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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 

Water 

Aan: R. Abdoelkarim en de bewoners van de Oosterstraat 

Van: Vincent de Bont & Maureen Pesman 

Datum: 6 oktober 2016 

Ons kenmerk: WATBE5022N001WM 

Classificatie: Projectgerelateerd 

Status: Definitief 

Onderwerp: Burgerparticipatie verminderen wateroverlast Oosterstraat Schiedam 

  

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Al lange tijd wordt bij zware regenbuien de Oosterstraat geteisterd door wateroverlast. De wateroverlast 

wordt veroorzaakt door een combinatie van: 

 Een beperkte afvoercapaciteit van de riolering. 

 Steeds hevigere buien. 

 Een lage ligging van de straat ten opzichte van de omgeving en ten opzichte van het  

oppervlaktewaterpeil. 

 

Het gevolg hiervan is water-op-straat, dat zo hoog kan komen te staan, dat het de huizen inloopt. 

 

Doel 

De gemeente Schiedam heeft door middel van een offerteverzoek op 28 december 2015 aan de heer 

A.P.G. van de Waart assistentie gevraagd bij het bewonersparticipatietraject. Dit traject moet leiden tot 

een vermindering van de kans op wateroverlast in de Oosterstraat te Schiedam. Het traject bestaat uit de 

volgende onderdelen, die in de offerte zijn beschreven: 

 A1 t/m A4 Basis-inventarisatie. 

 B  Uitwerken onderbemalingsvoorstel. 

 D2  Advisering aanpassingen riolering. 

 D3  Oppervlakkige afstroming. 

 

Leeswijzer 

In deze notitie staat de uitkomst van de basis-inventarisatie. Vervolgens een korte toelichting op de 

huidige prestatie van de riolering. Op basis hiervan is er een bemalingsvoorstel gedaan. Ten slotte is de 

oppervlakkige afstroming van de Oosterstraat in beeld gebracht.  

 

Uitkomst basis-inventarisatie (A1 t/m A4) 

 

Bij 16 woningen heeft er een huisbezoek plaatsgevonden om de ervaringen met de wateroverlast in 

beeld te krijgen. Hieruit zijn mogelijke oplossingen op perceelsniveau gekomen. 

 

Volgens de bewoners ontstaat er alleen wateroverlast bij hevige regenval. Het rioolwater komt dan uit de 

kolken de straat op en regenwater stroomt over straat vanaf de hoger gelegen delen rond de 

Oosterstraat. De overlast is verergerd sinds de Oosterstraat is gerenoveerd. Bij de meeste woningen met 

overlast staat het water tijdens en na een hevige bui tot aan de dorpel. Ook komt het water op borrelen 

langs de douchput en het toilet en heeft men last van vocht. Bij sommige woningen komt het water door 

zowel de voor- als achterdeur het huis in.  
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Mogelijke oplossingen op perceelsniveau zijn bijvoorbeeld een schot in de deuropening, het verhogen 

van de laagste afvoerput, muren impregneren en het beschermen van wolfskuiltjes. Uitgebreide 

informatie en een kostenindicatie over oplossingen op perceelsniveau staan in bijlage 1. 

 

Uitwerking onderbemalingsvoorstel (B) 

 

Huidige situatie Oosterstraat 

Voordat het bemalingsvoorstel wordt uitgewerkt is eerst het huidig hydraulisch functioneren van de 

riolering in de Oosterstraat op hoofdlijnen in beeld gebracht en getoetst aan het gemeentelijke 

rioleringsbeleid. Dit is uitgevoerd met behulp van het rioleringsmodel (SOBEK Urban) dat, namens de 

gemeente Schiedam is aangeleverd door Ingenieursbureau Nelen en Schuurmans. Met behulp van het 

rioleringsmodel is het hydraulische functioneren van de riolering getoetst aan de (norm)bui 08 uit module 

C2100 van de Leidraad Riolering. Conform het gemeentelijke beleid mag er bij bestaande gemengde 

rioolstelsels bij deze bui een beperkte hoeveelheid water-op-straat berekend worden. Tevens is een 

doorkijk gemaakt naar het functioneren van de riolering bij een bui 10 uit de Leidraad Riolering. Deze bui 

is aanzienlijk heviger dan de normbui. Met deze doorkijk krijgen we een beeld waar water-op-straat c.q. 

wateroverlast te verwachten is. Conform het gemeentelijke beleid is er een doelmatige zorgplicht om 

(langdurige)overlast of schade te voorkomen. 

