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Wateroverlast op straat. Via mediaplatformen 
als LinkedIn, Facebook en dagbladen berichten 
gemeentes en waterschappen steeds vaker dat 
bewoners hun voortuinen meer moeten “vergroenen”. 
Door regenwater meer te laten infiltreren en te 
bergen in de tuin wordt het riool minder belast en 
zou wateroverlast op straat worden voorkomen. 
Er zijn gemeentes die overwegen de rioolheffing te 
koppelen aan de hoeveelheid verhard oppervlak dat 
per huishouden afwatert op het riool (“tegeltaks”) of 
zelfs geen maatregelen nemen tegen wateroverlast 
zolang de burger zijn tuinen blijft verharden. Het neigt 
er naar dat de groene tuin het nieuwe speerpunt is om 
wateroverlast het hoofd te bieden en dat de burger 
hier aan zet is.

Positief
Op zich is het niets anders dan positief om mensen 
te stimuleren (dit is iets anders dan forceren) om 
meer groen, minder verharding en berging in hun 
tuinen aan te brengen. Een groene omgeving is 
een gezonde omgeving en een groene tuin neemt 
normaliter meer water op dan een verharde tuin.

Sociale media
Het voordeel van sociale media is dat je redelijk 
eenvoudig een bericht de wereld in kan brengen 
met bijkomend effect dat veel mensen op basis 
van deze boodschap een mening gaan vormen. De 
mening van veel mensen staat of valt dan ook met 
de aard, opzet en toon van de boodschap. En dat is 
nu precies waarom wij dit stuk schrijven.
Ons beeld van de berichtgeving aangaande 
de verharde voortuinen is dat gemeentes en 
waterschappen steeds vaker doen voorkomen dat 
wateroverlast mede (of geheel) wordt veroorzaakt 
door de verharde voortuinen en dat vergroening 
hiervan wateroverlastproblemen gaat voorkomen. 
Of deze stelling daadwerkelijk zo door een gemeente 
of waterschap als nieuwsbericht wordt verzonden, 
of dat een verslaggever van een nieuwsblad dit zo 
interpreteert, laten we vooralsnog in het midden.

Trend
Er is zich een trend aan het ontwikkelen welke het 
zwaartepunt voor het beperken van wateroverlast 
(het is beperken, want voorkomen kan je nooit 

garanderen) steeds meer naar het “vergroenen” 
van de tuinen legt en dat hier niet de gemeente of 
het waterschap, maar de burger aan zet is. 
De vraag die dan gesteld moet worden luidt: “Wat is 
dan het effect van het “vergroenen” van tuinen en ga 
je hiermee wateroverlast voorkomen (beperken)?”

Onze zienswijze
Het afkoppelen van verharding (of groener maken 
van tuinen) zal de kans op wateroverlast tot een 
bepaalde hoogte kunnen verkleinen. Als men 
echter spreekt van het voorkomen (beperken?) van 
wateroverlast en schade bij extreme neerslag (o.a. 
Tholen, 50mm in 15 minuten), zal het effect van het 
vergroenen van tuinen beperkt zijn en ontkomen 
we er met zijn allen niet aan om de robuuste 
oplossingen te zoeken op de plaats waar de meeste 
ruimte is: De Openbare Ruimte.

Eenvoudige toetsing als 
onderbouwing van onze zienswijze
Om een beeld te kunnen vormen van wat het 
effect is van het vergroenen van voortuinen, 
hebben wij besloten een hydraulisch rekenmodel 
te gebruiken. Hydraulische rekenmodellen zijn niet 
zaligmakend en dienen enkel als een hulpmiddel 
gebruikt te worden om een beeld te krijgen van 
het functioneren van de riolering. In de testsituatie 
waarbij we voortuinen gaan vergroenen, lijkt een 
rekenmodel dan ook geschikt omdat er enkel 
globaal naar de effecten gekeken gaat worden en 
we niet zozeer op zoek zijn naar drie cijfers achter 
de komma.
Er is gekozen voor een kern van ca. 7.000 inwoners 
met een, op het gemengde riool, aangesloten 
verhard oppervlak van ca. 60 ha. Deze 60 ha is 
onderverdeeld in ca. 30 ha dakverharding en ca. 30 
ha wegverharding (wegen|trottoirs|opritten). De 
gemengde riolering in deze kern heeft voldoende 
afvoercapaciteit om de normbui 08 (T=2) tijdig af te 
kunnen voeren zonder dat er een water-op-straat 
situatie optreedt. 
Als testcase hebben wij het verharde oppervlak 
(wegen/trottoirs/opritten) in de gehele kern 
gehalveerd (wederom: Het gaat om het effect en 
niet om welke vierkante meter er nu afgekoppeld 
wordt). Er is ca. 15 ha verhard oppervlak van de 
bestaande 60 ha van het gemengde riool afgehaald. 
Voor het idee: Met ca. 2.680 huishoudens zou ieder 
huishouden gemiddeld 56 m2 afkoppelen. Dat 
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Figuur links: Huidige situatie Bui 09, rechts situatie Bui 09 na afkoppelen van 15 ha 

oppervlak.

is een (voor)tuin van 7 x 8 m. Het zou een aardige 
prestatie zijn wanneer ieder huishouden in een 
kern een tuin ter grootte van 56 m2 omtovert van 
verharde rotspartij naar groene oase.

Na het verminderen van het verhard oppervlak 
wordt het rekenmodel belast met een Bui 09 (T=5) 
en Bui 10 (T=10). Wederom theoretische buien, 
maar goed het gaat om het effect.

Wanneer we nu naar de hydraulische berekening 
kijken zien we dat het aantal locaties waar 
water-op-straat optreedt bij een Bui 09 (T=5) 
aanzienlijk is afgenomen:

Wanneer we dezelfde berekening maken voor 
een bui 10 (T=10) zien we wederom dat het aantal 
locaties, waar een water-op-straat situatie wordt 
berekend, is afgenomen.

Figuur links: Huidige situatie Bui 10, rechts situatie Bui 10 na afkoppelen van 15 ha 

oppervlak.



Conclusie
Het is terecht om de burger meer bewust te 
maken van zijn of haar omgeving en wat men hier 
als burger zelf in kan betekenen. Er dient echter 
voor gewaakt te worden dat een gemeente of 
waterschap de verantwoordelijkheid voor het 
beperken van wateroverlast bij de burgers gaat 
leggen door te stellen dat de overlast wordt 
veroorzaakt door de verharde tuinen. 
Water zal zich uiteindelijk altijd in de 
openbare ruimte verzamelen. Het treffen van 
maatregelen in de openbare ruimte zal vele 
malen effectiever en sneller te realiseren zijn, 
dan discussiëren over burgerplichten.

De berekening geeft (zoals verwacht) aan dat 
minder, op het gemengde riool, aangesloten 
verhard oppervlak zorgt voor meer ruimte in het 
stelsel waardoor er net iets meer afgevoerd kan 
worden. Maar het blijft bij serieuze en extreme 
buien gewoon fout gaan!

AANSLAAN 
VOOR 
TEGELTAKS
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