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Wateroverlast bij extreme neerslag

Informatie over oorzaken, kwetsbaarheden en maatregelen
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De lat ligt hoog in het Nederlandse stedelijk waterbeheer
Er is bewustzijn van de groeiende problemen. Lokaal, regionaal en landelijk
wordt gewerkt aan strategieën voor verdere verbetering
Bijv. ‘Impacttest extreme buien’ in de maak http://www.riool.net/-/ontwikkeling-impacttest-extreme-buien

Wateroverlast is in heel Nederland een groeiend probleem

http://www.riool.net/-/ontwikkeling-impacttest-extreme-buien


1. Extreem weer
(kans/pech)

2. Functioneren van watersysteemonderdelen
(publiek en privaat)

3. Kwetsbaarheid van bouwwerken en
gebruiksfuncties voor extreme situaties

3 componenten in de ‘formule’ voor wateroverlast



http://www.knmi.nl/klimatologie/monv/pdf/monv_201413.pdf
http://www.riool.net/c/document_library/get_file?uuid=f0a23548-26fd-4d67-
96a8-edb3a66f3f21&groupId=10180&targetExtension=pdf

Kans - neerslag op 28 juli was een extreme gebeurtenis

Weken
daarvoor
waren
ook natter
dan
normaal

http://www.riool.net/c/document_library/get_file?uuid=f0a23548-26fd-4d67-96a8-edb3a66f3f21&groupId=10180&targetExtension=pdf


Meer neerslag gedurende winter

In de zomer steeds vaker meer regen in minder tijd

In 2050 is de zomer gemiddeld 1 tot 2,3 graden warmer

Het klimaat is aan het veranderen

De kans op een bui van 20 mm of meer per
uur verdubbelt bij 1 graad temperatuurstijging.

Er is dan vaker dan 1 maal per jaar een bui
met een intensiteit die groter is dan de
capaciteit van een gemiddeld riool

Kans op extremen is nu al groter aan het
worden, en de extremen worden extremer
http://www.knmi.nl/cms/content/99326/extreme_neerslagsom_in_herwijnen

http://www.knmi.nl/cms/content/99326/extreme_neerslagsom_in_herwijnen


Lekkend dak

4 typen wateroverlast, onderlinge relaties

Binnenstromen
vanaf straat of tuin

Binnenstromen
vanuit rioolafvoer

(toilet, putjes)

Naar binnen
lekken van
grondwater

• Het watersysteem is een samenhangend geheel

• Een oplossing voor een type overlast heeft ook elders effect



De lastigste, binnendringend grondwater

• Grondwaterpeil wordt door velerlei
factoren beïnvloed en varieert in de
ruimte en in de tijd

• Volledig constant houden van peil is
vrijwel onmogelijk

• Pas bij grondwateroverlast op met
infiltratie nabij pand

• Extra drainageleidingen verlagen
grondwaterpeil



• Watersysteem is een samenhangend geheel van
onderdelen die door verschillende partijen worden
beheerd

• Het gaat om verbeteren van systeem en verminderen
van kwetsbaarheid (vb. waterdicht maken souterrain)

• Vooral wanneer moet worden omgegaan met extreme
situaties zijn alle partijen aan zet

• Maatregelen treffen in onderlinge samenhang levert
rendement

Samenhang vereist samenwerking

• Werk samen en secuur: analyse diagnose maatregelen treffen



Voorbeelden van kwetsbaarheden

&

Informatie over oorzaken en maatregelen

‘Naslagwerk’



• ?

Retourstroomrisico’s afgekoppeld hemelwater



• ?

Vlak straatprofiel retourstroomrisico’s



Helling richting kolken, en panden

Kleine hoogteverschillen hebben bij
extreme neerslag grote effecten

Ruimte voor
bergingsvoorziening
langs spoortracé ?



• ?

Compartimentering kan positief of negatief uitpakken



• ?

Ondiep straatprofiel geringe bergingscapaciteit



Landsdekkend is dit wateroverlast oorzaak nr.1

Verstopte kolken melden; trachten te voorkomen



www.rainproof.nl

http://www.rainproof.nl/


• ?

Functioneert de regenwaterafvoer correct?



Water komt via afvoer binnen



• ?

