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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten, en in samenwerking met het waterschap 
Regge en Dinkel, is Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in januari 2003 gestart met het 
project ‘Wateroverlast Rijssen’.  
  

1.1 Aanleiding 

In augustus 2002 is de kern Rijssen getroffen door een viertal zeer heftige buien, waarvan 
de intensiteit van de meest extreme bui werd geschat op circa 50 mm in 75 minuten. De 
afvoercapaciteit van het rioolstelsel en de watergangen bleek op dat moment het 
wateraanbod niet te kunnen verwerken. Het gevolg was dat op meerdere locaties ernstige 
wateroverlast ontstond. Ter info is in bijlage 1 een overzicht van de neerslagsommen voor 
de maand augustus 2002 opgenomen; hieruit valt af te lezen dat het maandtotaal circa 
250 mm te bedraagt (ter vergelijking: het normale maandtotaal voor de Bilt is 62 mm).  
Een groot aantal woningen en bedrijven hebben schade ondervonden door de waterover-
last. Ook veel wegen hebben blank gestaan en zijn afgesloten geweest. De gemeente 
Rijssen-Holten wil dergelijke situaties in de toekomst zoveel mogelijk beperken.  
 
Uit economisch oogpunt is het echter niet reëel om de capaciteit in het rioolstelsel te 
dimensioneren op de zeer extreme buien, zoals die zijn gevallen in augustus 2002. Om 
wateroverlast in toekomst toch zo veel mogelijk tegen te gaan, zijn naast de in het BRP 
van 1999 voorgestelde maatregelen in het rioolstelsel aanvullende maatregelen 
noodzakelijk. Tevens zijn zogenaamde flankerende maatregelen in het watersysteem en 
de openbare ruimte nodig. Hierbij kan gedacht worden aan het vasthouden, bergen of 
naar andere gebieden afvoeren van water. In de figuur op de volgende pagina zijn de 
principes bij het voorkomen of beperken van de wateroverlast opgenomen. 
 
De gemeente heeft de intentie, in aansluiting en in aanvulling op het BRP, een aantal 
verbeteringen aan de riolering versneld ten uitvoer te brengen. De aanvullende riolerings-
technische maatregelen richten zich hoofdzakelijk op het bergen en afvoeren van 
overtollig hemelwater naar ‘veilige’ gebieden in met name Hoog-Rijssen. Hiertoe heeft de 
gemeente een aantal (concept) maatregelen voorgesteld. Daarnaast zijn flankerende 
maatregelen voorzien in de openbare ruimte en in het watersysteem. Ook de afvoer van 
en naar de Maatgraven zal waarschijnlijk vergroot moeten worden. 
 
Het uiteindelijke advies bestaat uit een onderbouwde afweging van een geschikt 
maatregelenpakket, met onderscheid in rioleringstechnische maatregelen en flankerende 
maatregelen in de openbare ruimte en het watersysteem. Kortom; een integrale benade-
ring van riolering, stedelijk water en openbare ruimte, zoals aanbevolen door TNO [lit. 8].  
De genoemde aanvullende maatregelen worden gevormd door het extra vergroten van 
diameters en afkoppelen van verhard oppervlak. De zogenaamde flankerende maatrege-
len bestaan uit de (bovengrondse) maatregelen in het watersysteem en de openbare 
ruimte (aanleg retentie, verbeteren afvoer watergangen). Deze maatregelen zijn een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en het waterschap.  
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Figuur 1.1: principe maatregelen aanpak wateroverlast. 
 

 REGEN 

rioolstelsel overstort watergang Regge 

Toevoer beperken 
- aanleg retentie en infiltratievoor-

zieningen  
- afkoppelen verhard oppervlak 

Rijsserberg 

Afvoercapaciteit en berging 
riolering vergroten 
- vergroten leidingen 
- aanpassen overstorten 

 REGEN  REGEN 

Afvoercapaciteit en berging 
vergroten: 
- vergroten profiel 
- vergroten duikers 
- aanleg nieuwe watergangen 

1.2 Doelstelling van het advies 

Het advies heeft tot doel; het beoordelen van de doelmatigheid en het (eventueel) 
aanpassen van het door de gemeente voorgestelde maatregelenpakket met betrekking tot 
de aanpak van de wateroverlast voor de kern Rijssen, en het effect hiervan op de in het 
BRP/GRP voorgestelde maatregelen met betrekking tot de reductie van de vuilemissie. 
 
Het advies dient tevens als basis voor de actualisatie van het BRP, dat wordt gebruikt als 
input door de gemeente en het waterschap voor een nieuw GRP in 2005. Tevens is het 
advies richtinggevend voor de uitvoering van de flankerende maatregelen. 
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1.3 Leeswijzer 

Voorafgaand aan dit advies heeft Oranjewoud een Plan van Aanpak opgesteld [lit. 1] voor 
het project wateroverlast Rijssen. In de eerste revisie van het rapport Advisering 
wateroverlast’ (juni 2003) is de huidige situatie getoetst aan de gestelde criteria. In 
oktober 2003 is een tweede revisie opgesteld. Voor de toekomstige situatie zijn hierin 
een drietal varianten beschreven en getoetst aan de gestelde criteria met betrekking tot 
de wateroverlastproblematiek. 
In deze definitieve rapportage is, in overleg met de gemeente,  een ‘definitieve’ variant  
opgesteld en doorgerekend. Tevens is de vuilemissie geanalyseerd, en zijn verbeterings-
maatregelen opgenomen.  
De maatregelen zijn opgedeeld in aanvullende maatregelen (rioleringstechnisch, in 
aanvulling op het BRP 1999) en flankerende maatregelen (maatregelen in het watersys-
teem en de openbare ruimte). Bovendien zijn door Oranjewoud extra maatregelen 
voorzien, ter optimalisatie van het door de gemeente voorgestelde maatregelenpakket 
[lit. 10]. 
 
Na de inleiding (hoofdstuk 1) is in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige 
situatie (peildatum augustus 2002) van het studiegebied. In hoofdstuk 3 is ingegaan op 
de uitgangspunten en toetsingscriteria die zijn gehanteerd tijdens het project waterover-
last Rijssen. Hoofdstuk 4 behandelt de modelopbouw en de toetsing van de huidige 
situatie, hoofdstuk 5 behandelt de toekomstige situatie. In hoofdstuk 6 worden de 
kosten-baten en risicoanalyse behandeld. Tenslotte zijn in hoofdstuk 7 de conclusies en 
aanbevelingen opgenomen. 
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2 Huidige situatie 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

Situatie 
Rijssen is gelegen in de gemeente Rijssen-Holten in de provincie Overijssel. De kern van 
Rijssen strekt zich uit  van de Rijsserberg in het zuiden tot de Midden-Regge in het 
noordwesten. Deze overgang van de hoge stuwwal N.A.P.+30 à +32 m naar het lage 
beekdal circa N.A.P.+ 8 à + 10 m is kenmerkend voor de stad Rijssen. Onderscheid wordt 
gemaakt in laag Rijssen en hoog Rijssen, waarbij de grens wordt gelegd bij N.A.P.+15 m. 
 
Op basis van de putdekselhoogtes uit het BRP [lit. 3 en 4] is een indicatieve hoogtekaart 
van Rijssen samengesteld (Kaart 1). 
 
Regionale bodemopbouw 
In tabel 2.1 is een schematisch overzicht van de regionale bodemopbouw weergegeven. 
De beschrijving is ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [Lit.9]. Opgemerkt 
wordt dat de deklaag en de scheidende laag niet in het gehele studiegebied aanwezig 
zijn. In Rijssen-noord ontbreekt de deklaag, terwijl in Rijssen-zuid de scheidende laag 
ontbreekt. Deze verschillen in de bodemopbouw worden veroorzaakt doordat Rijssen in 
het overgangsgebied van de stuwwal naar het Reggedal gelegen is. 
 
Tabel 2.1 Bodemopbouw en geohydrologie 

Ligging 
bovenkant 

laag 
[m +N.A.P.] 

Dikte 
 
 

[m] 

(Geo)hydrolo-
gische 

eenheid 

Lithostrati-
grafische eenheid 

Samenstelling Doorlatend-
heid 

Stijg-
hoogte 

 
[m] 

27 à 30 tot 
30 

0-3 Deklaag Holocene 
afzettingen 

Zand, grof, 
gestuwd, met 
klei schubben 

 (onbekend) - 

0 à -5  tot 10 
à 30 

10-35 1e WVP* Formatie van 
Hardewijk 
Formatie van Urk 
 

Zand, middel 
grof 

3000 m²/dag 8 à 10  

-15 à -10 tot 
-10 à -8  

2-5 Scheidende 
laag 

Formatie van 
Drente 

Keileem, grove 
grindhoudende 
zanden 
 

3.000 tot 
5.000 dagen 

- 

-70 à –65 tot  
-15 à –10 

55-60 2e WVP* Formatie van 
Scheemda 

Grove zanden 
met klei- en 
veen- en 
bruinkoollagen 
 

1550 m²/dag 8 à 10 

tot -70 à –65 35-40 Hydrologische 
basis 

Formatie van 
Breda 

Klei, zandige 
klei 

> 50.000 
dagen 

- 

*WVP = watervoerend pakket 
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Geohydrologie 
In de bebouwde kom van Rijssen zijn geen grondwatermeetpunten aanwezig. Uit 
grondwatermetingen ter plaatse van de peilbuizen 28DL0038.01 en 28DL0039.01, direct 
ten oosten van de kern Rijssen, blijkt de grondwaterstand rond N.A.P.+9 m te fluctueren. 
Modelberekeningen van TNO-NITG (in voorbereiding) komen tot een grondwaterstand van 
N.A.P.+11,5 m op het hoogste punt grenzend aan de bebouwing. 
 
Ten aanzien van de kwel en infiltratie wordt verondersteld dat in de hogere delen sprake 
is van een infiltratiesituatie, terwijl in de lagere delen sprake is van een lichte kwelsitua-
tie. 
 

2.2 Oppervlaktewatersysteem 

De kenmerken van het watersysteem van Rijssen zijn weergegeven in bijlage 5 en op 
kaart 2. De geïnventariseerde gegevens zijn ontleend aan de Keur en Legger van het 
waterschap Regge en Dinkel en gegevens van de gemeente Rijssen-Holten. Een aantal 
ontbrekende gegevens zijn geïnventariseerd en globaal ingeschat tijdens een veldbezoek. 
Onderscheid is gemaakt in stedelijk water (sw) en landelijk water (w). 
 
Het (overtollige) regenwater van de kern Rijssen wordt afgevoerd naar de Midden-Regge. 
De afvoer vindt globaal plaats middels twee hoofdwatergangen. Het oostelijke deel van 
Rijssen watert af via de hoofdwatergang langs de Wethouder Korteboslaan, de overige 
delen wateren af via de Maatgraven. Beide watergangen zijn in beheer bij waterschap 
Regge en Dinkel. 
 
Tussen hoog Rijssen en laag Rijssen bestaan grote verschillen in het aanwezige watersys-
temen en daarmee in de wijze waarop de ontwatering en afwatering tot stand komen. 
 
Laag Rijssen 
In laag Rijssen komen relatief ondiepe grondwaterstanden voor [lit. 8]. Van oudsher is er 
in dit deel dan ook een afwateringssysteem aanwezig. Het afwateringssysteem wordt 
gevormd door greppels, watergangen en waterpartijen. Om de waterpartijen op peil te 
houden wordt het stedelijk water op verschillende plekken gestuwd. Het beheer van dit 
stedelijke water is in handen van de gemeente Rijssen.  
 
Met name de laatste jaren is bij de ontwikkeling van uitbreidingswijken zoals Veenesla-
gen, Plaagslagen en Noordermors ook rekening gehouden met de aanleg van extra open 
water. Het percentage open water in de oudere wijken bedraagt minder dan 1% en loopt 
op tot gemiddeld 5 à 6% in de uitbreidingswijken.  
 
Hoog Rijssen 
In hoog Rijssen is geen (afwaterings)watersysteem aanwezig. Het regenwater dat niet in 
de bodem infiltreert, wordt middels het riool of over de weg afgevoerd. De versnelde 
afvoer via het riool of over verhard oppervlak betekent een toename van de belasting van 
het riolerings- en watersysteem in laag Rijssen. 
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2.3 Riolering 

Een overzicht van de huidige situatie van het rioolstelsel (peildatum augustus 2002) in de 
kern Rijssen is gegeven in bijlage 4 en samengevat in tabel 2.2. Het stelsel is onder te 
verdelen in acht bemalingsgebieden: vijf gebieden behoren tot het type gemengd stelsel 
en drie gebieden tot het type verbeterd gescheiden stelsel. De verbeterd gescheiden 
stelsels bevinden zich in de uitbreidingswijken ten noorden van de spoorlijn. 
 
