met verwachte grote 
wateroverlast elk jaar jaar frequenter voorkomen 
in stedelijk gebied in Nederland. Extremen worden 
gemiddeld hoger voor kleinere gebieden. 
Maar ook de radardatasets hebben hun beper-
kingen. Binnen de radarpixels van 1 of 6 km2 is 
volgens het knmi nog een veel hogere waarde te 
meten. Gemiddeld vlakt de hoeveelheid extreme 
neerslag af voor toenemende gebiedsgrootte. 
Volgens het knmi zijn de extremen nog niet te 
modelleren met een kansverdeling. Om de kans 
op neerslag op een willekeurig locatie ergens in 
Nederland of een groot gebied te modelleren, 
zijn veel langere radardatasets nodig. Hierdoor 
zou het mogelijk worden om voor lange termijn 
herhalingstijden van de neerslaghoeveelheden te 
berekenen via extrapolatie. 
De nieuwe informatie van het knmi pleit er in 
ieder geval voor om in een vroeg stadium iemand 
in te schakelen met expertise op het gebied van 
hemelwaterafvoer en –berging. Die deskundige 
zal met de architect, de bouwconstructeur en 
de inrichter van het terrein een risicoanalyse 
moeten maken. Aan de hand daarvan kan in een 
vroeg stadium worden bepaald welke voorzienin-
gen nodig zijn om hinder, overlast en schade door 
extreme neerslag te beperken. 

'Grote wateroverlast in 
steden komt frequenter 
voor dan de statistieken 
aangeven'

Directe afvoer naar oppervlaktewater heeft niet altijd de voorkeur. Afvoer van hemelwater op eigen terrein kan voor een deel worden voorkomen 
door de hoeveelheid verhard oppervlak te beperken.
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