 

Figuur 1 laat water-op-straat (de rode stippen) in de Oosterstraat zien bij bui 08 en 10. Bij bui 8 wordt er 

in de Oosterstraat in beperkte mate water-op-straat berekend. Het beleid van de gemeente Schiedam 

staat dit toe. Daarmee voldoet de riolering aan de norm, die de gemeente Schiedam zichtzelf heeft 

gesteld. Bij bui 10 is te zien dat er op meerdere locaties water-op-straat optreedt. In de praktijk leidt dit 

tot wateroverlast als gevolg van de lage maaiveldligging met name in de Oosterstraat.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1   Water-op-straat met langsdoorsnede van de Oosterstraat. Links staan de resultaten van de berekening met bui 

  08 en rechts de resultaten van de berekening met bui 10 

 

Op basis van een globale modelverkenning zijn enkele kenmerken van de huidige riolering in beeld 

gebracht. De berging in het rioleringsgebied Schiedam Oost is bepaald op 7,79 mm en totale 

afvoercapaciteit 12,90 mm/uur (via gemaal Marconi). Met deze twee kenmerken kan de prestatie van het 

huidige stelsel in beeld worden gebracht (zie figuur 2). De zwarte lijn geeft op basis van de kenmerken 

op hoofdlijnen de prestatie van het rioleringsgebied weer.  
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Te zien is dat de riolering gevoelig is voor kortdurende hevige buien. De grafiek laat zien dat een 

kortdurende bui met een herhalingstijd van T=2 +10% net niet verwerkt kan worden door de huidige 

riolering. Dit komt goed overeen met de berekening van bui 8 Leidraad Riolering, waarbij in beperkte 

mate water-op-straat wordt berekend. 

 

 
Figuur 2   Huidige prestatie riolering 

 

Vastleggen beschermingsniveau 

Voorafgaand aan het uitwerken van de beoogde maatregelen is, in overleg met gemeente Schiedam, het 

beschermingsniveau vastgelegd. Dit beschermingsniveau is tijdens een overleg besproken en later is dit 

per e-mail bevestigd. Gekozen is om een afvoercapaciteit te hebben van 42 mm/h. Deze bui komt 

overeen met de bui die op 5 september 2015 is gevallen. Daarnaast komt dit in de buurt van bui 10 

Leidraad Riolering (35,7 mm in 45 minuten). De berging in de bestaande riolering van de Oosterstraat 

kan aanvullend worden ingezet als dynamische berging om korte hevige intensiteiten boven de 42 mm/h 

op te vangen. De riolering kan met dit beschermingsniveau een hevige regenbui verwerken met een 

herhalingstijd van één keer per 10 jaar. 

 

Om een dergelijke bui specifiek in de Oosterstraat aan te kunnen, wordt de riolering geïsoleerd van de 

omgeving, zodat een apart bemalingsgebied ontstaat. In figuur 3 staan de maatregelen die daarvoor 

nodig zijn afgebeeld. 
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Ontwerp onderbemalingsvoorstel 

 

 
Figuur 3   Maatregelen Oosterstraat schematisch weergegeven 

  

Voor het realiseren van het geïsoleerde bemalingsgebied wordt de riolering in de Oosterstraat op vier 

punten afgesloten. De beste locaties voor deze afsluitingen zijn bepaald op basis van de ingemeten 

b.o.b.’s (binnen onderkant van de buizen) van de tekening ‘Oosterstraat_eo_1’ die de gemeente 

Schiedam op 10 augustus 2016 heeft aangeleverd. 

 

Voor de afvoer van het rioolwater adviseren wij om 2 pompen te installeren. Eén pomp die de reguliere 

dwa-stroom en de reguliere pompovercapaciteit (0,7 mm/h) kan afvoeren naar naastgelegen riolering in 

de Singel en een tweede pomp die werkt als een overstortbemaling. De overstortbemaling komt in 

werking bij hoogwater en verpompt het rioolwater met 42 mm/h naar het oppervlaktewater ‘De Schie’.  

Wij adviseren om het gebied dan ook fysiek af te sluiten van de omgeving, omdat anders het risico 

bestaat dat bij falen van bijvoorbeeld een terugslagklep alsnog wateroverlast kan ontstaan bij buien met 

een herhalingstijd tot T=10.  