Tabel 2.2 Rioolstelsel kern Rijssen 
Bemalingsgebied Stelseltype Afvoer naar 
Hoofdbemalingsgebied 
West 
Noord 
Noordermors II 
Noordermors III 
Noordermors IV 
Veeneslagen 
Veeneslagen-VGS 
Veeneslagen-west 
Plaagslagen 

Gemengd 
Gemengd 
Gemengd 
Gemengd 
Verbeterd gescheiden 
Verbeterd gescheiden 
Gemengd 
Verbeterd gescheiden 
Verbeterd gescheiden (in aanleg) 
Verbeterd gescheiden (in aanleg) 

RWZI 
Hoofdbemalingsgebied 
RWZI 
Noord 
Noord 
Noordermors III 
Noord 
Veeneslagen 
Noord 
Noord 

 
In laag Rijssen (met name in de bemalingsgebieden Noordermors II, III, IV) is een deel van 
het dakoppervlak afgekoppeld. Het gaat hierbij om de relatief grote panden op de 
bedrijventerreinen, die direct langs een watergang of waterpartij zijn gelegen.  
 
Ook in hoog Rijssen is een aantal panden afgekoppeld; hier wordt een deel van het 
regenwater in de grond geïnfiltreerd. De infiltratievoorzieningen hebben in de meeste 
gevallen een inhoud van 10 mm over het afvoerend verhard (afgekoppeld) oppervlak en 
een overstortleiding met terugslagklep op het bestaande gemengde stelsel. Uitgaande 
van de gegevens uit het BRP van 1999, is in augustus 2002 in totaal 7,6 ha verhard 
oppervlak afgekoppeld in het hoofdbemalingsgebied. Dit komt overeenkomt met ca. 7% 
van het verhard oppervlak t.o.v. het BRP 1999. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van 
de wijzigingen in het rioleringstelsel ten opzichte van de situatie conform het BRP 1999. 
 

2.4 Overlastlokaties 

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de gebieden waar daadwerkelijk wateroverlast is 
opgetreden. Hierin opgenomen zijn de overlastlokaties zoals aangegeven in het BRP 
1999, en de overlastlokaties zoals geconstateerd door de gemeente in augustus 2002. In 
tabel 2.3 zijn de belangrijkste kenmerken van de laatstgenoemde overlastgebieden 
weergegeven. Opgemerkt wordt dat het hierbij gaat om een verzameling van alle 
meldingen van wateroverlast die bij de gemeente zijn binnengekomen ten gevolge van de 
vier extreme buien in augustus 2002.  
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Tabel 2.3 Wateroverlastgebieden kern Rijssen 
Topografie (bemalingsgebied) Watersysteem 

Overlast 
[nr.] 

Locatie Gem. hoogte  
[m + NAP] 

Opper-
vlakte 

[ha] *

Wateraanvoer Waterafvoer 
(medium) 

Afvoer 
openwa-

ter 

Noord (Noord I en Noord II)      
N1 Fahrenheitstraat 9,80 3,2 Putten weg indirekt 

       
N2 Morsweg 9,70 8,8 Riooloverstorten 

Watersysteem 
Rijssen centrum 
Putten 

weg, 
watersys-
teem 

direkt 
(W12) 

N3 Wattstraat 9,95 2,0 Rijssen Centrum 
Putten 

weg indirekt 

N4 Nijverdalseweg 10,40 1,6 Rijssen Centrum 
Putten 

weg indirekt 

N5 Spoelerstraat 9,50 5,0 Riooloverstorten 
 

weg, 
watersys-
teem 

Direct 
(SW11-5) 

Oost (Hoofdbemalingsgebied)      
O1 Karel Doormanstraat/ 

Graaf Ottolaan 
12,00- 15,00 10,0 Hoog Rijssen 

putten 
weg indirekt 

Centrum(Hoofdbemalingsgebied)     
C1 Laag Rijssen (Centrum) 10,00- 14,00 50,7 Riooloverstorten 

Hoog Rijssen 
weg, 
watersys-
teem 

direkt 
(SW11-6) 

C2 Rozengaarde 14,00 0,6 Hoog Rijssen weg  indirekt 
C3 Holterstraatweg 14,20 1,6 Hoog Rijssen 

Putten 
weg indirekt 

C4 Steenakkerseweg 27,50 1,4 Hoge akkers weg indirekt 
West (West)      

W1 Hagweg/ Hageslagen 11,90 
 

3,9 Riooloverstorten 
Putten 

watersys-
teem 

direkt 
(SW4-1) 

W2 Laag Rijssen (West) 11,00-14,00 38,5 Hoog Rijssen 
Putten 

weg, 
watersys-
teem 

direkt 
+indirekt 
(SW4-4) 

W3 Keizersdijk/ Pr. W-
Alexanderlaan 

14,80 1,5 Hoog Rijssen 
Hoge akkers 
Putten 

weg direkt  
+indirekt 
(SW2-1) 

W4 Nijlandstraat 12,75 4,2 Rijssen West 
putten 

weg, 
watersys-
teem 

direkt 
(SW1-1) 

* de oppervlakte betreft de globale omvang van het overlastgebied conform bijlage 2.
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3 Uitgangspunten en toetsingscriteria 

Het advies wateroverlast Rijssen is integraal aangepakt, door een gecombineerde 
benadering van riooltechnische maatregelen en flankerende maatregelen in het watersys-
teem en de openbare ruimte. Hierbij is onderscheid gemaakt in: 
• Rioolstelsel (gemeente) 
• Stedelijk watersysteem / openbare ruimte (gemeente/ NS) 
• Landelijk watersysteem (waterschap) 
 
De watergangen en kunstwerken die onderdeel uitmaken van het stedelijke watersys-
teem, zijn in bijlage 5 en kaart 2 aangeduid met ‘sw’; het landelijk watersysteem is 
aangeduid met ‘w’.  
 

3.1 Neerslagsituaties 

Voor het toetsen van de effecten van de maatregelen op het optreden van wateroverlast 
dienen, in samenhang met de maatstaven, (§3.3) per onderdeel (zie bovenstaand) 
verschillende situaties te worden beschouwd. In tabel 3.1 zijn de kenmerken van de 
verschillende situaties kort toegelicht. 
 
Tabel 3.1: Kenmerken buien en maatgevende afvoer. 
Bui (niet stationair) Inhoud 

[mm] 
Duur 
[minuten] 

Herhalingstijd Toetsingcriteria 

Bui 8 19,8 60 1x per 2 jaar Rioolstelsel 
Rijssenbui 50,0 75 ca. 1x per 150 jaar Rioolstelsel/ 

Stedelijk water 

 
In bijlage 3 zijn de buien uit tabel 3.1 in een grafiek weergegeven. Hierbij zijn de ‘bui 8’ 
(Leidraad Riolering [lit. 7]) en de ‘Rijssenbui’ uitgezet in de neerslagduurlijnen van 
Buishand en Velds. Deze neerslagduurlijnen zijn gebaseerd op de waarnemingen in De 
Bilt in de periode van 1906 t/m 1979, en geven een indicatie van de herhalingstijd (kans 
van voorkomen) van een bui. 
 

3.2 Modelbouw 

Voor het uitvoeren van de hydraulische berekeningen is gebruik gemaakt van de 
programmatuur MOUSE en SOBEK.  
 
Schematisatie MOUSE 
De schematisatie van het rioolstelsel is opgezet in het model conform het BRP [lit. 3], het 
bijbehorende Errata-rapport [lit. 4] en de notitie inzake de rioleringswerkzaamheden 
Morsweg [lit. 5]. Door de gemeente is aangegeven welke wijzigingen zijn uitgevoerd 
(diametervergrotingen e.d.). Op basis hiervan is het rioleringsmodel geactualiseerd 
(peildatum augustus 2002). In bijlage 4 is een overzicht van deze actualisatie opgeno-
men. 
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De afgelopen jaren (1999-2002) zijn door de gemeente reeds enkele verharde oppervlak-
ken afgekoppeld (zie §2.3). In de meeste gevallen is het afgekoppelde oppervlak 
aangesloten op een infiltratievoorziening met een inhoud van 10 mm en een overstortlei-
ding met terugslagklep op het bestaande gemengde stelsel. De voorzieningen zijn als 
zodanig in de modellering van het rioleringssysteem verwerkt. 
 
Schematisatie SOBEK 
De schematisatie in SOBEK is onder te verdelen in een watersysteem en het wegenpa-
troon (afvoer bovengronds). De dimensies van het watersysteem zijn ontleend aan de 
legger van het waterschap Regge en Dinkel. De schematisatie van het stratenpatroon 
heeft plaatsgevonden op basis van een veldinventarisatie. Teneinde de omvang van het 
model te beperken, is bij het stratenpatroon gebruik gemaakt van een viertal standaard-
profielen. In bijlage 5 en kaart 2 is een overzicht van het watersysteem gegeven. In 
bijlage 6 is een overzicht van de schematisatie van het wegenpatroon gegeven en worden 
de standaard profielen nader toegelicht. 
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat uit meetgegevens van het waterschap blijkt dat de 
klepstuw S12 (aan het eind van de Maatgraven) ten tijde van de Rijssenbui geheel was 
neergelaten. Deze situatie (kruinhoogte op 6,90 m + N.A.P.) is, voor alle varianten,  zowel 
bij de verificatie aangehouden als bij de niet-stationaire berekeningen. Alleen bij de 
berekeningen van de (ontwerp)afvoercapaciteit is een stuwpeil van N.A.P.+ 8,10 m 
aangehouden. 
 
Koppelen modellen 
Met behulp van rioleringsmodel Mouse is het rioolstelsel van Rijssen doorgerekend voor 
bui 8 en de Rijssenbui. De berekende hoeveelheden water die uit het rioolstelsel stromen, 
middels overstorten en putten, zijn als input gebruikt voor SOBEK. Met SOBEK zijn 
vervolgens hydraulische berekeningen uitgevoerd van het watersysteem en de afvoer over 
verhard oppervlak (het wegenpatroon). 
 
Als uitgangspunt is genomen dat de ledigingstijd van het rioolstelsel velen malen groter 
is dan de tijdsduur van de afvoer over de wegen naar het open water. Derhalve wordt 
verondersteld dat geen ‘terugstroming’ van de wegen naar het riool optreedt. Ten aanzien 
van de koppeling van de modellen heeft dit geresulteerd in een eenzijdige koppeling van 
Mouse naar SOBEK. Een groot deel van het stedelijk watersysteem is tevens in het 
rioleringsmodel opgenomen, om het effect van de opstuwing in de watergangen op met 
name de overstortingen mee te nemen. 
 
Verificatie model 
Ter hoogte van stuw S12 bevindt zich een meetpunt in het watersysteem waar peilmetin-
gen worden verricht.  Echter, ten tijde van de Rijssenbui zijn hier geen metingen verricht 
en is een hiaat aanwezig in de meetreeks. Daardoor is het niet mogelijk het model te 
kalibreren en is tot verificatie van het model overgegaan. 
 
De verificatie van het model heeft plaatsgevonden op basis van een vergelijking van de 
berekende wateroverlastlocaties met de wateroverlast in de praktijk, zoals aangegeven 
door de gemeente. Daarnaast is, ter verificatie van de modellering, in bijlage 11 een 
drietal aspecten specifiek bekeken, te weten: 
- terugstromen stuw Veeneslagen 
- maximale waterpeil Maatgraven (ter plaatse van W11 en W12) boven maaiveld 
- verval over ‘amco’-duikers d12-a, d12-b en d12-c circa 1 meter (waarneming 

ooggetuigen) 
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Ten einde het laatste punt af te stemmen op de praktijksituatie, is de volgende wijziging 
doorgevoerd. De standaardwaarden voor de wandwrijving (gladde beton) van duikers in 
SOBEK is vergroot, zodat een groter verval over de duikers optreedt. De toegepaste 
wandwrijving is uiteindelijk ingesteld op een waarde voor duikers met een geribbelde 
wand (‘amco’-duikers).  
 
Uit de modelberekeningen komen alle locaties naar voren waar wateroverlast is opgetre-
den. Daarnaast is een tweetal overlastlocaties berekend, die niet in de inventarisatie van 
de gemeente Rijssen zijn opgenomen. Het gaat om de locaties: 
- Noordermors III (Rijssen-noord) 
- Pelmolenweg (Rijssen-oost) 
 
Een mogelijke verklaring kan worden gevonden in het feit dat in praktijk wel overlast is 
opgetreden maar deze niet is gemeld. Ook kan het zijn dat in de praktijk daadwerkelijk 
geen wateroverlast is opgetreden door specifieke lokale omstandigheden die afwijken 
van de schematisatie in het model. 
 
Resumerend wordt gesteld dat de gekoppelde modellen resultaten genereren, die in 
belangrijke mate overeenkomen met de daadwerkelijk opgetreden wateroverlast. Dit 
betekent dat de modellen geschikt zijn om de maatregelenpakketten door te rekenen en 
de effecten van de verschillende varianten inzichtelijk te maken. 

