
Intro 

• Welkom 

• Even voorstellen 

• Doel webinar: projectinhoudelijk 

update 

• Werkwijze webinar: via chat 

mogelijkheid tot stellen vragen. 

Deze worden aan het einde van het 

webinar behandeld, of achteraf.   



Waterrobuust Roerstreek 

Noord 

• Doel project: waterrobuust bedrijventerrein 

• Kernteam en werkgroep 

• 4 stappen plan 

– Stap 1: afkoppelen bedrijfsoppervlakken 

– Stap 2: rioolmaatregelen (korte termijn) 

– Stap 3: gezamenlijk bepalen restopgave 

– Stap 4: maatregelen in uitvoeringsprogramma’s 



Achtergrond 

• Enorm oppervlak, gegroeid door de jaren heen. 

• 130 hectare (excl Roerstreek Zuid en Oosttangend) 

• 1 mm regen = 1.300 m3 regen (!) 

• Groei goed zichtbaar op Topotijdreis: 1960  2018 



Wateroverlast 

1. Water-op-straat (tot op perceel of 

zelfs in bedrijven) 
• Opstuwing uit dwa/gemengd riool 

• Opstuwing uit hwa riool 

• Afstromend regenwater (intense bui, veel 

verhardingen, hoogteverschillen) 

2. Water in gebouwen vanuit 

perceelriolering 
• ‘terugstroom’ vanuit gemeentelijk riool is 

niet waarschijnlijk 

• eigen water dat niet snel genoeg weg kan 

• Ontbreken ontluchting/ ontlastpunten 





Inzicht in problematiek 

• Planvorming 2002-2006 

• Foto’s en meldingen 2009, 2014, 2016 

• Rioolberekeningen 2014 

• Klimaatatlas 2017 

• Enquête bedrijven mei 2020 

• Gesprekken met bedrijven (stap 1 en 3) 

• Modelberekeningen 2020 (tbv stap 2) 



Inzicht in problematiek 
• hoogtekaart: maaiveld oost  west = 29.6  25.9 mNAP 

• Rioolberekeningen: gemengd riool zwaar belast 

• Klimaatatlas: bovengrondse afstroming zichtbaar + 

gebouwen die risico hebben op water boven dorpel 



Inzicht: hoogtekaart 



Inzicht: Klimaatatlas 



Inzicht: rioolberekeningen 



Gezamenlijk PVA 
Kernteam en werkgroep 

2019-
2021 

• Stap 1: 
afkoppelen 
bedrijven 

2022 

• Stap 2: 
rioolmaatregelen 
gemeente (korte 
termijn 
maatregelen) 

2020 

• Stap 3: bepalen rest-
overlast, kansen en 
daarmee restopgave 

2021 

2025 

• Stap 4: maatregelen in 
uitvoeringsprogramma’s 
en uitvoeren.  

 



Stap 1 – afkoppelen bedrijven 

• BIZ en bedrijven onderling in gesprek 

• Gezamenlijk belang 

• Nu nog waterklaar subsidie 

• Mogelijk verplichting in toekomst 

 

Waar staan we nu 

 

Uitdaging is alle bedrijven af te koppelen,  

niet alleen die al willen of ‘makkelijk’ zijn af te koppelen. 



Stap 2 – rioolmaatregelen gemeente 

(korte termijn maatregelen) 

• Verbindingen tussen HWA en DWA riool dichtzetten 

• Eventueel andere maatregelen die tijdens proces 

nodig blijken 

• Kan pas na afkoppeling bedrijven 

• Kans op verontreinigingen in retentiebekkens of 

natuurgebied is aandachtspunt 



Is wateroverlast nu opgelost? 

• Nee. 

• In theorie buien tot 35 mm wel. (tenzij intensiteit > 

afvoersnelheid) 

• Hardere buien, of langdurige en >35mm, dan nog 

altijd overlast. 

• RN: Extreem grote oppervlakken: bovengrondse 

afstroming (riooltechnisch ondergeschikt) 

 

Nodig: meer waterberging + aanpassingen 

maaiveldhoogten tbv bovengrondse afstroming. 



Hoe? = stap 3: Bepalen restrisico, 

bepalen kansen, bepalen opgave. 

Bij bedrijven In openbare ruimte en 

omgeving 

• Op parkeerterreinen 

• Laaddocks  

• Op daken 

• Buffers tbv 

waterhergebruik, sprinkler-

installaties of 

blusvoorzieningen 

• …. 
 

• IJzeren Rijn 

• Meinweg (relatie droogte) 

• Golfterrein 

• Greppel langs Keulsebaan  

• Vergroten aangelegde 

retentiebekkens 

• Braakliggende percelen 

• …. 
 



Stap 4: maatregelen plannen en 

budgetteren (en uitvoeren) 

• Korte termijn maatregelen: proberen werk-met werk 

tijdens afkoppeling  

• Lange termijn maatregelen: t/m 2025 (inschatting) 

– Gemeente: realiseren waterberging, aanleg nieuwe riolen, 

verbindingen naar droogtegebieden 

– Bedrijven: realiseren waterberging 

– Subsidies?  
• Duurzaamheid / innovatie / klimaat / energie 

• MIA/ Vamil (fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken) 

 

Opnemen in ontwikkelvisie Roerstreek 

 



Hoe nu verder 



planning 

2019-2021 

• Stap 1: afkoppelen bedrijven 

2022 

• Stap 2: rioolmaatregelen gemeente (korte termijn maatregelen) 

2020 

• Stap 3: in afstemming met bedrijven  |  tegelijk met stap 1 

• bepalen rest-overlast, kansen en daarmee restopgave 

2021 

2025 

• Stap 4: maatregelen in uitvoeringsprogramma’s en uitvoeren.  

• Zoeken extra subsidiemogelijkheden. (innovatie, duurzaamheid, klimaat, etc) 

 