 

 

 

  

Leiding bij de 

volgende putten 

afsluiten: 

1 = H24346 

2 = H24559  

3 = H24313 

4 = H24329 

 

Als backup, bijvoorbeeld bij een stroomstoring dient bij de nadere detaillering van het 

ontwerp een schuif te worden opgenomen die handmatig open en dicht gedraaid kan 

worden. Bij normale bedrijfsvoering dient de schuif volledig gesloten te zijn. Alleen bij 

falen van de gemalen dient de schuif handmatig opengedraaid te worden, om 

wateroverlast te voorkomen. 
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Dimensionering gemaal Oosterstraat 

 

 
 

In bijlage 4 is een ontwerp van het rioolgemaal in de Oosterstraat weergegeven. Het rioolgemaal bestaat 

uit twee dubbel uitgevoerde pompen. De basispomp zorgt voor de afvoer van de droogweerafvoer en 

normatieve pompovercapaciteit (0,7 mm/h). Deze pomp verpompt het rioolwater naar de riolering in de 

naastgelegen rioolput. De tweede pomp betreft een overstortbemaling en wordt ingeschakeld als het 

waterniveau in de riolering stijgt tot één meter minus maaiveld. Op dit niveau heeft de pomp nog de tijd 

om op capaciteit te komen, zonder dat er water-op-straat ontstaat. Deze pomp pompt met een grote 

capaciteit het sterk verdunde rioolwater naar het oppervlaktewater De Schie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De benodigde pompcapaciteiten zijn bepaald op basis van de droogweerafvoer en het bruto afvoerend 

verhard oppervlak. Het bruto afvoerend oppervlak voor het berekenen van de pompcapaciteit is bepaald 

aan de hand van de tekening ‘Hoogtemetingen Oosterstraat’ in ArcGIS en bedraagt 1,58 ha  

(zie figuur 3).  

Er is gekozen om met het bruto oppervlak uit ArcGIS te rekenen, omdat er in de praktijk bij hevige buien 

meer afwatert dan het geïnventariseerde verharde oppervlak dat in het rioleringsmodel aanwezig is. Het 

verhard oppervlak dat in het model zit aangesloten op het nieuwe bemalingsgebied is beduidend minder, 

namelijk 0,83 ha.  

 

Met een rioleringsberging van 6,1 mm en een pompcapaciteit van 42 mm/uur kan het systeem de 

gestelde prestatie wel aan. Dit leidt tot de gemaal-eigenschappen die staan weergeven in tabel 1. 

 

Onderbouwing lozing op de Schie: 

In eerste instantie is beoordeeld of de overstortbemaling kan lozen op de riolering gelegen in de 

Singel (omliggende straat). De belangrijkste redenen waarom dit niet mogelijk is, zijn:  

 Tijdens (hevige) regenval is het ontvangende riool ‘vol’.  Een aanvullend debiet van 670 

m
3
/h kan niet worden verwerkt. 

 De ervaring leert dat de ontvangende riolering een puntbelasting van 670 m
3
/h niet 

aankan. De putdeksels worden bij grote inkomende debieten eraf gedrukt en er bij het 

eventueel knevelen van de putdeksels een grote kans dat het water uit de kolken komt. 
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Tabel 1   Eigenschappen gemaal 

Kenmerken gemalen Waarde Eenheid 

DWA – basisgemaal:   

Pompcapaciteit basisgemaal 16 m
3
/uur 

Inslagpeil -4,04 mNAP 

Uitslagpeil -5,04 mNAP 

HWA – overstortgemaal:   

Bruto afvoerend oppervlak 1,58 ha 

Pompovercapaciteit overstortbemaling 42 mm/uur 

Pomp capaciteit overstortbemaling 670 m
3
/uur 

Inslagpeil -2,40 mNAP 

Uitslagpeil -5,04 mNAP 

Afmetingen gemaalkelder 6x6  m 

Pendelberging 95 m
3
 

 

Berging riolering Oosterstraat 

De bestaande riolering in de Oosterstraat heeft een afmeting van 600 mm. Ten opzichte van het bruto 

afvoerend oppervlak is de berging bepaald op 6,1 mm.  

 

Prestatie riolering 

Op basis van de berging (6,1 mm) en de afvoercapaciteit (42 mm/uur) kan de prestatie van het 

onderbemalingsvoorstel voor de Oosterstraat worden weergegeven in grafiekvorm. Zie onderstaand 

figuur 4.  

Figuur 4   Prestatie riolering na implementeren van de maatregelen 
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Resultaat modelberekening 

De maatregelen zijn verwerkt in het SOBEK-rioleringsmodel en doorgerekend met de (norm)bui 08 en 

bui 10 conform de Leidraad Riolering. De resultaten van deze berekeningen zijn te zien in figuur 5. 

