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Klimaatverandering 

Van normale buien naar (zeer) extreme buien: 

vaker grotere regenintensiteiten en grotere neerslaghoeveelheden

Normale buien: afvoercapaciteit openbare rioolstelsel 
20-30 mm per uur naar overlopen/overstorten/
rioolwaterzuiveringsinstallatie     

Zware buien: 'Water op straat', één keer per twee jaar (T=2).
Duur water op straat in de orde van 15 min tot een paar uur.
Extreme buien: toename frequentie 'Water op straat' (T=?) 
en hoeveelheden water op straat worden groter. 



Gevolgen meer extreme buien 

openbaar gebied 

vaker overbelasting rioolstelsel 
met 'water op straat'

grotere belasting 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(mindere  zuiveringsprestatie) 

vaker overstorten vanuit rioolstelsel 
op oppervlaktewater (vervuiling) 

particulier terrein 

(vaker) wateroverlast/-schade 
bij niet voldoenriolering bouwwerk 

aan NEN 3215 en NTR 3216) 

grotere belasting verwerking 
hemelwater op eigen (bestaand) 

terrein 



Hemelwater-verordening 
Gemeenten kunnen met een hemelwaterverordening dwingen meer 

hemelwater op eigen terrein te verwerken

Dat heeft drie belangrijke redenen: 

1. In openbare systeem/gebied ontstaat meer 

ruimte om extreme buien te verwerken en  

ongewenste overlast te voorkomen.

2. Door hemelwater te infiltreren in tuin of te laten 

verdampen vanaf dak, gaat (veel) minder water 

naar rioolwaterzuiveringsinstallatie.

3. Riool-overstorten treden minder vaak in werking.  

Hierdoor neemt vuiluitworp naar oppervlaktewater af.             



Traditionele situatie
afvoer hemelwater naar straatriool, met water op straat 

water op straat

straatriool

tuin     terras

bouwpeil hoger 
dan straat 



Voorbeeld afkoppelsituatie 
hemelwater dak en terras achterzijde pand afgekoppeld naar de tuin 

tuin     terras water op straat

straatriool



Voorbeeld afkoppelsituatie met overloop 
hemelwater dak en terras achterzijde pand afgekoppeld naar de tuin 

overloop

tuin     terras water op straat

straatriool



Wat is klimaatbestendig? 
Criterium voor een voorziening 
op eigen terrein:
lokale extreme bui verwerken zonder 
overlast (net geen overlast) in pand 
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Klimaatbestendig (?)

9

Ontwerpcapaciteit huidige systeemonderdelen
• regulier hwa-systeem van gebouw: nu nog T=5,    0,030 (l/s)/m2          (108 mm/h)

• ontlastputten hwa-systeem van gebouw: nu nog T=5,    0,030 l/s.m2 (108 mm/h)

• hwa-noodoverloopvoorzieningen platte daken/goten: nu nog T=50,  0,050 l/s.m2              (180 mm/h)

• terreinriolering en straatriool: nu nog T=2,     0,009 l/s.m2 (  30 mm/h)

• verwerking op eigen terrein van overtollig hemelwater gebouw 

(vanuit ontlastputten en hwa-noodoverloopvoorzieningen) +  wat op terrein valt:      150 mm in een uur



Stagnatie terreinriolering/straatriool 
(overtollig) hemelwater vanuit het reguliere hwa-systeem gebouw loost op terrein (via ontlastvoorzieningen).
(Bouwregelgeving, NEN 3215)

Stagnatie hwa-systeem gebouw 
Escape via noodoverloopvoorzieningen > 0,05 (l/s)m2*)

(Bouwregelgeving constructieve veiligheid van daken, Bouwbesluit) 

Klimaatbestendig (?)