Water via kelderraam naar binnen



Oorzaken en aanpak
http://www.kragten.nl/images/files/770-Regenwateroverlast_in_de_woning_%282%29.pdf
https://www.waternet.nl/klantenservice/meldingen-storingen/wateroverlast/#eyJ0IjoiMSJ9
www.rainproof.nl
http://huisjeboompjebeter.nl/
www.groenblauwenetwerken.com
http://www.tuinvragen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:afkoppelen-en-regenwater-beheer&catid=39:artikelen-
over-tuinzaken&Itemid=76
http://www.riool.net/thema-s/extreme-buien
http://www.riool.net/-/grondwater
http://www.riool.net/c/document_library/get_file?uuid=d8021838-89cd-4c9f-a3ac-eada4fa16430&groupId=10180&targetExtension=pdf
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/
Voorbeelden van preventieve middelen
https://www.preventiewinkel.nl/preventie-veilig-leven-uw-woning-wateroverlast-watersloten-en-melders-onderdeelexpress-watermelder-op-
9-volt-batterij-2.htm
https://www.drainagebuizen.nl/karmat_infiltratieput_met_infiltratiebuis/
https://www.drainagebuizen.nl/infiltratieput_110_mm/
https://www.preventiewinkel.nl/preventie-veilig-leven-uw-woning-wateroverlast-verstopping-en-waterschade-onderdeelexpress-
terugslagklep-voor-riolering-50-mm.htm
http://www.pvcwebshop.nl/viewproduct.php?p=13038
https://www.pvckopen.nl/pvc-hulpstukken/pvc-hulpstukken-lijm-sn4-grijs/keerklep-en-terugslagklep
http://www.viega.nl/terugslagkleppen_keerkleppen_en_beveiligingen-975.htm
http://www.wildkamp.nl/Terugstroombeveiligingen_c_1010016
http://www.technischgebouwbeheer.nl/15985/waterstopper-tegen-wateroverlast/
http://www.amazon.co.uk/Flood-Management-Company-Toilet-Seal/dp/B001UK2YDK/?qid=1427222542&s=diy&sr=1-
5&keywords=Flood+Management+Company&ie=UTF8&ref=sr_1_5
http://www.struykverwoinfra.nl/publicaties.html/categorieitem/5-StreetCare/publicatieitem/94-Demo+Watertegels

Informatie over oorzaak en aanpak wateroverlast woningen

http://www.kragten.nl/images/files/770-Regenwateroverlast_in_de_woning_(2).pdf
http://www.rainproof.nl/
http://huisjeboompjebeter.nl/
http://www.groenblauwenetwerken.com/
http://www.tuinvragen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:afkoppelen-en-regenwater-beheer&catid=39:artikelen-over-tuinzaken&Itemid=76
http://www.riool.net/thema-s/extreme-buien
http://www.riool.net/-/grondwater
http://www.riool.net/c/document_library/get_file?uuid=d8021838-89cd-4c9f-a3ac-eada4fa16430&groupId=10180&targetExtension=pdf
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/
https://www.preventiewinkel.nl/preventie-veilig-leven-uw-woning-wateroverlast-watersloten-en-melders-onderdeelexpress-watermelder-op-9-volt-batterij-2.htm
https://www.drainagebuizen.nl/karmat_infiltratieput_met_infiltratiebuis/
https://www.drainagebuizen.nl/infiltratieput_110_mm/
https://www.preventiewinkel.nl/preventie-veilig-leven-uw-woning-wateroverlast-verstopping-en-waterschade-onderdeelexpress-terugslagklep-voor-riolering-50-mm.htm
http://www.pvcwebshop.nl/viewproduct.php?p=13038
http://www.rioleringsmarkt.nl/producten/overige/terugslagklep/terugslagklep-110-mm
http://www.viega.nl/terugslagkleppen_keerkleppen_en_beveiligingen-975.htm
http://www.wildkamp.nl/Terugstroombeveiligingen_c_1010016
http://www.technischgebouwbeheer.nl/15985/waterstopper-tegen-wateroverlast/
http://www.amazon.co.uk/Flood-Management-Company-Toilet-Seal/dp/B001UK2YDK/?qid=1427222542&s=diy&sr=1-5&keywords=Flood+Management+Company&ie=UTF8&ref=sr_1_5
http://www.struykverwoinfra.nl/publicaties.html/categorieitem/5-StreetCare/publicatieitem/94-Demo+Watertegels


• Correcte werking van waterafvoersysteem van pand laten controleren door expert (standpijp, grespijp, verstoppingen, invloed van
verbouwingen, aanwezigheid en werking terugslagkleppen, goten, regenpijpen e.d.)

• (potentiele) bron wateroverlast achterhalen (en bijv. grondwaterstanden nabij pand en in tuin bijhouden; stijgt grondwaterstand overal, of
hoopt water zich tijdelijk op tegen wand van souterrain? Is er door het jaar heen structureel een te hoge grondwaterstand? Door bijv.
verstopping i.c.m. lekke rioolaansluiting kan lekwater zich ophopen tegen souterrainwand, dit kan worden geïnterpreteerd als
grondwateroverlast)

