
VOORKOMEN 
INSPANNINGEN
VAN U ALS 
BURGER OOK 
WATEROVERLAST?

Naar aanleiding van alle media-aandacht voor de 
wateroverlast en met name de maatregelen die 
voorbij komen voor de burger, hebben wij de rol van 
de burger ten aanzien van de wateroverlast tegen het 
licht gehouden.

Media
Filmpjes van zware neerslag, water in woningen 
en door wateroverlast gedupeerde burgers vullen 
het nieuws en de (sociale)media. Hier opvolgend 
verschijnen er in dezelfde media en kranten, 
adviezen over wat de burger zou moeten doen 
om wateroverlast te voorkomen. Zaken als stenen 
eruit-groen-erin, zaag je regenpijp door en plaats 
een regenton komen massaal voorbij. Mooie ideeën 
die er voor zorgen dat er minder water afstroomt 
naar openbaar gebied en openbaar riool, maar gaat 
deze inspanning van u als burger ook wateroverlast 
voorkomen?

Inzicht en bewustwording
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven 
moeten wij gevoel hebben bij verhoudingen. 
Een simpele rekensom met een recente extreme 
neerslag gebeurtenis geeft inzicht. Op zondag 27 mei 

2018 viel in de kern ’s-Gravenpolder 68 millimeter 
neerslag binnen 45 minuten. Een extreme bui die 
de afvoercapaciteit van het rioolstelsel meer dan 
tweemaal overschrijdt.
 
De berichten schrijven over de inzet van burgers, 
maar waar hebben wij het over op perceelniveau? 
Een perceel van 150 m² krijgt bij een dergelijke 
extreme bui 10.200 liter water te verwerken. Een 
lege regenton kan circa 200 liter water opvangen. 
Wanneer men een gemiddelde tuin, 5 centimeter 
zou verlagen kan er tijdelijk 3.500 liter water worden 
geborgen. Wij houden nog 6.500 liter aan overtollig 
water per perceel over waarvan circa 2.250 liter 
door het riool kan worden afgevoerd. Ondanks de 
maatregelen van de burger blijft er per perceel nog 
4.250 liter water over. Deze overtollige 4.250 liter 
water moet ergens verwerkt worden om overlast 
c.q. schade te voorkomen. 
De maatregelen op particulier niveau zoals de media 
deze aandraagt, leveren een bijdrage aan flora & 
fauna, beperken van droogte en bewustwording, 
maar zijn niet de oplossing om wateroverlast bij 
extremen te voorkomen. De opgave reikt verder 
dan alleen voor de burger…
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Oppervlak perceel: 150 m2

Neerslag: 68 mm in 45 minuten

Volume neerslag op perceel: 10,2 m3  (10.200 liter)
Inhoud regenton: 0,2 m3  (200 liter)
5 cm water op de voor,- en achtertuin a 70m2: 3,5 m3  (3.500 liter)  -
Totaal af te voeren restant water: 6,5m3 regenwater

Afvoer op riool 2,25 m3 (2.250 liter) -

Totaal water-op-straat 4,25 m3 per perceel