 

3.3 Doelen, functionele eisen en maatstaven 

In het onderstaande is een overzicht gegeven van de te hanteren uitgangspunten en 
toetsingscriteria. Deze zijn ingedeeld in voor de advisering relevante doelen, functionele 
eisen en maatstaven. Hiervoor zijn de onderstaande plannen geraadpleegd: 
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2000-2005 [lit. 2]  
• Optimalisering rioolstelsel Rijssen (BRP 1999) [lit. 3]  
• Errata-apport 2001, behorende bij Optimalisering rioolstelsel [lit. 4] 
• Waterbeheerplan 2002-2005, Waterschap Regge en Dinkel [lit. 6] 
• Nationaal Bestuursakkoord Water, Ministerie van V&W [lit. 13]  
• ‘Eenduidige basisinspanning’, Commissie Integraal Waterbeheer [lit.14] 
 
Doelen, functionele eisen en maatstaven riolering 
 
Doel 1: Het zorgdragen voor het doelmatig inzamelen en afvoeren van het afvalwater 
 
Functionele eisen Maatstaven 
1a: de capaciteit van de riolering moet op 
alle plaatsen toereikend zijn om bij droog 
weer het aanbod van afvalwater te 
verwerken respectievelijk af te voeren naar 
een zuiveringstechnisch werk 

• bij het bepalen van de dwa-capaciteit wordt 
uitgegaan van een afvalwaterproductie van 13,5 
liter per inwoner per uur 

• bij het bepalen van de dwa-capaciteit wordt 
uitgegaan van een afvalwaterproductie voor 
bedrijventerreinen wordt uitgegaan van de 
lozingsgegevens. Indien niet bekend, wordt 
uitgegaan van 1,0 m³/h per bruto hectare. 

• bij een gemengd stelsel wordt bij het bepalen 
van de pompovercapaciteit uitgegaan van een 
afvoer van 1,04 mm/h (zie doel 2a)  over het op 
de riolering aangesloten oppervlak. 
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• bij een verbeterd gescheiden stelsel wordt bij 
het bepalen van de pompovercapaciteit uitge-
gaan van een afvoer van 0,3 mm/h over het op 
de riolering aangesloten oppervlak. Bij bedrij-
venterreinen wordt het werkelijke verhard 
oppervlak aangehouden. 

• Per kern c.q. gemeente mag de aanvoer bij regen 
naar de zuivering niet groter zijn dan 4x de dwa-
afvoer. 

 
1b. de afvoercapaciteit van de riolering 
moet voldoende zijn om het aanbod van 
afval- en hemelwater bij hevige neerslag te 
kunnen verwerken. 
 
 
 

• maximaal 1 keer per twee jaar water op straat 
(theoretisch, bui 8 uit de Leidraad Riolering, 
module C2100)  

• het afvoerend oppervlak conform het BRP 1999 
wordt als basis gehanteerd. Hierin is geen 
onderscheid in type gemaakt. Als uitgangspunt 
worden de inloopparameters voor gesloten, 
verhard vlak volgens de Leidraad Riolering 
(module C2100) gehanteerd. 

 
1c. voor zover rendabel afkoppelen van 
schoon hemelwater, zonder wateroverlast 
en ongewenste milieuverontreiniging te 
veroorzaken. 
 

Aansluiting wordt gezocht bij het beleid van het 
waterschap, conform de Nota “Afkoppelen / niet 
aankoppelen” (oktober 2002). 
 

Doel 2: het beperken van verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater en bodem als gevolg 
van ongezuiverde lozingen. Op de lange termijn (2050) wordt gestreefd naar nulemissie 
 
Functionele eisen Maatstaven 
2a. acceptabele vuiluitworp vanuit de 
riolering 
       - basisinspanning 

 
 
In juni 2001 is door het de CIW een notitie 
opgesteld inzake een nadere uitwerking van de 
definitie van de basisinspanning [lit. 14]. In 
onderstaand overzicht is de invulling van de 
‘eenduidige basisinspanning’ opgenomen. 
Bestaande gemengde stelsels 
- 50 kg CZV / (ha/j), berekend over het op het 

gemengde stelsel aangesloten oppervlak. 
Eventueel afgekoppeld oppervlak mag hierin 
worden meegenomen. 

- de jaargemiddelde vuilemissie van mag de 
maatstaf niet overschrijden. 

- Gemeentebreed dient aan de vuilemissie te 
worden voldaan. 

- Overstortende volumen dienen te worden 
berekend volgens de Leidraad Riolering, modu-
le C2100, met een reeksberekening over de 
10-jarige reeksberekening van De Bilt 1955-
1964. 

- De gemiddelde CZV-concentratie tijdens 
overstorten bedraagt 250 mg/l. 

- Het gemiddelde bezinkingsrendement van de 
randvoorzieningen is 45%. 
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Aanvullend wordt door het waterschap een toetsing 
van emissie bij de piek 1x per 2 jaar gevraagd.  
- 35,7 kg CZV / (ha/j), berekend over het op het 

gemengde stelsel aangesloten oppervlak. 
Eventueel afgekoppeld oppervlak mag hierin 
worden meegenomen. 

- De gemiddelde CZV-concentratie tijdens 
overstorten bedraagt 400 mg/l. 

 
Door het waterschap wordt een pompovercapaciteit 
gerealiseerd van 1,04 mm/h. Voor de emissie-
berekeningen voor de gemeente wordt uitgegaan 
van 0,7 mm/h. De extra poc wordt door het 
waterschap gezien als onderdeel van het 
waterkwaliteitsspoor. 
Bestaande verbeterd gescheiden stelsels 
De vuiluitworp mag maximaal gelijk zijn aan de 
vuiluitworp van een stelsel met de volgende 
kenmerken: 
-berging van 4,0 mm betrokken op het aangesloten  
  oppervlak 
- poc van 0,3 mm/h betrokken op het aangesloten  
  oppervlak. 
nieuw aan te leggen stelsel 
de vuiluitworp van nieuw aan te leggen stelsels 
mag maximaal gelijk zijn aan de vuiluitworp van 
een stelsel met de volgende kenmerken: 
- berging van 4,0 mm betrokken op het aangesloten  
  oppervlak 
- poc van 0,3 mm/h betrokken op het aangesloten  
  oppervlak 
 

         - waterkwaliteit overstorten dienen te lozen op ruim, goed 
doorspoelbaar water. Overstorten mogen niet lozen 
op watergangen die gebruikt worden als vee-
drenklocaties en/of een gevaar voor de volksge-
zondheid kunnen opleveren. 
 

 
 
Doelen, functionele eisen en maatstaven stedelijk watersysteem (watergangen in beheer 
bij gemeente/NS) 
Doel 3: Het zorgdragen voor het doelmatig en goed functionerend stedelijk watersysteem  
 
Functionele eisen Maatstaven 
3a. Water op straat Geen ernstige wateroverlast bij de ‘Rijssen’bui. Dit is 

als volgt gedefinieerd: de berekende ‘water-op-straat’ 
mag niet meer bedragen dan 15 cm (bouwpeil). 
 

3b.  voldoende veiligheid (faalkans) 
  

Conform het Nationaal Bestuursakoord Water (NBW) 
en de werkgroep regionale watersystemen moet de 
faalkans van het stedelijk watersysteem kleiner zijn 
dan 1:100 jaar.  Opgemerkt wordt dat binnen dit 
project de ‘Rijssenbui’ (50mm in 75 minuten) 
gelijkgesteld is aan een herhalingstijd van 1:100 
jaar. 
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Doelen, functionele eisen en maatstaven landelijk watersysteem (watergangen in beheer 
bij het waterschap) 
 
Doel 4: Het zorgdragen voor het doelmatig en goed functionerend landelijk watersysteem  
 
Functionele eisen Maatstaven 
4a. voldoende drooglegging In de gemiddelde voorjaarsituatie ( ¼Q)  wordt voor 

landbouwkundige grondgebruiksvormen een 
drooglegging van 0,80 m gehanteerd. Voor stedelijk 
gebied bedraagt de drooglegging 1,10 – 1,30m. 
Hiermee gaat het waterschap genuanceerd om.  
De beschouwing van de drooglegging valt buiten het 
kader van dit onderzoek. 
 

4b. voldoende afvoercapaciteit In de maatgevende afvoersituatie (voor zomer- en 
wintersituatie) mag bij maximaal waterpeil geen 
inundatie vanuit de watergangen optreden, die in 
beheer zijn van het waterschap. De watergangen 
mogen maximaal tot aan de insteek zijn gevuld. 
 

4c. voldoende veiligheid tegen waterover-
last (faalkans) 

Conform het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
en de werkgroep regionale watersystemen moet de 
faalkans van het landelijk watersysteem (weidege-
bied) kleiner te zijn dan 1:10 jaar.  
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4 Toetsing huidige situatie 

De huidige situatie (peildatum augustus 2002) is beschreven in hoofdstuk 2, en getoetst 
aan de in hoofdstuk 3 gestelde voorwaarden en criteria. De resultaten van de toetsing zijn 
in dit hoofdstuk weergegeven, en samengevat op kaart 3 en kaart 4. 
 

4.1 Doelmatige inzameling en afvoer van het (afval)water onder maatgevende 
omstandigheden  

Ten aanzien van de inzameling en afvoer van afval- en hemelwater hebben de gemeente 
en het waterschap allereerst een eigen inspanningsverplichting. De gemeente dient zorg 
te dragen voor een rioolstelsel dat voldoet aan basisinspanning, terwijl het waterschap 
verantwoordelijk is voor het realiseren van een watersysteem dat over een minimale 
(ontwerp)afvoercapaciteit beschikt. Daarnaast hebben beide partijen volgens het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, [lit. 13]) de gezamenlijke verplichting voor het 
bieden van voldoende veiligheid tegen wateroverlast (zie paragraaf 4.3 en 4.4). 
 
Verhouding dwa:rwa op RWZI 
In het BRP 1999 [lit. 3] is de verhouding tussen de dwa en rwa, zoals deze wordt 
aangeboden op de RWZI, gecontroleerd. Voor de geactualiseerde situatie (augustus 2002) 
is de verhouding opnieuw bepaald. In bijlage 7 is de berekening hiervan weergegeven. 
Hieruit blijkt dat deze verhouding voor de huidige situatie 1:0,4 bedraagt. Dit wordt 
veroorzaakt door de beperkte capaciteit van het eindgemaal, en een groot aandeel in de 
droogweerafvoer van het industrieterrein.  
 
In het BRP 1999 wordt reeds voorgesteld het eindgemaal te vergroten van 850 m3/h naar 
2.487 m3/h. Inmiddels is de capaciteit door het waterschap aangepast naar 2.840 m3/h. 
Hiervan uitgaande wordt de verhouding dwa:rwa in de toekomstige situatie 1:3,5.  
 
‘Water-op-straat’ 
In het kader van de doelmatige inzameling mag geen ‘water-op-straat’ optreden ten 
gevolge van bui 8. In bijlage 8 en op kaart 3 is een overzicht van de resultaten van de 
modelberekening met bui 8 opgenomen. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van het 
optreden van water op straat (>0,15 cm) ten gevolge van bui 8. Hieruit blijkt dat het 
rioolstelsel in de huidige situatie niet voldoet en wateroverlast ontstaat op een zevental 
locaties. 
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Tabel 4.1: Water op straat bui 8, huidige situatie. 
Lokatie  Wateroverlast 

modelberekening 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 

Fahrenheitstraat 
Morsweg 
Wattstraat 
Nijverdalseweg 
Spoelerstraat 

Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Ja 

O1 Karel Doormanstraat/ Graaf Ottostraat Ja 
C1 
C2 
C3 
C4 

Laag Rijssen Centrum 
Rozengaarde 
Holterstraatweg 
Steenakkersweg 

Ja 
Ja 

Nee 
Nee 

W1 
W2 
W3 
W4 

Hagweg / Haagslagen 
Laag Rijssen West 
Keizersdijk / Pr. W. Alexanderlaan 
Nijlandstraat 

Nee 
Ja 

Nee 
Ja 

Hoeveelheid berekende water-op-straat (uittredend 

uit de putten) 1)

3.725 m³ 

Totale overstortende hoeveelheid 1) 26.669 m³ 

 
1)  de in de tabel opgenomen hoeveelheden gelden voor het gemodelleerde deel van de kern Rijssen  
   (exclusief Plaagslagen en Veeneslagen-West). 
 

Afvoercapaciteit landelijke watergangen 
Het waterschap draagt de verplichting voor een goed functionerend (landelijk) watersys-
teem. Van oudsher heeft dit betrekking op de minimale afmetingen waaraan de water-
gangen en kunstwerken dienen te voldoen.  
 
De toetsing vindt plaats middels een stationaire berekening, waarbij de eis is dat het 
waterpeil niet boven de insteek van de watergang mag stijgen. In het kader van het 
project advisering wateroverlast Rijssen zijn deze berekeningen door Oranjewoud 
uitgevoerd en goedgekeurd door het waterschap. De toetsing is weergegeven in 
bijlage 10. Uit de berekeningen blijkt dat de afvoercapaciteit van de Maatgraven en 
watergang 02-004 niet tot peilstijgingen boven de insteek leiden. Dit betekent dat de 
afvoercapaciteit van het watersysteem in, de huidige situatie (peildatum 2002), voldoet 
aan de oorspronkelijke richtlijnen (de stationaire grondslagen) van het waterschap. 
 

4.2 Beperken vuilemissie 

Bij de uitwerking van het rioleringsbeleid worden twee sporen gevolgd, te weten het  
emissiespoor en het waterkwaliteitsspoor. In het emissiespoor wordt gesteld dat de 
gemeente een basisinspanning dient te verrichten om een bepaald emissieniveau vanuit 
de riolering naar het oppervlaktewater te bereiken. Middels het waterkwaliteitsspoor 
wordt het effect van de overstorten aan de waterkwaliteitsdoelstellingen getoetst en 
desgewenst verdergaande eisen gesteld.  
 