• Verstopping kolken helpen voorkomen (bladeren wegvegen, autoband niet op kolkrooster parkeren, melden)
• Terugslagkleppen plaatsen (let op waar deze wordt geplaatst; hemelwaterafvoer via hoofdleiding moet mogelijk blijven; of i.c.m. afkoppelen

hemelwaterafvoer; kies voor stevige kleppen die kunnen worden schoongemaakt)
• Souterrain (zo) waterdicht (mogelijk) maken. Bij erg hoge grondwaterstand kan een opdrijfrisico ontstaan. Laat dit beoordelen door expert.
• Hemelwaterafvoer naar tuin en straat vertragen (waterdak, >250liter regenton, krat of regenschutting die vertraagt leeglopen). Dit heeft voor

de wijk een positief effect als het grootschalig wordt toegepast.
• Helling tuin van gevel af
• Koppel niet zelf hemelwater af zonder overleg met gemeente en controle van werking ontluchting van binnenriolering
• Wanneer niet precies duidelijk is wat de oorzaak is van grondwaterlekkage naar de souterrains, of bij structureel te hoge grondwaterstanden,

is het vergroten van infiltratie niet raadzaam. In overwegingen rondom infiltratie is overzicht en regie van de gemeente gewenst.
• Niet afkoppelen van hemelwater wanneer sprake is van een drassige situatie of grondwateroverlast in souterrain.
• Vergroot de hemelwaterafvoer aan straatzijde van pand, bij hemelwater afvoerknelpunt aan tuinzijde. Dit gaat het makkelijkst bij een plat dak
• Piekberging van (afgekoppeld) hemelwater in tuin (bijv. verdiept terras aan achterzijde tuin, met waterdoorlatende verharding. Terras van

2x2m en 20cm diep kan al 800liter bergen. Let op: maak alleen infiltratievoorziening wanneer tuin niet drassig en bodem voldoende
waterdoorlatend is, en zeker niet nabij pand wanneer souterrain niet waterdicht is)

• Drukontlastput in hemelwaterafvoerbuis tuinzijde (overstort naar tuin bij overbelast riool) i.c.m. bergingsruimte in tuin. Drukontlastput aan
straatzijde, met overstort richting wegdek

• Bodemverbetering in tuin. Een drassige tuin hoeft niet door hoge grondwaterstand te worden veroorzaakt maar kan ook duiden op slechte
bodemstructuur (zgn. ‘schijngrondwaterspiegels’). Bodemstructuur kan verbeterd worden. Onderzoek de bodemopbouw in uw tuin

• Drempels voor deuren en souterrainramen
• Stop autoverkeer of beperk snelheid bij water op straat om ‘boeggolven’ te voorkomen
• Sommige typen panden zijn en blijven door hun bouw kwetsbaarder voor extremen dan andere. Zo ook souterrains. Door maatregelen te

nemen daalt de kans op overlast, maar er resteert altijd een risico. Inrichting souterrain daarom afstemmen op overlastsituatie
(leegpompvoorziening, tegels, beton, spullen 15cm van vloer)

Greep uit mogelijke maatregelen door huiseigenaar/bewoner



• Correcte werking rioolsysteem borgen (verstopping verhelpen, breuk controle, bomen terugsnoeien, kolken bijplaatsen e.d.)
• Hulp aan bewoners bij identificeren van potentiele bronnen van wateroverlast
• Hoogteverschillen in straatprofiel optimaliseren, meer bergingsruimte op straat
• Drukontlastput aan straatzijde bij overbelasting riool
• Aanvullende bergingsvoorzieningen voor regen/rioolwater in openbare en private ruimte (spoortracé benutten?) creëren
• Afgekoppeld hemelwater aan straatzijde met goot (‘waterstenen’) naar wegdek leiden
• Bij herstel van riool de capaciteit vergroten, huisaansluitingen helpen verbeteren en aanvullende drainagevoorziening

aanbrengen om daar waar mogelijk de grondwaterstand meer te beheersen
• (inhoudelijk) regie bij bewonersinitiatieven, bijv. wanneer wel/niet stimuleren van infiltratie wordt overwogen door bewoners.

Onderzoek t.b.v. selecteren van doelmatige maatregelen
• Uitvoeren ‘impacttest extreme buien’, zwakke schakels in systeem onder extremen bepalen
• Onderzoek naar bodemgesteldheid, grondwaterstromingsrichtingen en (de bij piekneerslag snelle stijging van)

grondwaterstanden nabij panden zodat maatwerk advies over maatregelen tegen grondwateroverlast mogelijk wordt (w.o.
verandering van verhardingsgraad tuinen, dit kan plaatselijk een positief of negatief effect hebben, in de vorm van stijging
van grondwaterstand)

• Onderzoek mogelijkheden van ondergrondse waterberging in dieper gelegen watervoerend pakket of effectiviteit van
verticale drainage op probleemlocaties

• Onderzoek naar mate van verloren bergingscapaciteit in bodem door afschaffen winterpeil (i.s.m. Waterschap)
• Onderzoek naar historie grondwaterpeilverloop in Utrecht Oost en factoren die daarop meer/minder invloed hadden

Greep uit mogelijke acties door gemeente