* huidige richtlijn in 
NTR 3216:2012 



Klimaatbestendige situatie bouwwerk (1)  

Situatie klimaatbestendig indien:

- juiste noodoverloop-voorzieningen aanwezig 

- riolering bouwwerk voldoet aan NEN 3215+C1:2014

- infiltratie-/berging hwa eigen terrein toereikend



Klimaatbestendige situatie bouwwerk (2)  

Na (volledige) afkoppeling situatie klimaatbestendig indien:

- juiste noodoverloop-voorzieningen aanwezig 

- riolering bouwwerk voldoet aan NEN 3215+C1:2014

- infiltratie-/berging  hwa eigen terrein toereikend 



Maatregelen voor verwerken hemelwater op eigen terrein  
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Groen dak

Laagte berging

Infiltratie
voorziening

Doorlatende
verharding

Extra berging
fundering

Minder
verharding

Bouwpeil

Tijdelijke waterberging: 
- laagteberging in terrein/tuin 
- infiltratievoorziening ondergronds
- extra berging in fundering terras 

Grotere infiltratiecapaciteit:
- aandeel (minder goed doorlatend)
verhard (terras)oppervlak reduceren

- doorlatendheid (terras)verharding groter
- infiltratieoppervlak in (ondergrondse)
voorziening groter



Maatregelen voor verwerken hemelwater op eigen terrein  

Groen dak

Laagte berging

Infiltratie
voorziening

Doorlatende
verharding

Extra berging
fundering

Minder
verharding

Bouwpeil

Groene daken:
• Deel hemelwater vertraagd afgevoerd, 

rest verdampt.
• Eenvoudigste uitvoeringen met 

beperkte bergingscapaciteit, kleine 
vertraagde afvoer, grote verdamping

• Geavanceerde groen/blauwe daken 
met grote hoeveelheden berging, 
weersafhankelijk gestuurde afvoer net 
vóór of na een extreme bui

Hemelwater benutten
• Beschikbaarheid berging in opslagtank 

op moment extreme bui niet zeker
• Weersafhankelijk gestuurde lediging 

vóór extreme bui mogelijk



Verwerking hemelwater eigen terrein is maatwerk

Niet alle situaties zijn even geschikt:

- kleine tuin 

- hoge grondwaterstand

- slecht doorlatende ondergrond (klei) 

Doorlatendheid ondergrond kleiner   Buffercapaciteit hwa-berging groter

Bij extreme neerslag heeft ondergrond met beperkte infiltratiecapaciteit meer tijd 
nodig om volume te verwerken.



Effectiviteit maatregelen eigen terrein (1) 

Bepaling vergt bredere afweging dan beoordeling individuele voorziening:

- hoeveel water in de tuin maximaal bovengronds komt te staan

- hoeveel water overloopt vanuit de (achter)tuin naar openbaar gebied via (nood)overloop

- hoeveel water op straat maximaal komt te staan in openbare gebied 

- hoeveel wateroverlast maximaal in openbare gebied ontstaat door overschrijding

'water-op-straat-berging' van 50 mm       

Simulatieprogramma  RainTools (Rioned) bepaalt 
effectiviteit enkele maatregelvarianten.   



Effectiviteit maatregelen eigen terrein (2) 

Voorbeeld van simulaties perceel met kenmerken: 

• Dakoppervlak: 100 m2  

(afgekoppeld naar tuin achter: 50 m2 en aangesloten op riolering voorzijde: 50 m2)

• Terrasoppervlak: 100 m2

(doorlatendheid toplaag 1 mm/h)

• Tuinoppervlak: 100 m2:
(doorlatendheid toplaag grasveld 0,5 m/dag)

• (Nood)overloop tuin net onder bouwpeil pand
(2 cm boven tuinpeil)  



Effectiviteit maatregelen eigen terrein (3) 

8_comb

7_terras50%

6_groendak

5_tuinlager

4_infiltratie

3_terrasfund

2_terrasdoorl

1_overloop

0_referentie

Volume (m3) 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

Water op straat WateroverlastOverloop tuinWater in tuin

(nood)overloop op tuinpeil, max. afvoer 

(nood)overloop 20 mm boven tuinpeil

extra doorlatende verharding terras (90 mm/h)

extra berging in fundering onder terras (30 cm drainzand)

infiltratievoorziening ondergronds (10 m3)

laagteberging in tuin (100 mm)

groendak (15 mm), zonder afvoerregeling 

minder terrasverharding achtertuin (50%)

infiltratievoorziening ondergronds (10 m3) + laagteberging (100 mm)

referentie

volume  (m3)
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rioolstelsel 
90 (l/s)ha
water op straat

wateroverlast
> 50 mm water op straat 

water 
bovengronds
in tuin 

water via (nood)
overloop tuin 
naar openbaar 
gebied

Simulatie bij historische bui 2011
Herwijnen: 94 mm in 70 min

20         15          10          5             0           5           10          15         20          25  volume (m³)  