Basisinspanning 
De vuilemissie van de huidige situatie is niet getoetst;  op basis van de keuze-variant 
‘Plan van Aanpak’ is de toekomstige situatie getoetst. 
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Waterkwaliteit 
Eerder onderzoek van het waterschap heeft uitgewezen dat geen risicovolle overstorten 
voor de volksgezondheid en / of veedrenking aanwezig zijn in Rijssen. Wel wordt 
eventueel, aansluitend op het project wateroverlast Rijssen, een waterkwaliteitstoetsing 
uitgevoerd om de waterkwaliteitsdoelstellingen te toetsen. Deze toetsing is de verant-
woordelijkheid van het waterschap. 
 

4.3 Zorgdragen voor een doelmatig en goed functionerend stedelijk 
watersysteem onder uitzonderlijke omstandigheden (Rijssenbui) 

In het verleden is de kern van Rijssen meerdere malen getroffen door wateroverlast. De 
gemeente wil het optreden van wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk beperken. 
Daarom is op basis van neerslagmetingen een zogenaamde Rijssenbui opgesteld, die 
overeenkomt met de neerslagsituatie ten tijde van de wateroverlast in augustus 2002. 
Met behulp van de Rijssenbui is het optreden van wateroverlast getoetst. De toetsing 
vindt plaats middels een tweetal criteria uit hoofdstuk 3. De twee criteria zijn;  
 ‘Water(peil) op straat’  

Het toelaten van peilstijging op straat tot 15 cm is gekozen omdat de grootste scha-
depost bij het optreden van wateroverlast wordt veroorzaakt door het naar binnen 
stromen van water bij bebouwing. Alle bebouwing dient echter 15 cm boven straatpeil 
gebouwd te worden. Door de maximale peilstijging gelijk te stellen aan 15 cm wordt 
het onderlopen van de bebouwing in principe voorkomen.  

 Faalkans stedelijk watersysteem 
Medio 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, [lit. 13]) ondertekend door 
onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeente en de Unie van Waterschappen. 
Het NBW schept een inspanningsverplichting voor gemeente en waterschap ten aan-
zien van de veiligheid (of zogenaamde faalkans) van regionale watersystemen. Voor 
de advisering wateroverlast betekent dit dat het stedelijke watersysteem minimaal 
dient te voldoen aan een faalkans van 1:100 jaar.  

 
In bijlage 9 en kaart 4 zijn overzichten van de resultaten van de modelberekeningen met 
de Rijssenbui opgenomen; deze zijn samengevat in tabel 4.2 en 4.3. Uit de berekeningen 
blijkt dat de huidige situatie niet voldoet. De problemen doen zich met name voor in het 
stedelijk watersysteem dat de afvoer naar de Maatgraven moet verzorgen en in het 
stedelijk gebied nabij de watergangen. 
 
Water(peil) op straat 
De afvoer vanuit stedelijk gebied leidt in de huidige situatie op een twaalftal locaties 
(tabel 4.2) tot ontoelaatbare peilstijgingen (>0,15 m). De oppervlakte van een aantal 
locaties is dusdanig van omvang, dat de overlastgebieden in elkaar overlopen. 
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Tabel 4.2: Water op straat Rijssenbui, huidige situatie. 
Lokatie  Wateroverlast 

modelberekening 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 

Fahrenheitstraat 
Morsweg 
Wattstraat 
Nijverdalseweg 
Spoelerstraat 

Ja 
Ja 
Ja 

Nee 
Ja 

O1 Karel Doormanstraat/ Graaf Ottostraat Ja 
C1 
C2 
C3 
C4 

Laag Rijssen Centrum 
Rozengaarde 
Holterstraatweg 
Steenakkersweg 

Ja 
Ja 

Nee 
Ja 

W1 
W2 
W3 
W4 

Hagweg / Haagslagen 
Laag Rijssen West 
Keizersdijk / Pr. W. Alexanderlaan 
Nijlandstraat 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Hoeveelheid berekende water-op-straat  36.000 m³ 

Totale overstortende hoeveelheid  73.892 m³ 

 
 
Faalkans stedelijk watersysteem 
De beperkte dimensies van de duikers en watergangen in stedelijk gebied, gecombineerd 
met hoge peilen op de Maatgraven (zie §4.4), beperken de afvoercapaciteit van het totale 
watersysteem. Dit veroorzaakt op meerdere locaties overlast. Het peil stijgt in de huidige 
situatie op een zestal locaties (tabel 4.3) binnen het stedelijke watersysteem boven 
insteek. 
 
Tabel 4.3: Peilstijgingen en afvoerdebieten in stedelijk water (sw) en landelijk water (w). 

Huidige situatie 

Bui 8 Rijssenbui 

Watergang Legger nr. Hoogte 
insteek 

Max. 
waterpeil 

Max. debiet Max. 
waterpeil* 

Max. debiet 

[nr] [nr] [m + N.A.P.] [m + N.A.P.] [m3/s] [m + N.A.P.] [m3/s] 

W1-1 14656 11,20 10,11 0,01 12,87 0,73 
W2-1 14734 10,24 10,15 0,28 12,41 0,40 
W4-1 14658 10,26 9,58 0,06 10,48 0,53 
SW6-3 Holterstraatweg 9,90 9,29 0,00 9,97 0,10 
SW7-3 Zilvermeeuw 9,65 9,40 0,11 9,68 0,36 
W10-1 14665 10,97 9,00 0,00 9,43 0,10 
SW11-5 Ambachtsstraat 8,95 8,06 0,38 9,40 0,40 
SW11-8 Morsweg 8,80 9,14 0,09 10,65 0,54 
SW12-5 Molendijk 8,60 7,98 0,05 8,63 0,20 
W13 14634 8,70 7,21 1,12 8,73 8,38 
W16 14636 10,60 10,35 0, 40 11,92 1,06 
SW19-1 Albertsdijk 10,30 9,70 0,25 10,42 0,20 
W21 12213 8,50 9,84 0,08 9,92 1,87 
*de peilstijgingen boven insteek zijn theoretisch peilen. Dit wordt veroorzaakt doordat de watergang boven  
   insteek is geschematiseerd als een bak gelijk aan de maximale oppervlakte van de watergang. 
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4.4 Zorgdragen voor een doelmatig en goed functionerend landelijk 
watersysteem 

De afvoercapaciteit van het landelijk watersysteem is in paragraaf 4.1 getoetst en voldoet, 
in de huidige situatie, aan de vigerende normering van het waterschap.  
 
Faalkans landelijk watersysteem 
Naast de afvoercapaciteit dient het landelijk watersysteem te voldoen aan een faalkans 
van 1:10 jaar, conform het NBW [lit.13]. Deze situatie is niet als zodanig doorgerekend in 
het model, maar beschouwd op basis van de resultaten van bui 8 (1:2 jaar) en de 
Rijssenbui (1:100 jaar) 
 
Opgemerkt wordt dat het landelijke watersysteem in de huidige situatie niet in staat is, bij 
de Rijssenbui, het totale aanbod uit het gebied te verwerken. Ten gevolge hiervan stijgt 
het peil in het landelijke watersysteem op een  zestal locaties (tabel 4.3) tot aan insteek of 
zelfs daarboven. Naast de wateroverlast die in het landelijke watersysteem ontstaat, 
wordt de afvoer uit stedelijk gebied hierdoor ‘gestremd’. Dit versterkt de problemen die 
reeds in het stedelijk gebied bestaan. 
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5 Toetsing varianten toekomstige situatie 

Voor de toekomstige situatie zijn een aantal varianten opgesteld. In dit hoofdstuk is ten 
eerste een beschrijving van het maatregelenpakket voor de verschillende varianten 
opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar maatregelen voor de riolering, 
voor het watersysteem (stedelijk/landelijk) en in de openbare ruimte.  
Vervolgens is de toetsing van deze varianten beschreven en is een onderlinge vergelijking 
opgesteld. In bijlage 12 is een overzicht gegeven van alle maatregelen per variant. Op de 
tekeningen 134249-RP1 t/m –RP5 zijn de maatregelen voor de riolering, het watersys-
teem en de openbare ruimte opgenomen.  
 

5.1 Varianten 

 
In afwijking op de voorgaande revisie zijn de varianten herzien. In §5.1.1 tot §5.1.3 is een 
uitgebreide beschrijving van de varianten opgenomen. In het onderstaande zijn de 
varianten kort weergegeven: 
- ‘nul’-variant: maatregelen conform het BRP 1999, zonder aanvullende   

   en flankerende maatregelen in het kader van de  
  wateroverlast. 

- Variant ‘Plan van Aanpak’ : maatregelen conform het BRP 1999. Inclusief aanvullende   
   en flankerende maatregelen in het kader van de  
  wateroverlast, conform het Plan van Aanpak van de  
  gemeente [lit. 10]. Dit maatregelenpakket is op basis van  
  de interim-notitie verfijnd. 

- Variant ‘Zuidrand’: maatregelen conform de variant ‘Plan van Aanpak’,  
  aangevuld met het extra afkoppelen van verhard opper- 
 vlak (8,5 ha) aan de zuidzijde van de kern.  

 

5.1.1 ‘Nul’-variant 

In deze basisvariant zijn de rioleringsmaatregelen doorgevoerd conform het BRP 1999 
[lit.3], het bijbehorende Errata-rapport [lit. 4], de notitie inzake de rioleringswerkzaamhe-
den Morsweg [lit. 5] en de notitie inzake de randvoorzieningen Rijssen-West [lit.12]. Een 
uitgebreide toetsing van het functioneren van de riolering voor deze variant is reeds 
uitgevoerd in de bovengenoemde rapportages; een herziening hiervan heeft niet 
plaatsgevonden.  Deze variant is geactualiseerd conform de beschrijving in §2.3. Dit 
houdt onder meer in dat, ten opzichte van het BRP 1999, reeds 7,6 ha verhard oppervlak 
is afgekoppeld. In aanvulling hierop wordt 65,5 ha verhard oppervlak afgekoppeld, 
waarvan 10,8 ha wordt aangesloten op een infiltratievoorziening, en 54,7 ha afvoert naar 
oppervlaktewater (rechtstreeks of via een gescheiden stelsel). Aanvullende en flankeren-
de maatregelen in het kader van de wateroverlast zijn in deze variant buiten beschouwing 
gelaten. 
Deze variant is opgenomen om een duidelijk beeld te verkrijgen van de benodigde 
aanvullende inspanning (met name de kosten, zie hoofdstuk 6) ten opzichte van het BRP 
1999 [lit. 3] en het GRP [lit.2]. Een uitgebreide toetsing van deze variant aan de in 
hoofdstuk 3 gestelde criteria is niet uitgevoerd. 
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5.1.2 Variant ‘Plan van Aanpak’ 

Riolering 
In deze basisvariant zijn de rioleringsmaatregelen doorgevoerd conform, de ‘nul’-variant. 
Tevens zijn de voor het rioolstelsel relevante (aanvullende) maatregelen in het kader van 
de wateroverlast, zoals voorgesteld door de gemeente [lit. 10] in de modellering 
doorgevoerd. Het gemengde stelsel van industrieterrein Noord zal (deels) worden 
omgebouwd naar een gescheiden stelsel, conform de advisering van DHV [lit. 11]. 
 
De bevindingen uit de interim-notitie zijn hierin verwerkt. Dit houdt in dat het maatrege-
lenpakket zoals voorgesteld door de gemeente op sommige aspecten is verfijnd. Tevens is 
in deze variant het knelpunt met betrekking tot de te realiseren spoortunnel in de 
Molenstalweg meegenomen. Op de tekeningen 134249-RP1 t/m -RP5 zijn de te nemen 
maatregelen conform deze variant opgenomen. In bijlage 13 is het kenmerkenblad voor 
deze variant opgenomen. 
 
In totaal wordt, in aanvulling op het reeds afgekoppelde oppervlak, 70,8 ha verhard 
oppervlak afgekoppeld, waarvan 15,7 ha wordt aangesloten op een infiltratievoorziening, 
en 55,0 ha afvoert naar oppervlaktewater (rechtstreeks of via een gescheiden stelsel). In 
aanvulling op de ‘nul’-variant wordt op de volgende lokaties verhard oppervlak afgekop-
peld: Plan Zuid, Wijnand Zeeuwstraat, Prins Willem Alexanderlaan, Arend Baanstraat en 
de Braakmansdijk. De infiltratievoorzieningen hebben een inhoud van 10 mm, en een 
overloop naar het gemengde stelsel (m.u.v. Plan Zuid, deze voorzieningen zijn reeds 
voorbereid en worden uitgelegd op 30mm). 
 
Watersysteem 
Ook in het stedelijk watersysteem zijn de maatregelen doorgevoerd conform het voorstel 
van de gemeente [lit. 10]. In het landelijk watersysteem zijn geen aanpassingen doorge-
voerd. 
 