 

  
Figuur 5   Water-op-straat met langsdoorsnede van de Oosterstraat. Links de resultaten van de berekening met bui 08 

  en rechts de resultaten van de berekening met bui 10 

 

Effectiviteit maatregel 

De maatregel is zeer effectief voor de Oosterstraat. De prestatie van de riolering na het implementeren 

van de maatregelen geeft voldoende bescherming om bijvoorbeeld de bui van 15 september 2015 

zonder water-op-straat te verwerken. 

Dit geldt echter alleen voor de Oosterstraat. Andere laaggelegen locaties die gevoelig zijn voor 

wateroverlast worden hiermee niet aangepakt. Wij adviseren om de waterproblematiek breder te 

bekijken dan alleen de Oosterstraat. Op basis van een globale analyse van het rioleringsmodel lijken 

maatregelen op het niveau van het gehele rioleringsgebied mogelijk te zijn. 

 

Raming aanlegkosten onderbemaling 

De kostenramingen voor zowel een natte als droge opstelling zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

 De kosten voor de aanleg van gemaal Oosterstraat met een natte opstelling zijn berekend op ca.  

€ 550.000,-- +/- 30%. 

 De kosten voor de aanleg van gemaal Oosterstraat met een droge opstelling zijn berekend op ca.  

€ 955.000,-- +/- 30%. 

 

Beheerkosten 

De leidraad Riolering, waar de raming op gebaseerd is, maakt geen onderscheid in de beheerkosten 

voor natte vs droge opstellingen. Bij beide wordt uitgegaan van jaarlijkse terugkerende kosten van : 

 Mechanisch/ elektrisch: circa 4 tot 6% van de mechanisch/ elektrische aanlegkosten. 

 Bouwkundig: circa 2 tot 3% van de bouwkundige aanlegkosten. 
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Advisering aanpassingen riolering (D2) 

 

Het rioolstelsel van Schiedam-Oost is, op basis van onze globale analyse, onder te verdelen in drie sub-

gebieden. Een hoger gelegen gebied aan de westelijke kant (ten westen van de Broersvest), een lager 

gelegen gebied (omgeving Oosterstraat) en een hoger gelegen gebied ten zuidoosten van de 

Oosterstraat. Het bemalingsgebied van Schiedam-Oost voert het rioolwater hoofdzakelijk af via gemaal 

Marconi naar een volgend bemalingsgebied. 

 

Om de riolering in Schiedam-Oost effectiever te maken kan, naast het onderbemalingsvoorstel, ook het 

gehele gebied geoptimaliseerd worden. Om hier een advies over te kunnen geven zal eerst duidelijk 

moeten zijn hoe het gemaal precies werkt, waar de schildmuren zitten en hoe de schuiven op dit moment 

worden aangestuurd. Dit is momenteel niet duidelijk. Bij optimalisatie zal hier nader onderzoek naar 

gedaan moeten worden. Optimalisatie van het functioneren van Schiedam-Oost past beter bij een lange 

termijn maatregel dan het onderbemalingsadvies dat in deze notitie is uitgewerkt. 

 

Oppervlakkige afstroming (D3) 

 

Om de oppervlakkige afstroming bij een hevige bui in beeld te krijgen is er een maaiveldberekening 

gemaakt met Infoworks-ICM. Er is gerekend met normbui 10 uit de Leidraad Riolering, omdat deze bui 

overeenkomt met de bui die op 5 september 2015 is gevallen (circa 42 mm/uur). Bij deze berekening is 

de interactie met de riolering niet opgenomen. Het volledige volume van de bui valt hier op het maaiveld. 

Het doel is om de oppervlakkige afstroming in beeld te brengen en te beoordelen waar het water zich 

verzameld en tot wateroverlast leidt. 

  

De berekening is gebaseerd op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) en de Basisregistratie 

Gebouwen (BAG). De huis-vlakken zijn gemodelleerd met de werkelijke ingemeten dorpelhoogte. 

(bijlage 2). 

 

Figuur 6 laat de afstroming zien door middel van de rode pijlen. De blauwe vlekken geven de diepte van 

het water-op-straat weer, hoe donkerder de kleur blauw, hoe meer water-op-straat. In bijlage 3 is de 

afbeelding in groter formaat weergegeven. 

 

 
Figuur 6   Oppervlakkige afstroming Oosterstraat 



 
 

6 oktober 2016 WATBE5022N001WM 9/28 

 

 

Volgens figuur 6 stroomt er bij meer huizen het water binnen dan in werkelijkheid het geval is. Dit is te 

verklaren met dat er geen interactie plaatsvindt met de riolering. Toch komt het resultaat van afbeelding 

6 redelijk overeen met de klachten en bevindingen tijdens de huisbezoeken. Zo meldde de bewoners van 

huisnummer 40 dat er water stond in de op straat geparkeerde auto. Bij huisnummer 34 tot en met 40 in 

afbeelding 6 centreert zich inderdaad water-op-straat. De bewoners van huisnummer 78 meldde dat er in 

2015 20 centimeter water tegen het huis aan stond. In tabel 2 staan de bevindingen van de bewoners 

per perceel. 