Effectiviteit maatregelen (4) 

Zie voort meer:  TVVL Magazine 03-2017 



Vaker risico wateroverlast of -schade bij ontbreken voorzieningen zoals: 

• ontlastvoorzieningen in aansluitingen hwa op terreinriolering  

• noodoverloopsystemen plattedaken/goten

• terugstuwbeveiligingen en/of pompen in 
laag gelegen aansluitingen gebouwriolering

Veel voorkomende fout:

• Goot aan voet hellingbaan (onder straatniveau) 
direct aansluiten op openbaar rioolstelsel.    

Extreme buien leggen gebreken aan riolering eerder bloot



Aansluiting goot 
direct op het 
openbare straatriool 

Goot hellingbaan (1)



Situatie:
Normale neerslag op 
hellingbaan 

Neerslag wordt via 
goot onder vrij-verval 
geloosd op hwa-
straatriool dat dan 
slechts deels gevuld is. 

Goot hellingbaan (2)



Situatie:
Grote neerslag op  
hellingbaan

Vanaf goot kan neerslag 
niet op hwa-straatriool 
lozen als hele openbare 
riool tot boven niveau 
souterrain gevuld is. 

Er vindt vanuit straat-
riool terugstuwing 
plaats naar goot.

Water in souterrain.

Goot hellingbaan (3)



Situatie:
afvoer grote neerslag 
via pomp

Neerslag op hellingbaan 
wordt via goot, pomp en 
persleiding geloosd  op 
(volledig) gevuld 
openbare hwa-riool.

Goot hellingbaan (4)

NEN 3215+C1:2014, art. 4.1.4



Situatie:
Afvoer geringe 
neerslag via 
pompinstallatie  

Hemelwater wordt via 
goot, pomp en 
persleiding geloosd op 
deels gevuld hwa-
straatriool.

Goot hellingbaan (5)



Situatie:
afvoer geringe neerslag 
via hybride installatie
(terugstuwbeveiliging
+ pomp)

Bij hybride installatie 
wordt hemelwater via 
goot en vanuit goot 
onder vrij-verval 
geloosd op deels gevuld 
hwa-straatriool. 

Terugstuwbeveiliging is 
in open stand. 

Energiezuinig alternatief

Goot hellingbaan (6)



Situatie:
Afvoer zware  neerslag 
via hybride installatie

Bij hybride installatie 
sluit terugstuw-
beveiliging bij vulling 
openbaar riool
en wordt hemelwater 
van hellingbaan via 
goot, pomp en pers-
leiding geloosd  op hwa-
straatriool. 

Goot hellingbaan (7)



(Hemel-)waterlabel ++ ?  

Het klimaat verandert: 

• Vaker en extremere buien, vaker wateroverlast en -schade.

• Verborgen gebreken aan riolering van bouwwerken komen 'boven drijven’.

Plaatselijke initiatieven voor (hemel)waterlabel:  (Slecht = G en goed = A)

- G-label: als hele perceel is verhard en alle water van dak en 

verharding via riolering wordt afgewenteld naar het openbare gebied.  

- A-label: als helemaal geen hemelwater van perceel

wordt afgevoerd naar openbaar gebied.  

Een veiligheidscheck naar 'verborgen' gebreken  

aan rioleringssysteem zou kunnen worden toegevoegd.    

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7TPi8fUAhWEbFAKHTGxAfkQjRwIBw&url=https://www.snsbank.nl/particulier/hypotheken/energielabel.html&psig=AFQjCNFRoxNQLYVfsXyhr1nO_Nu92Rdr2Q&ust=1497864670221191


Klimaatverandering:
waterbestendige gebouwen en terreinen

Dank voor uw aandacht 