Wegenpatroon 
Het wegenpatroon is op de volgende punten gewijzigd: 
- aanleg fietstunnel en rotonde kruising Morsweg-Reggesingel 
- aanleg tunnel spoorkruising Holterstraatweg 
- aanleg tunnel spoorkruising Molendijk-Reggesingel 
 

5.1.3 Variant ‘Zuidrand’ 

Riolering 
Ten opzichte van de variant ‘PvA’ zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. In Hoog-
Rijssen (het gebied tussen de Steenakkersweg, Wijnand Zeeuwstraat en de Markelose-
weg) wordt 8,5 ha verhard oppervlak extra afgekoppeld. Dit oppervlak wordt aangesloten 
op een infiltratievoorziening van 30mm, met een overloop naar het gemengde rioolstelsel. 
Bovendien is gesteld dat alle nog te realiseren infiltratievoorzieningen worden uitgelegd 
op 30mm (dus aansluiting van in totaal 15,7 + 8,5 ha op een infiltratievoorziening).  
Het effect van deze aanpassingen op het maatregelenpakket voor de riolering voor de 
variant ‘Plan van Aanpak’ is niet nader bekeken. De basisgedachte voor deze variant is 
het zoveel mogelijk vasthouden van het water; door de diametervergrotingen te handha-
ven, wordt de relatieve berging vergroot. 
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Watersysteem 
De (flankerende) maatregelen voor deze variant zijn opgesteld aan de hand van een 
analyse van de modelresultaten van de huidige situatie (augustus 2002), en de varianten 
uit de interim-notitie (revisie 02). Daarnaast is een aanvullende berekening uitgevoerd om 
het functioneren van het stedelijk watersysteem (afzonderlijk van de landelijke afvoer) 
beter in beeld te krijgen. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 
bijlage 14 en op kaart 5. Hieruit is geconcludeerd dat ook zonder opstuwing in het 
landelijke watersysteem knelpunten optreden in het stedelijk watersysteem. Door 
beperkingen in het landelijk systeem worden de knelpunten in het stedelijk watersysteem 
echter aanzienlijk versterkt. 
 
Op basis van de conclusies uit bovengenoemde berekeningen worden de volgende 
wijzigingen voorgesteld:  
- Verbreden watergang W4-1  en SW4-3, en vergroten duiker D4-1 naar 800 mm en  

SD4-2 en SD4-4 naar 900 mm in (laag) Rijssen-west.  
- Vergroten diameters bestaande duikers retentievijver Morsweg naar 800 mm (SD11-8 

en  SD11-9). Voor de nieuw te realiseren duikers (onder het spoor en tussen de vij-
vers) zijn dezelfde diameters aangehouden. 

- Aanleggen nieuwe watergang Lentferweg en Graaf Ottostraat en verbreden watergang 
Weth. H.H. Korteboslaan (W16). 

- Vergroten diameter afvoerleiding retentievijvers Wierdensestraat tot 800 mm. 
- Vergroten diameter duikers in watergang langs Weth. H.H. Korteboslaan (SD6-a,  

D18-a, D18-b, D19-a t/m e en D20) tot 1000 mm 
- Koppelen afvoer vanaf verharding aan een nieuw aan te leggen watergang nabij 

Nijlandstraat. 
- Verbeteren afvoer verhard oppervlak van Keizersdijk naar W2-1. 
 
In het landelijk afvoersysteem zijn vooralsnog geen aanpassingen doorgevoerd. In de 
toekomst kan wellicht meer water worden geborgen in de te realiseren ecologische 
verbindingszone (zie §5.5). Ook zijn mogelijk extra maatregelen nodig in het kader van de 
aanpak van de resterende aandachtspunten (zie §5.6). 
 
Wegenpatroon 
- Verbeteren toestroming richting retentievijvers Hageslagen (verwijderen drempels, 

aanbrengen goten) 
- Verbeteren toestroming richting retentievijvers Molenstalweg (verwijderen drempels, 

aanbrengen goten) 
- Verbeteren afvoer uit gebied tussen Lentferweg en Graaf Ottostraat (verwijderen 

drempels, aanbrengen goten) 
- Verbeteren afvoer uit gebied Nijlandstraat (verwijderen drempels, aanbrengen goten) 
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5.2 Doelmatige inzameling en afvoer van het (afval)water onder maatgevende 
omstandigheden 

Verhouding dwa:rwa op RWZI 
In het BRP 1999 is voorgesteld het eindgemaal te vergroten van 850 m3/h naar 
2.487 m3/h. Door de voorgestelde aanpassingen (met name het afkoppelen van verhard 
oppervlak) is, op basis van de norm (een pompovercapaciteit van 0,7 mm/h), een 
vergroting tot 1.927 m³/h voldoende (zie bijlage 13).  
 
Door het waterschap wordt, in het kader van het waterkwaliteitsspoor, een pompoverca-
paciteit van 1,04 mm/h geïnstalleerd. Inmiddels is de capaciteit van het eindgemaal 
aangepast naar 2.840 m³/h. Hiervan uitgaande wordt de verhouding dwa:rwa in de 
toekomstige situatie 1:3,5, en wordt voldaan aan de criteria. 
 
‘Water-op-straat’ 
In bijlage 8 is een overzicht van de resultaten van berekening van met de bui 8 opgeno-
men. In kaart 3 en tabel 5.1 is een overzicht gegeven van het optreden van water op straat 
(>0,15 cm) ten gevolge van bui 8. 
 
Tabel 5.1: Water op straat bui 08, toekomstige situatie. 

Wateroverlast modelberekening * Lokatie 
Huidig ** Variant 

PvA 
Variant 

Zuidrand 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 

Fahrenheitstraat 
Morsweg 
Wattstraat 
Nijverdalseweg 
Spoelerstraat 

Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

O1 Karel Doormanstraat/ Graaf Ottostraat Ja Nee Nee 
C1 
C2 
C3 
C4 

Laag Rijssen Centrum 
Rozengaarde 
Holterstraatweg 
Steenakkersweg 

Ja 
Ja 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

W1 
W2 
W3 
W4 

Hagweg / Haagslagen 
Laag Rijssen West 
Keizersdijk / Pr. W. Alexanderlaan 
Nijlandstraat 

Nee 
Ja 

Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

hoeveelheid berekende water-op-straat  3.725 m³ 1.424 m³ 452 m³ 

totale overstortende hoeveelheid  26.669 m³ 11.270 m³ 10.388 m³ 

*   Voor de ‘nul’-variant wordt uitgegaan van de berekeningen conform het BRP 1999. Doordat  
     destijds alleen het rioleringsmodel is opgezet en doorgerekend, zijn geen waarden voor een  
     onderbouwde vergelijking voorhanden. 
** ter vergelijking zijn de modelresultaten van de huidige situatie eveneens opgenomen. 
 

Uit de resultaten blijkt dat, voor beide varianten, geen wateroverlast meer optreedt ten 
gevolge van bui 8. Knelpunten worden niet geconstateerd.  
 
Afvoercapaciteit landelijke watergangen 
In §4.1 is gesteld dat de afvoercapaciteit van het watersysteem in de huidige situatie 
voldoet aan de oorspronkelijke richtlijnen van het waterschap. Verondersteld wordt dat 
dit in de toekomstige situatie ook het geval is. Er worden immers maatregelen genomen 
die de afvoercapaciteit positief beïnvloeden.  

 blad 24 van 42 Stad & Ruimte 
  

 



 
 
 
 

 projectnr. 134249 Advisering wateroverlast Rijssen 
 mei 2004,  revisie 04 Eindrapportage 
 134249-notitie-04.00.doc Gemeente Rijssen-Holten 

 

 

5.3 Beperken vuilemissie  

5.3.1 Basisinspanning 

In het kader van de herberekeningen ten behoeve van de wateroverlast, is het effect van 
de voorgestelde maatregelen op de vuilemissie bekeken. Bekeken is welke maatregelen 
nodig c.q. mogelijk zijn om te voldoen aan de basisinspanning tegen de laagst maat-
schappelijke kosten. De toetsing is uitgevoerd voor de variant ‘Plan van Aanpak’.  
 
Bij de vuilemissie-berekeningen voor het BRP 1999 en het bijbehorende Errata-rapport is 
voor de invulling van de parameters aansluiting gezocht bij het voorstel van de ONRI-
werkgroep riolering aan de  CUWVO-VI-commissie (1994). In onderstaande tabel zijn de 
destijds gehanteerde parameters weergegeven. 
 
Tabel 5.2: gehanteerde parameters BRP.  
Parameters Gebeurtenis Vuilgehalten 

overstortwater  
Bezinkrendement BBB 

CZV Jaarlast 200 mg/l 35% 
BZV Piek 100 mg/l 15% 

 

In april 1996 is door de Werkgroep Riolering West-Nederland een document opgesteld 
inzake de ‘regels voor het bepalen van de vuiluitworp uit gemengde stelsels’. Hierin zijn 
de volgende parameters voorgesteld: 
 
Tabel 5.3: parameters ‘rekenregels’. 

Bezinkrendement Parameters Gebeurtenis Vuilgehalten 
overstortwater  BBB BBL 

CZV Jaarlast 
Piek 

200 mg/l 
400 mg/l 

45% 
45% 

40% 
35% 

BZV Jaarlast 
Piek 

50 mg/l 
100 mg/l 

45% 
45% 

40% 
35% 

 
In juni 2001 is door CIW een notitie opgesteld inzake een nadere uitwerking van de 
definitie van de basisinspanning [lit. 14]. Door dit voortschrijdend inzicht, en een 
verbeterde berekeningswijze en modellering van de 10-jarige reeksberekening, is in dit 
kader eveneens de referentie-emissie te herzien. In hoofdstuk 3 is de invulling van de 
‘eenduidige basisinspanning’  voor bestaande gemengde en verbeterd gescheiden 
stelsels opgenomen. 
 
Voor de pompovercapaciteit van het referentiestelsel wordt, voor de basisinspanning, 
0,7 mm/h aangehouden. Door het waterschap Regge en Dinkel wordt een hogere 
pompcapaciteit geïnstalleerd (1,04 mm/h). Dit wordt gedaan als extra maatregel in het 
kader van het waterkwaliteitspoor. Ten behoeve van de vuilemissieberekening voor de 
basisinspanning dient gerekend te worden met een pompovercapaciteit van 0,7 mm/h, 
conform de ‘eenduidige basisinspanning’ van het CIW. 
 
In aanvulling op de ‘eenduidige basisinspanning’ wordt door het waterschap ook een 
toetsing van de piekemissies gevraagd. Hierbij wordt de piek 1x per 2 jaar als maatge-
vend beschouwd. Op basis van een ‘bak’model (10-jarige regenreeks ‘1955-1964, 
De Bilt’) is het overstortende volume voor deze piek bepaald. Hierin is een factor 
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opgenomen voor inloopverliezen en dynamische berging. De factor is geijkt voor het 
jaargemiddelde overstortende volume. 
 
Parameter Referentiestelsel 
- Berging in stelsel 
- Poc 
- Randvoorziening 
- Rendement voorziening 
- Regenreeks 
- factor voor ‘bak’model 
 

7,0 mm 
0,7 mm/h 

2,0 mm 
45% 

De Bilt 1955-1964 
0,9144 

Jaargemiddelde 
- concentratie CZV jaar 
- overstortend volume  
- Maatstaf jaargemiddelde 

 
250 mg/l 
36,5mm 

50,0 kg CZV/ha 
Piek 1x per 2 jaar 
- concentratie CZV jaar 
- overstortend volume  
- Maatstaf jaargemiddelde 

 
400 mg/l 
16,2mm 

35,6 kg BZV/ha 
Om het overstortende volume te bepalen, is gebruik gemaakt van een bakmodel. De factor ‘bak’model is de 
correctie voor inloopverliezen en dynamische berging. Deze is voor beide referentiestelsels gelijk gehouden. 
De concentratie CZV is conform de ‘Tweede Rioleringsnota’ wRw (juli 2002). 
 

5.3.1.1 Referentie 

In onderstaande tabel is de referentie-emissie per deelgebied (voor alleen de gemengde 
stelsels) opgenomen, bepaald conform de ‘eenduidige basisinspanning’.  
 
Tabel 5.3: vuilemissie referentie gemengde stelsels. 

Verhard 
oppervlak 

Jaargemiddelde Piek 1x per 2 
jaar 

Deelgebied 

[ha] [kg CZV] [kg CZV] 
Hoofdbemalingsgebied 
Noord 
Noordermors II 

110,7 
69,1 
13,1 

5535 
3455 

655 

3952 
2467 

468 
West 25,5 1275 910 
Veeneslagen 10,7 535 382 
Totaal gemengde stelsels 
kern Rijssen 

 11455 8179 

 
De gemengde stelsels van het hoofdbemalingsgebied en de deelgebieden Noord en 
Noordermors II staan onder vrij-verval in verbinding met elkaar. Deze gebieden zijn 
beschouwd als één deelgebied. In de voorgaande berekeningen (BRP 1999) zijn de 
deelgebieden Noord en Noordermors II beschouwd als één geheel, en is het hoofdbema-
lingsgebied separaat beschouwd. In de ‘eenduidige basisinspanning’ is gesteld dat 
gemeentebreed aan de vuilemissie voldaan dient te worden. In dit kader is de kern 
Rijssen als één geheel beschouwd. 
 

5.3.1.2 Toekomstige situatie gemengde stelsels 

In onderstaande tabel is de berekende vuilemissie voor de toekomstige situatie  
(variant PvA) weergegeven. Een uitgebreide emissieberekening is opgenomen in 
bijlage 16. Hierbij is zijn alle gemengde stelsels voor Rijssen in één rekensessie 
doorgerekend. De onderlinge koppelingen tussen het hoofdbemalingsgebied,  

 blad 26 van 42 Stad & Ruimte 
  

 



 
 
 
 

 projectnr. 134249 Advisering wateroverlast Rijssen 
 mei 2004,  revisie 04 Eindrapportage 
 134249-notitie-04.00.doc Gemeente Rijssen-Holten 

 

deelgebied Noord en deelgebied Noordermors II zijn derhalve als zodanig in de modelle-
ring opgenomen. 
 
