
Naam: Stefan Meijer (gemeente Heiloo) en Hartger Griffioen (LNH) 

Datum: donderdag 15 januari 2015 

Wat te doen bij een veranderend klimaat? 

Het regent, het regenté 



Even voorstellené 

Stefan Meijer 

37 jaar 

Gemeente Heiloo 

Beleidsmedewerker Civiel (2009) 

 

Hartger Griffioen 

47 jaar 

Landschap Noord-Holland 

Projectleider (2012) 



1. Het weerbericht voor de toekomst 

2. Wat merken we hier nu al van? 

3. Wat gebeurd er als het regent? 

4. Hemelwaterbeleid in Heiloo 

5. Beleid in de praktijk 

6. Prijsvraag óde mooiste regenwatertuinô 

Agenda 



Het weerbericht voor 

de toekomst 

ÅNeerslag en extreme neerslag 

in de winter nemen toe 

Å Intensiteit van extreme 

regenbuien in de zomer neemt 

toe 

ÅRegionale verschillen 

(kustgebieden 5 ï 10% meer) 

 

 

 
 

Bron: www.KNMI.nl 



Wat merken we hier 

nu al van? 

ÅAugustus 2006 ï Egmond aan Zee (twee keer) 

ÅMei 2009 ï Alkmaar 

ÅJuli 2014 ï Heemskerk / Beverwijk 

ÅAugustus 2014 ï Alkmaar 



Wat merken we hier 

nu al van? 



Wat merken we hier 

nu al van? 

ÅAugustus 2006 ï Egmond aan Zee (twee keer) 

ÅMei 2009 ï Alkmaar 

ÅJuli 2014 ï Heemskerk / Beverwijk 

ÅAugustus 2014 ï Alkmaar 

 Å?????? 20?? ï Heiloo  

 



Wat gebeurd er als 

het regent? 

Twee soorten rioolstelsels: 

ÅGescheiden 
Bij gescheiden riolen gaat al het regenwater direct 

naar vijvers, sloten of de bodem. Het afvalwater 

gaat via een gemaal naar de rioolwaterzuivering 

aan de Kanaalweg.  

ÅGemengd 
Bij het gemengde riool komt al het water samen in 

één buis. Dat is relatief simpel (zie tekening 

binnenshuis en in de straat). De gemeente hoeft 

maar één buis aan te leggen en niet te 

controleren of regen- en afvalwater gescheiden 

blijven. De aanleg is ook het goedkoopst. Circa 

60% van het riool in Heiloo is gemengd. 



Wat gebeurd er als 

het regent? 

http://www.youtube.com/watch?v=S3c0OIiN868 

Uitleg gemengde riolering 

http://www.youtube.com/watch?v=S3c0OIiN868


Hemelwaterbeleid in 

Heiloo 

ÅHemelwater afkoppelen in combinatie met 

rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte 

ÅVoorkeur gaat uit naar infiltreren in de bodem 

ÅBij nieuwbouw en renovatie wordt geëist het 

hemelwater op eigen terrein te verwerken (tenzijé) 

ÅParticulieren in bestaand stedelijk gebied geen 

verplichting (toekomst?) 

Å Inspelen op stimulering 

 



Hemelwaterbeleid in 

Heiloo 

Waarom dit beleid? 

ÅKostenbesparing (zuivering en transport) 

 



Hemelwaterbeleid in 

Heiloo 

Waarom dit beleid? 

ÅKans op wateroverlast verkleinen 

 

 

 



Hemelwaterbeleid in 

Heiloo 

Waarom dit beleid? 

ÅKwaliteit oppervlaktewater (minder overstorten) 

 

 

Overstort van regenwater uit het riool naar de 

Whemerbeek (Winterswijk) blijkt de oorzaak 

van de vissterfte.  



Hemelwaterbeleid in 

Heiloo 

Waarom dit beleid? 

ÅKwaliteit van oppervlaktewater (schone kwel) 

 

 

 



Hemelwaterbeleid in 

Heiloo 

Waarom dit beleid? 

ÅZuiveringsproces (rendement, strengere eisen,  

grondstoffenhergebruik)  

 

 

 

 



Beleid in de praktijk 

Plan Zuid (2005-2006) 

ÅAfkoppelen wegen + 

voorzijde daken 

ÅVrijwillige deelname  

Å Infiltratietransport- 

riool (extra buis!) 

 

 

 



Beleid in de praktijk 

Plan Oost (2007-2014) 

ÅAfkoppelen wegen + 

voorzijde daken 

ÅVrijwillige deelname  

ÅRegenwaterriool 

(extra buis!) 

 

 

 



Beleid in de praktijk 

Spoorlaan (2012) 

ÅHeiloër profiel 

Å19x geheel dak 

ÅVrijwillige deelname  

ÅVerticale infiltratie 

buis op eigen terrein 

 

 

 



Prijsvraag óde mooiste 

regenwatertuinô 

ÅHemelwater afkoppelen in combinatie met 

rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte 

ÅVoorkeur gaat uit naar infiltreren in de bodem 

ÅBij nieuwbouw en renovatie wordt geëist het 

hemelwater op eigen terrein te verwerken (tenzijé) 

ÅParticulieren in bestaand stedelijk gebied geen 

verplichting (toekomst?) 

ÅInspelen op stimulering 

 



Prijsvraag óde mooiste 

regenwatertuinô 



Prijsvraag óde mooiste 

regenwatertuinô 

Niet! Wel! 