Tabel 5.4: vuilemissie toekomstige situatie gemengde stelsel, exclusief randvoorzieningen. 

Verhard 
oppervlak 

Jaargemiddelde Piek 1x per 2 
jaar 

Deelgebied 

[ha] [kg CZV] [kg CZV] 
Hoofdbemalingsgebied 
Noord 
Noordermors II 

86,5 
21,8 

9,0 

5067 
735 
809 

5447 
1331 

955 
West 23,2 3422 1972 
Veeneslagen 10,6 959 1088 
Totaal gemengde stelsels 
kern Rijssen 

 10992 10793 

 

Uit een vergelijking tussen bovenstaande tabel en tabel 5.3 blijkt dat niet wordt voldaan 
aan de gemeentebrede basisinspanning, ondanks de ombouw naar een gescheiden 
stelsel van deelgebied Noord en het afkoppelen van verhard oppervlak. Bovendien is in 
dit stadium niet duidelijk of de gestelde ombouw, conform het plan van DHV, daadwerke-
lijk haalbaar is en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden. 
 

Om te voldoen aan de basisinspanning zijn, evenals in het BRP 1999, een aantal 
randvoorzieningen noodzakelijk. In het hoofdbemalingsgebied wordt de bergingskelder 
(3000m³) omgebouwd tot een bergbezinkbassin. Vanwege de niet optimale hydraulische 
vormgeving met betrekking tot de bezinking, is vooralsnog een bezinkingsrendement 
aangehouden van 35% , in plaats van 45%.  Voor de overige deelgebieden wordt 
aansluiting gezocht bij het BRP, het bijbehorende Errata-rapport en de advisering voor 
Rijssen-West. Dit houdt in de minimale inhoud van de randvoorziening 2,0mm moet 
bedragen over het afvoerend oppervlak.  
In tabel 5.5 zijn per overstort de benodigde maatregelen ter reductie van de vuilemissie 
weergegeven. Door een nader analyse van de werkelijke rendementen bij de 10-jarige 
regenreeks, kan de inhoud van de randvoorziening worden geoptimaliseerd. Aanbevolen 
wordt, nadat een definitieve keuze is gemaakt tussen de diverse maatregelen, een 
rendementsberekening van de randvoorzieningen uit te voeren. 
 
Tabel 5.5. maatregelen vuilemissiereductie. 
Deelgebied  Overstort Maatregel basisinspanning 
Hoofd-
bemalingsgebied 

1330 
1000 

7 
562 

- 
BBB  3000 m³ 

- 
- 

- 
4,0 mm 

- 
- 

Noord Het stelsel wordt grotendeels omgebouwd naar een 
gescheiden stelsel. Het deel van het gemengde stelsel dat 
gehandhaafd blijft kan bij hevige regenval nog overstorten 
via de overstort nabij de RWZI (nr. 7). 

 2186 
2179 

- 
BBB 212 m³ 

- 
2,0 mm 

Noordermors II 2238 
2227 

BBB 225 m³ 
- 

2,0 mm 
- 

West 2662 
1577 
1543 

BBB 440 m³ 
- 
- 

2,0 mm 
- 
- 

Veeneslagen 2210 
3132 
3019 

BBB 78 m³ 
- 

BBB 108 m³ 

2,0 mm 
- 

2,0 mm 

 blad 27 van 42 Stad & Ruimte 
  

 



 
 
 
 

 projectnr. 134249 Advisering wateroverlast Rijssen 
 mei 2004,  revisie 04 Eindrapportage 
 134249-notitie-04.00.doc Gemeente Rijssen-Holten 

 

 

In onderstaande tabel is de vuilemissie van de toekomstige situatie (variant PvA, inclusief 
de randvoorzieningen uit tabel 5.5) opgenomen. De emissie van de piek 1x per 2 jaar 
blijkt maatgevend. Hiermee wordt nagenoeg voldaan aan de gemeentebrede basisin-
spanning. Door de rendement van de randvoorziening achter overstort 1000 te stellen op 
37 %, wordt hieraan volledig voldaan. Het verdient de aanbeveling, door een nader 
analyse van de werkelijke rendementen bij de 10-jarige regenreeks, eerst het werkelijke 
rendement van de randvoorziening achter overstort 1000 te bepalen. Tevens wordt 
aanbevolen om, in het kader van het waterkwaliteitsspoor, de effecten van de resterende 
emissie op het watersysteem te onderzoeken. 
 
Tabel 5.6: vuilemissie toekomstige situatie gemengde stelsel, inclusief randvoorzieningen 

Verhard 
oppervlak 

Jaargemiddelde Piek 1x per 2 
jaar 

Deelgebied 

[ha] [kg CZV] [kg CZV] 
Hoofdbemalingsgebied 
Noord 
Noordermors II 

86,5 
21,8 

9,0 

3920 
379 
408 

4784 
899 
631 

West 23,2 1570 1206 
Veeneslagen 10,6 474 693 
Totaal gemengde stelsels 
kern Rijssen 

 6751 8213 

 

5.3.1.3 Toekomstige situatie verbeterd gescheiden stelsels  

Zoals gesteld in §3.3, is de maatstaf voor de emissie vanuit de verbeterd gescheiden 
stelsels als volgt: 
- berging van 4,0mm over het aangesloten verhard oppervlak 
- pompovercapaciteit van 0,3 mm/h over het aangesloten verhard oppervlak 
 
In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de verbeterd gescheiden stelsels, conform 
de variant PvA, overgenomen (zie tevens bijlage 13). 
 
Tabel 5.7: toetsing toekomstige situatie.  
Deelgebied Aangesloten 

verhard oppervlak 
[ha] 

Berging 
 

[mm] 

Pompover-
capaciteit 

[mm] 
Noordermors III 14,4 3,6 0,3 
Noordermors IV 7,6 4,5 0,3 
Veeneslagen-VGS 4,8 4,7 0,3 
Veeneslagen-West (in aanleg) 17,9 4,4 0,3 
Plaagslagen (in aanleg) 35,2 4,3 0,3 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de berging in gebied Noordermors III aan de lage kant is. 
Wellicht is het mogelijk om enkele dakvlakken af te koppelen naar het oppervlaktewater. 
Om te voldoen aan de maatstaf is het afkoppelen van 1,3 ha voldoende. Voor de 
pompovercapaciteiten is uitgegaan van een aanpassing naar de afvoernorm. 
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5.3.2 Waterkwaliteitsspoor 

Het optimaliseren van het milieurendement van de emissie-reducerende maatregelen 
(boven de basisinspanning) zou bij voorkeur gebaseerd moeten worden op de werkelijke 
effecten van de emissies op de waterkwaliteit. Dit vraagt een aanvullend onderzoek naar 
de milieutechnische en financiële aspecten, in relatie tot de waterkwaliteitsdoelstellingen 
van het waterschap. 
Geadviseerd wordt om te bekijken of de resterende emissie (op basis van de gemeente-
brede basisinspanning) knelpunten oplevert voor de waterkwaliteit. In bijlage 16 is een 
overzicht opgenomen van de vuilemissie (jaarlast en pieklast (1x per 2 jaar) in kg CZV) per 
overstort, voor de gemengde stelsels. In dit kader kan eveneens het streven naar een 
‘nul’-emissie (zoals opgenomen in de voorgaande plannen) worden heroverwogen. 

5.4 Zorgdragen voor een doelmatig en goed functionerend stedelijk 
watersysteem onder uitzonderlijke omstandigheden (Rijssenbui) 

In bijlage 9 en kaart 4 zijn overzichten van de resultaten van hydraulische berekeningen 
met de Rijssenbui opgenomen; deze zijn samengevat in de tabellen 5.8, 5.9 en 5.10.  
 
Water(peil) op straat 
Uit de resultaten blijkt dat de door de gemeente voorgestelde maatregelen (variant PvA) 
een belangrijke verbetering bieden ten opzichte van de huidige situatie (augustus 2002). 
Het aantal overlastlocaties neemt af van 12 naar 6, en met name de totale oppervlakte 
waar overlast optreedt wordt teruggedrongen.  
 
Door de infiltratievoorzieningen uit te leggen op 30 mm en aanvullende verbeteringen in 
het stedelijk watersysteem en de openbare ruimte aan te brengen (variant Zuidrand), 
wordt de wateroverlast in de kern voorkomen. Deze variant  wordt hiermee als uiterst 
effectief beschouwd.  
 
Tabel 5.8: Water op straat Rijssenbui, toekomstige situatie. 

Wateroverlast modelberekening * Lokatie 
Huidig ** Variant  

PvA 
Variant 

Zuidrand 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 

Fahrenheitstraat 
Morsweg 
Wattstraat 
Nijverdalseweg 
Spoelerstraat 

Ja 
Ja 
Ja 

Nee 
Ja 

Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

O1 Karel Doormanstraat/ Graaf 
Ottostraat 

Ja Ja Nee 

C1 
C2 
C3 
C4 

Laag Rijssen Centrum 
Rozengaarde 
Holterstraatweg 
Steenakkersweg 

Ja 
Ja 

Nee 
Ja 

Ja 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

W1 
W2 
W3 
W4 

Hagweg / Haagslagen 
Laag Rijssen West 
Keizersdijk / Pr. W. Alexanderlaan 
Nijlandstraat 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nee 
Ja 

Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

hoeveelheid berekende water-op-straat  36.000 m³ 18.861 m³ 14.996 m³ 
totale overstortende hoeveelheid  73.892 m³ 51.112 m³ 52.147 m³ 
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*   Voor de ‘nul’-variant wordt uitgegaan van de berekeningen conform het BRP 1999. Doordat  
     destijds alleen het rioleringsmodel is opgezet en doorgerekend, zijn geen waarden voor een  
     onderbouwde vergelijking voorhanden. 
** ter vergelijking zijn de modelresultaten van de huidige situatie eveneens opgenomen. 

 
Faalkans stedelijk watersysteem 
In de variant PvA faalt het stedelijk watersysteem op een viertal locaties, namelijk SW4-4, 
(SW6-1), SW11-5 en SW11-8. In de variant Zuidrand voldoet het stedelijke watersysteem 
aan de vereiste faalkans van 1:100 jaar. Dit betekent dat de watersysteemmaatregelen uit 
deze variant effectief zijn. 
 
Tabel 5.9: Peilstijgingen landelijke en stedelijke watergangen bij de Rijssenbui. 

Watergang Legger nr. Hoogte insteek Huidig Variant  
PvA 

Variant 
Zuidrand 

   Max. waterpeil* Max. waterpeil* Max. waterpeil* 

[nr] [nr] [m + N.A.P.] [m + N.A.P.] [m + N.A.P.] [m + N.A.P.] 

W1-1 14656 11,20 12,87 11,88 11,86 
W2-1 14734 10,24 12,41 12,50 11,54 
W4-1 14658 10,26 10,48 10,33 10,33 
SW6-1 Holterstrt.weg 9,90 9,97 9,81 9,81 
SW7-3 Zilvermeeuw 9,65 9,68 9,28 9,28 
W10-1 14665 10,97 9,43 9,26 9,26 
SW11-5 Ambachtsstraat 8,95 9,40 8,89 8,93 
SW11-8 Morsweg 8,80 10,65 8,87 8,80 
SW12-5 Molendijk 8,60 8,63 8,55 8,50 
W13 14634 8,70 8,73 7,76 7,76 
W16 14636 10,60 11,92 11,89 11,82 
SW19-1 Albertsdijk 10,30 10,42 10,20 10,20 
W21 12213 8,50 9,92 8,58 9,84 
*peilstijgingen boven insteek zijn theoretisch peilen. Dit wordt veroorzaakt doordat de watergang boven insteek  
   is geschematiseerd als een bak gelijk aan de maximale oppervlakte van de watergang. 

 
Tabel 5.10: Debieten landelijke en stedelijke watergangen bij de Rijssenbui. 

Watergang Legger nr. Huidig  Variant  
PvA 

Variant 
Zuidrand 

  Max. debiet Max. debiet Max. debiet 

[nr] [nr] [m³/s] [m³/s] [m³/s] 

W1-1 14656 0,73 0,76 0,72 
W2-1 14734 0,40 0,26 0,27 
W4-1 14658 0,53 0,78 0,78 
SW6-3 Holterstr.weg 0,10 0,10 0,10 
SW7-3 Zilvermeeuw 0,36 0,40 0,40 
W10-1 14665 0,10 0,10 0,10 
SW11-5 Ambachtsstraat 0,40 0,30 0,28 
SW11-8 Morsweg 0,54 0,38 0,38 
SW12-5 Molendijk 0,20 0,20 0,20 
W13 14634 8,38 5,45 5,59 
W16 14636 1,06 1,97 1,87 
SW19-1 Albertsdijk 0,20 0,56 0,54 
W21 12213 1,87 2,11 2,80 
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5.5 Zorgdragen voor een doelmatig en goed functionerend landelijk 
watersysteem. 

De afvoercapaciteit van het landelijk watersysteem is in paragraaf 4.1 getoetst en voldoet 
in de huidige situatie (augustus 2002) aan de oorspronkelijke normering (stationaire 
ontwerpeisen) van het waterschap. Naast de afvoercapaciteit dient het landelijke 
watersysteem te voldoen aan een faalkans van minimaal 1:10 jaar (NBW [lit. 13]). Deze 
situatie is niet doorgerekend in het model maar beschouwd op basis van de resultaten 
van bui 8 (ca. 1:2 jaar) en de Rijssenbui (1:100 jaar). 
 
Faalkans landelijk watersysteem 
Uit de modelberekeningen blijkt dat voor beide varianten geldt dat de faalkans op een 
vijftal locaties in het landelijk watersysteem niet voldoet aan 1:100 jaar (zie kaart 4). Deze 
locaties zijn aangemerkt als aandachtspunt. Indien het landelijk watersysteem ook faalt 
bij 1:2 jaar wordt deze locaties aangemerkt als knelpunt. 
 
Terugstromen naar retentievijvers (vanuit het landelijke watersysteem) 
In laag Rijssen wordt veel open water gecreëerd met als doel water uit stedelijk gebied te 
bergen. Echter, door de hoge peilen in de Maatgraven, treedt terugstroming naar de 
(stedelijke) retentievijvers vanuit het landelijk gebied op. Voor de vijvers geldt dus dat 
een deel van de berging wordt gevuld met water uit het landelijke gebied. 
 
In bijlage 14 is een korte analyse van deze terugstroming opgenomen. Hieruit blijkt dat in 
de retentievijvers ten zuiden van de spoorlijn in totaal 6.000 m³ terugstroomt, waarvan 
3.500 m³ afkomstig is uit landelijk gebied. Voor de retentievijvers Morsweg is de 
terugstroming 5.500 m³, en is 1.000 m³ afkomstig uit landelijk gebied. 
 
Ecologische VerbindingsZone (EVZ) Elsenerbeek 
Het realiseren  van waterberging in stedelijk gebied is over het algemeen duurder dan het 
realiseren van berging in landelijk gebied. Daarom dient de berging in stedelijk gebied 
uiterst efficiënt benut te worden (alleen het overtollige water dat afkomstig is uit stedelijk 
gebied bergen). In de voorgaande alinea is aangegeven dat bij de variant PvA circa 
4.500 m³ landelijk water in stedelijk gebied wordt geborgen.  
 
Na afronding van de EVZ zal circa 90% van de afvoer uit het bovenstroomse landelijk 
gebied af gaan voeren via de Elsenerbeek. Indien voldoende berging wordt gecreëerd in 
de EVZ, betekent dit dat het merendeel van de 4.500 m³ niet wordt gebruikt door het 
landelijk water, en ter beschikking staat van het bergen van water uit stedelijk gebied.  
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5.6 Résume 

In tabel 5.11 zijn de resultaten betreffende de wateroverlast samengevat uit de voorgaan-
de hoofdstukken en onderverdeeld in knelpunten en aandachtspunten. De maatregelen in 
het kader van de reductie van de vuilemissie zijn buiten beschouwing gelaten.  
Knelpunten dienen opgelost te worden in het kader van het vigerende beleid (inclusief het 
Nationaal Bestuursakkoord Water). De aandachtspunten komen voort uit het hogere 
ambitieniveau  dat de gemeente zich tot doel heeft gesteld (zoveel mogelijk beperken van 
de wateroverlast). 
 
Tabel 5.11 Overzicht knelpunten en aandachtspunten per variant 

Knelpunten Aandachtspunten 
Riool  water-

gangen 
Landelijk 
watersysteem 

Stedelijk watersysteem Openbare ruimte Landelijk watersysteem 
Variant 

(bui 8/1:2 jaar) (afv. cap) (bui 8/1:2 jaar) (1:100 jaar) (Rijssenbui) (1:100 jaar) 
Huidig N2, N5, O1, C1, 

C2,W2 en W4 
- W2-1, W21 SW4-4, SW6-1, SW7-3, 

SW11-5, SW11-8, SW12-
8  en SW19-1  

N1, N3, C4, W1, 
W3 

W1-1, W4-1, W16 

Variant 
PVA 

- - W21 SW11-8 N2, N5, O1, W2, 
W4 

W1-1, W2-1, W4-1, W16 

Variant 
Zuidrand 

- - W21 - - W1-1, W2-1, W4-1,  W16 
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6 Risico - en kosten/baten-analyse 

6.1 Risicoanalyse 

De gemeente heeft zich een ambitieniveau tot doel gesteld dat ongeveer overeenkomt 
met het nieuwe beleid (faalkans stedelijk watersysteem 1:100 jaar (NBW [lit. 13]). Door 
ernaar te streven om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, zijn een 
aantal aandachtspunten naar voren gekomen waar geen verplichting voor geldt om deze 
te realiseren. Deze punten voldoen in principe aan de faalkans voor het landelijk 
watersysteem (1:10 jaar), maar niet voor het stedelijke watersysteem (1:100 jaar). 
Bovendien blijven een aantal knelpunten in het landelijk watersysteem bestaan, waarbij 
niet wordt voldaan aan de faalkans 1:10 jaar. 
Indien het op korte termijn realiseren van alle maatregelen niet haalbaar is, dan geldt 
voor deze punten dat ze in de langere termijn planning meegenomen kunnen worden. 
 
Op langere termijn draagt de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) bij aan een 
afname van de afvoer uit landelijk gebied. Circa 90 % van het bovenstrooms gelegen 
landelijk gebied zal af gaan voeren via de EVZ en daarmee worden afgekoppeld van de 
Maatgraven. Bovendien wordt door de toekomstige realisatie van de EVZ Elsenerbeek 
(mits met voldoende berging) het landelijk watersysteem verbeterd, waardoor circa 
4.500 m3 berging niet wordt benut vanuit het landelijk gebied, en derhalve ter beschik-
king staat van het stedelijk watersysteem. Deze optie is niet als zodanig in de modellering 
opgenomen en beschouwd. De EVZ kan wellicht als een alternatieve oplossing dienen 
voor de knel- en aandachtspunten die zich in het watersysteem in het noorden en centrum 
van Rijssen bevinden. 
 

6.2 Kosten/baten-analyse 

Kosten 
De globale kostenberekening voor de diverse maatregelen is opgenomen in bijlage 12. 
Hierbij is uitgegaan van kostenkengetallen (peiljaar 2003). In onderstaande tabel 6.1 zijn 
de kosten per variant, uitgesplitst in maatregelen in de riolering, in het watersysteem en 
in de openbare ruimte. Alle kosten zijn exclusief BTW, echter inclusief toeslagen voor 
uitvoering, winst en risico, voorbereiding en directievoering. 
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Tabel 6.1: Overzicht kosten van de maatregelen 
 Nulvariant BRP variant Plan van 

Aanpak 
variant Zuidrand 

Riolering Verbeteringen stelsel  €    8.633.661  €      8.670.056  €      8.670.056  

 afkoppelen verhard 
oppervlak 

 €     2.865.793  €      4.127.221   €      6.344.584  

 vuilemissiereductie  €      1.400.000   €      1.464.113  €      1.264.113 

waterberging  Nvt  €      2.815.989   €      2.815.989  Stedelijk 
watersysteem extra maatregelen 

waterberging 
Nvt  €         243.000   €         243.000  

 Afvoer  Nvt  €         757.000   €         757.000  
 extra maatregelen afvoer Nvt  €         449.550   €         449.550  

Herinrichting Wegprofiel en goten   Nvt  €           99.582   €           99.582  

 extra maatregelen 
wegprofiel en goten 

Nvt  €         387.838   €         387.838  

Landelijk 
watersysteem 

 Nvt  €                   -     €                   -    

Totaal   €    12.899.453   €    19.014.348   €    21.031.712  

 
 

De kosten voor de maatregelen ter reductie van de vuilemissie voor de ‘nul’-variant zijn 
gebaseerd op de randvoorzieningen zoals voorgesteld in de het BRP 1999. De inhoud 
hiervan is vermenigvuldigd met de herziene eenheidsprijzen conform bijlage 12. De 
kosten voor de emissie-reducerende maatregelen voor variant PvA zijn gebaseerd op de 
voorzieningen zoals berekend in §5.3.1.2.  
Door het extra afkoppelen van verhard oppervlak en de aanpassingen in het watersys-
teem in de variant Zuidrand kunnen deze kosten wellicht lager uitvallen. Hiervoor is een 
besparing van €200.000 opgenomen.  
 
Baten 
De baten voor de gemeente van de uit te voeren maatregelen zijn evident. Alle maatrege-
len hebben tot doel om de wateroverlast in de kern Rijssen zoveel mogelijk te beperken. 
Daarnaast leveren de maatregelen een positieve bijdrage aan een groot aantal andere 
onderdelen uit de waterketen en het watersysteem. De bijkomende kwantificeerbare 
baten worden in de onderstaande tekst toegelicht. De hoeveelheden zijn weergegeven in 
tabel 6.2; een kostenraming van deze baten is niet te geven. 
 
 Hoger zuiveringsrendement RWZI 

Door een afname van het de totale hoeveelheid af te voeren water, wordt minder 
hemelwater naar de RWZI geleidt. Dit leidt tot een hoger percentage DWA in het influ-
ent. Door dit hogere percentage wordt een hoger zuiveringsrendement worden ge-
haald. 

 Afname Afvoerpiek 
Uit bijlage 15 blijkt dat de afvoer uit het stedelijk gebied van Rijssen aanzienlijk wordt 
verminderd. Deze afvoerafname beperkt, benedenstrooms in het stroomgebied van 
de Regge, de kans op wateroverlast. 

 Verbetering waterkwaliteit/ emissie riolering 
De maatregelen hebben als neveneffect dat minder water het riool instroomt met het 
gevolg dat de beschikbare bergingscapaciteit beter wordt benut. Dit betekent dat  
minder afvalwater (middels putten en overstorten) uit het riool stroomt en in het 
oppervlaktewater terechtkomt. 
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 Toename grondwateraanvulling 
In alle varianten wordt een deel van het water geïnfiltreerd in de bodem. Dit heeft een 
positief effect op de grondwateraanvulling en levert daarmee een bijdrage aan het 
tegengaan van verdroging 
 

Tabel 6.2: Overzicht van de baten bij de ‘Rijssenbui’ t.o.v. van de huidige situatie  
Baten (in hoeveelheden) Variant PvA Variant Zuidrand 
Hoger zuiveringsrendement (huidig 0,4) [1:n] 3,5 3,5 
Afname afvoerpiek [m³] 38.668 73.500 
Verbetering waterkwaliteit [m³] 12.658 13.295 
Grondwateraanvulling [m³] 9.750 13.800 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In het onderstaande zijn de conclusies en aanbevelingen in het kort samengevat. 

7.1 Conclusies 

• De ontwikkelde modelbenadering geeft een betrouwbaar beeld van de bestaande 
knelpunten m.b.t. wateroverlast. 

• De riolering, het stedelijke en het landelijke watersysteem voldoen in de huidige 
situatie (peildatum augustus 2002) niet  aan actuele eisen; maatregelen zijn derhalve 
noodzakelijk. 

•  De door de gemeente voorgestelde maatregelen in de riolering zijn in belangrijke 
mate effectief, maar niet voldoende om wateroverlast te voorkomen.  

• De aanvullende (rioleringstechnische, in aanvulling op het BRP 1999) en flankerende 
(in het watersysteem en de openbare ruimte) maatregelen in het stedelijk watersys-
teem, zoals in oktober 2002 voorgesteld door de gemeente, zijn eveneens effectief, 
maar ook nog niet voldoende. De maatregelen zijn aangegeven op de tekeningen 
134249-RP1 t/m -RP5. 
Aan het maatregelenpakket van de gemeente zijn extra maatregelen toegevoegd om 
de resterende knelpunten op te lossen. In het landelijk afvoersysteem blijft een aan-
tal knelpunten bestaan. Hiermee wordt niet voldaan aan de faalkansen uit het Natio-
naal Bestuursakkoord Water. Zoekgebieden voor retentie zijn aangegeven op de 
tekeningen. Voor het stedelijk watersysteem geldt een faalkans van 1:100 jaar, voor 
het landelijk watersysteem een faalkans van 1:10 jaar. 

 

7.2 Aanbevelingen 

• Nader overleg tussen gemeente en waterschap inzake de verdeling van verantwoor-
delijkheden en kosten voor het reduceren van risico’s van wateroverlast bij hevige 
regenval. 

• Aanvragen subsidie in het kader van de uit het Nationaal Bestuursakkoord Water 
voortvloeiende ‘Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale water-

overlast’. 
• Het uitvoeren van “geen spijt” maatregelen (rioleringstechnische) op de korte termijn. 
• De optimale maatregelen in het kader van het waterkwaliteitsspoor moeten nog 

worden vastgesteld. Nader onderzoek naar de werkelijke rendementen van de te 
kiezen randvoorzieningen is hierbij gewenst. Tevens verdient een optimalisatiestudie 
naar de afstemming van de pompovercapaciteiten van de diverse deelgebieden aan-
beveling. 

• Het waterschap dient te bekijken of de resterende emissies bezwaren opleveren voor 
de waterkwaliteit. Een verdere optimalisatie van de aanvullende maatregelen dient 
plaats te vinden in nauw overleg tussen de gemeente en het waterschap. 

 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Deventer, mei 2004 
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Begrippenlijst 
 

Afkortingen 
 
BBB   Bergbezinkbassin 
BRP   Basisrioleringsplan 
CIW/CUWVO Commissie Integraal Waterbeheer/ Commissie Uitvoering Wet 

Verontreiniging Oppervlaktewateren 
CZV Chemisch Zuurstof Verbruik 
DWA   Droogweerafvoer  
GBKN   Grootschalige Basiskaart Nederland 
GRP   Gemeentelijk Rioleringsplan 
ha   Hectare 
HWA   Hemelwaterafvoer 
i.e.   inwoner-equivalent 
MTR   Maximaal toelaatbaar risico, een norm uit NW4. 
NBW   Nationaal Bestuursakkoord Water 
NW4   Vierde Nota Waterhuishouding 
NWRW   Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit 
poc   Pompovercapaciteit 
RBP   Rioolbeheerplan 
PVC   Polyvinylchloride, materiaal voor rioolbuizen 
RIONED   Stichting Platform Buitenriolering Nederland 
RWZI   Rioolwaterzuiveringsinrichting 
VGS   Verbeterd gescheiden stelsel 
WBP   Waterbeheersplan 
WHP   Waterhuishoudingsplan 
Wm   Wet milieubeheer 
Wvo   Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 
 

Begrippen 
 
Afvalwater Verontreinigd water waarvan huishoudens, bedrijven en 

instellingen zich willen ontdoen. 
 
Afvalwatersysteem Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringtechnische 

werken. 
 
Basisinspanning Term die waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het 

aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet uit-
voeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering 
tot een bepaald niveau te reduceren. 

 
Basisrioleringsplan Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de 

inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een 
bepaald gebied geschiedt. Berekend wordt de gewenste capa-
citeit van het rioolstelsel en zijn de knelpunten beschreven die 
er toe leiden dat tijdens een flinke regenval water op straat 
blijft staan. Dit plan geeft ook een schatting van de verwachte 
vervuiling van het oppervlaktewater door overstorten vanuit 
het riool. 

 
Bemalingsgebied Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij 

drukriolering het totale gebied dat op het systeem van pomp-
putjes is aangesloten.  
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Bergingsbassin/-kelder Bassin als onderdeel van het rioolstelsel met als hoofdfunctie 

de tijdelijke opslag van rioolwater. 
 
Bergbezinkbassin Vuilemissiereducerende randvoorziening met zowel een 

bergings- als bezinkfunctie, veelal in de vorm van een bak. De-
ze worden achter overstortputten aangelegd om het overtollige 
water op te vangen. Als de bui is overgetrokken en het riool 
niet meer vol is, stroomt het hemelwater en het vervuilde slib 
terug het rioolstelsel in naar de zuivering. 

 
Berging Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in de nuttige 

inhoud (m³), dan wel gerelateerd aan het daarop aangesloten 
verhard oppervlak (mm). 

 
DroogWeerAfvoer De hoeveelheid afvalwater die in droogweerperioden wordt 

afgevoerd (exclusief lekwater). 
 
Duurzaam waterbeheer Problemen in de waterhuishouding mogen niet doorgeschoven 

worden naar de toekomst, naar andere ruimten of andere mili-
eucompartimenten (bijvoorbeeld waterzuivering mag geen 
lucht- of bodemverontreiniging veroorzaken). Drie invalshoe-
ken worden gebruikt om de verschillende aspecten van een 
duurzaam waterbeheer inzichtelijk te maken. 
Stromen: het volgen van de waterstroom van bron, gebruiker 
tot en met afvoer. De gemeente kan op lokaal niveau de stro-
men beïnvloeden door het voorkomen van vervuiling van wa-
terbronnen en een goed functionerend rioolstelsel. 
Gebieden: beïnvloeden van de waterhuishouding door inrich-
ting en beheer van gebieden. Voorbeelden op wikniveau zijn 
de inrichting van een goed functionerend rioolstelsel, reten-
tiemogelijkheden om piekafvoeren tegen te gaan en groen-
voorziening. 
Actoren: collega-waterbeheerders en ‘gebruikers’. Een goede 
organisatie en afstemming tussen organisaties en instellingen 
die betrokken zijn bij het watersysteem bevordert een effectie-
ve en efficiënte samenwerking. 

 
Drukriolering Inzameling van afvalwater, via een systeem van pompputten 

en persleidingen. Hierbij wordt uitsluiten afvalwater door 
pompunits door kleine persleidingen naar het dichtstbijzijnde 
vrijverval riool geperst. Toepassingen hoofdzakelijk in buiten-
gebieden. Hemelwater van percelen in het buitengebied mag 
niet via drukriolering worden afgevoerd maar moet ter plaatse 
worden opgevangen. Het mag worden hergebruikt, worden ge-
infiltreerd in de bodem of rechtstreeks worden afgevoerd naar 
oppervlaktewater. 

 
Ecologie de leer van de onderlinge betrekkingen van levende 

organismen en hun milieu 
 
Emissiespoor Onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbe-

heerders gericht op het tot een bepaald niveau terug brengen 
van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel, ongeacht de 
werkelijke waterkwaliteit (de basisinspanning). 

 
Eutrofiëring Verrijking met voedingsstoffen, met name fosfor- en 

stikstofverbindingen (vermesting) 
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Externe overstort Rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten 

het in beschouwing genomen rioolstelsel. 
 
Fysisch-chemisch Betrekking hebbende op de (stoffelijke) natuur en op de 

chemie 
 
Gemengd stelsel Rioolstelsel dat zowel het huishoudelijk afvalwater als de 

neerslag die valt op verhard oppervlak, met behulp van één 
leidingstelsel afvoert.  

 
Gescheiden stelsel Rioolstelsel dat uit twee onafhankelijke leidingstelsels 

bestaat. Via het ene leidingstelsel wordt het huishoudelijk af-
valwater afgevoerd naar een RWZI. Met het andere leidingstel-
sel wordt de neerslag van het verharde oppervlak rechtstreeks 
naar het oppervlaktewater afgevoerd. 

 
Gemeentelijk Rioleringsplan  Gemeenten zijn volgens de Wet Milieubeheer verplicht een 

GRP op te stellen. Het is een samenbundeling van drie plan-
nen: het basisrioleringsplan, het rioolbeheerplan en het kos-
tendekkingsplan. In dit plan is de visie van de gemeente vast-
gelegd met betrekking tot het aanleggen van een geoptimali-
seerd rioleringssysteem en het zorgvuldig beheren van dit sys-
teem. 

 
Hemelwaterstelsel Rioleringsstelsel door middel waarvan uitsluitend hemelwater 

wordt ingezameld en (HWA) afgevoerd. 
 
Hoofdriool Hoofdafvoerleiding ten behoeve van rioolwater 
 
Hydraulische afvoercapaciteit Het totale debiet dat via het rioolstelsel, gemalen en 

overstorten, kan worden afgevoerd zonder dat wateroverlast 
ontstaat. 

 
Inspectieput Put waarin één of meerdere buizen (leidingen) samenkomen. 

Vanaf deze plaats kan het riool worden geïnspecteerd, 
schoongemaakt of gerepareerd. 

 
IT-riolering Infiltratie-  en transportriool. ‘Lekke’ rioolleiding, vanwaar het 

water kan wegzakken naar de ondergrond. Tijdens hevige 
neerslag kan het regenwater eveneens worden getranspor-
teerd naar oppervlaktewater. 

 
Kalibreren ijken van een model op de werkelijke situatie of een bepaald 

gekozen situatie. 
 
Kolkaansluiting Leiding die de trottoir- of kolkaansluiting verbindt met het riool 

of met het oppervlaktewater. 
 
Ledigingstijd Tijd waarbinnen een gemengd of verbeterd gescheiden stelsel 

wordt geledigd na afloop van een overstortende bui. 
 
Leidraad Leidraad Rioleringen. Verzamelwerk, opgesteld door de 

stichting RIONED, waarin advies wordt gegeven voor het op-
stellen van rioleringsplannen. 

 
Milieurendement Milieueffect / kosten 
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Morfologie Vorm en uiterlijk van het (aard)oppervlak). 
 
(Vierde) Nota waterhuishouding  Regeringsnota over het te voeren waterbeleid. 
 
Nooduitlaat Voorziening voor het lozen van afvalwater bij calamiteiten. 
 
Onderhoud Het handhaven van het goed functioneren van het riolerings-

stelsel. 
 
Ontvangend oppervlaktewater Het oppervlaktewater ter plaatse van een overstort, dat ligt 

binnen de invloedssfeer van de overstort. 
 
Oppervlaktewater Water in rivieren, kanalen, meren, plassen, vennen, singels, 

vijvers, watergangen en sloten. 
 
Optimalisatiestudie Een studie waarbij de optimale afstemming wordt gezocht 

tussen berging en afvoer van afvalwatersystemen, eventueel 
van meerdere kernen naar een RWZI 

 
Overstort Voorziening die bij regenval het teveel aan rioolwater 

(hemelwater al dan niet vermengd met afvalwater) dat niet in 
het stelsel kan worden geborgen, loost in een bergingsvijver, 
bergbezinkbassin of op het oppervlaktewater. Dit principe 
wordt overstorten genoemd. 

 
Pompcapaciteit (riolering) Som van de droogweerafvoer en de pompovercapaciteit, ofwel 

hetgeen totaal verpompt kan worden. 
 
Pompovercapaciteit De pompovercapaciteit is het gedeelte van de capaciteit van 

het gemaal dat beschikbaar is voor het verpompen van een 
gedeelte van de neerslag. 

 
Randvoorziening Een tot de riolering behorende voorziening gericht op reductie 

van de vuilemissie (veelal ter plaatse van een overstort). Bij-
voorbeeld een bergbezinkbassin. 

 
RIONED Stichting Platform Buitenriolering Nederland. Organisatie, 

waarin o.a. overheden en adviesbureaus zitting hebben, die 
zich onder meer bezighoudt met vraagstukken op het gebied 
van riolering en tevens een standaardisatie aan wil brengen in 
berekeningen, beheersystematiek e.d. 

 
Rioolwaterzuiveringsinrichting Deze inrichting reinigt afvalwater uit het riool. De kern Rijssen 

loost op de RWZI te Rijssen. 
 
Schematisatie Een (vereenvoudigde) weergave van de werkelijkheid. 
 
Stuwconstructie Constructie, die bij neerslag de afstroming van een boven-

strooms gelegen gebied vertraagt. 
 
Verhard oppervlak Stoepen, daken, wegen, parkeerplaatsen, pleinen enz., 

waarvan het hemelwater kan afvoeren via een rioolaansluiting 
(bijvoorbeeld straatkolken) naar het riool. 

 
Verbeterd gemengd Gemengd stelsel voorzien van een bergbezinkbassin. 
stelsel 
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Verbeterd gescheiden Gescheiden rioleringsstelsel, waarbij middels een  
stelsel  koppeling tussen hwa-stelsel en het dwa-stelsel wordt 

bewerkstelligd dat het eerste afstromende en verontreinigde 
hemelwater naar het dwa-stelsel wordt afgevoerd. Door een 
hemelwaterrioolgemaal wordt steeds een kleine, constante 
hoeveelheid weggepompt naar het vuilwaterriool. Pas na vul-
ling van zowel dwa- als hwa-riolering stort het in de hwa-
riolering aanwezige relatief schone rioolwater over op opper-
vlaktewater. De vervuiling als gevolg van onjuiste afvoeren op 
het hwa-stelsel wordt ook beperkt. 

 
Verloren berging Dat deel van de berging dat permanent niet beschikbaar is. Dit 

ontstaat bijvoorbeeld door slechte aanleg of verzakking van 
delen van het stelsel. Hierdoor ontstaan er gebieden waaruit 
het aanwezige water niet kan weglopen en permanent gevuld 
blijven met rioolwater. De verloren berging moet worden afge-
trokken van de aanwezige berging in het stelsel. 

 
Vrijverval Het afvalwater stroomt onder invloed van de zwaartekracht van 

hooggelegen gebieden naar een lager punt. 
 
Vuiluitworp De hoeveelheid verontreiniging per tijdseenheid of gebeurte-

nis die als gevolg van overstortingen vanuit het rioolstelsel op 
het oppervlaktewater wordt geloosd. 

 
Water op straat Verschijnsel dat hemelwater niet meer het riool binnen kan 

stromen, of uit de riolering omhoog komt, omdat de volledige 
afvoercapaciteit reeds wordt benut. Het hemelwater blijft tijde-
lijk op de straten staan. 

 
Wateroverlast Het verschijnsel dat ten gevolge van ‘water op straat’ overlast 

wordt ondervonden en/of schade ontstaat 
 
Waterplan Een plan, opgesteld door een gemeente, waterbeheerder en 

eventueel andere groeperingen, inzake het stedelijke water 
waarin enerzijds de grote lijnen worden uitgezet voor het be-
heer van het water in de stedelijke omgeving gedurende een 
langere planperiode en waarin anderzijds operationele deel-
plannen worden uitgewerkt. 

 
Watersysteem Het samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater. 

Ook oever, waterbodems en de technische infrastructuur die 
hiervoor nodig zijn, worden hiertoe gerekend. 
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