 
Tabel 2  Bevindingen van bewoners op perceel niveau 

Huisnummer Bevindingen per perceel 

34 
Geen problemen. Alleen sinds de renovatie van de straat komt bij hevige regenval het water in het toilet 

omhoog tot aan de rand. 

36 Geen problemen. 

38 Toilet stroomt over. 

40 
Water stond in de op straat geparkeerde auto, muren van het toilet zijn vochtig. Het water komt de meterkast 

in via het gat voor de glasvezelkabel. 

43 
Het water komt in het toilet omhoog tot aan de rand en soms komt er water terug uit het douchputje. Verder 

geen problemen in huis. Het water stroomt via de tuin van de buren naar dit perceel. 

44 
Het water stroomt vanaf de hoger gelegen delen de tuin en het doorloopje in. In huis geen problemen door 

hoge dorpel. 

46 
Sinds de renovatie stroomt het water de gang in, ondanks een verhoogde drempel voor de voordeur. Verder 

geen problemen binnenshuis. 

49 
Het water komt via de rioolkolken de straat op tot aan de dorpel van het huis. Ook de tuin staat dan vol water. 

Binnenshuis geen problemen op het omhoog komen van water in toilet en douchput na. 

51 
Water komt niet over de dorpel heen, dus geen problemen binnenshuis. Wel staat de achterplaats vol met 

water bij hevige regenval. 

53 Volgens de buurman zijn hier ook geen problemen en stroomt het water niet naar binnen. 

55 
Het water in de straat komt tot 2 centimeter onder de dorpel van de voordeur. Het water loopt eerst via de 

achterdeur naar binnen. Ook komt het omhoog in het toilet. 

56b Dit pand heeft geen wateroverlast. 

78 

In 2015 stond het water ongeveer 20 cm hoger dan de voordeurdrempel. Gelukkig is er een goed sluitende 

voordeur waardoor nauwelijks water naar binnen komt. Achter het huis komt veel water te staan, maar dat 

levert geen problemen en zakt vanzelf weer weg. 

82 Door een terugslagklep in het riool zijn er nauwelijks problemen, allen in de kruipruimte komt wel water. 

85 
Het water komt vanaf de straat de kruipruimte in. Verder loopt ook de achtertuin vol met water, maar het komt 

niet naar binnen. 

89 
Het water komt net niet over de dorpel van de voordeur. Langs achter komt er een beetje water in de 

bijkeuken, maar verder niet. 
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Conclusie 

 

De problematiek in de Oosterstraat is goed in kaart gebracht door middel van een veldbezoek. Per adres 

is een beknopt advies gegeven omtrent het verminderen van de kansen op wateroverlast. Enkele 

bewoners hebben reeds effectieve maatregelen genomen en hebben sindsdien geen water meer in huis 

gehad. 

 

Op basis van hydraulische berekeningen is in beeld gebracht dat de capaciteit van de riolering van 

bemalingsgebied Schiedam Oost voldoet aan het beleid van de gemeente Schiedam. Wel is vanwege de 

lage maaiveldligging de Oosterstraat gevoelig voor wateroverlast. 

 

In deze notitie is een bemalingsvoorstel uitgewerkt, waarbij de riolering in Oosterstraat wordt geïsoleerd, 

door op een aantal locaties de riolering af te sluiten van de omliggende straten. Hierdoor ontstaat een 

onderbemalingsgebied. Voor dit onderbemalingsgebied is op basis van diverse kenmerken een gemaal 

ontwerp opgesteld, waarbij een basisgemaal de droogweerafvoer en normatieve pompovercapaciteit 

verpompt naar de omliggende riolering. Daarnaast is een tweede gemaal ontworpen die een 

overstortfunctie heeft. De overstortbemaling beschermt het gebied tegen wateroverlast voor buien tot 

een herhalingstijd van T10. 

 

Berekeningen tonen aan dat het bemalingsvoorstel een zeer effectieve maatregel is voor de 

Oosterstraat. De kans op wateroverlast wordt hiermee aanzienlijk verlaagd. Echter deze maatregel levert 

alleen voor de Oosterstraat dit effect. De directe omgeving van de Oosterstraat, heeft geen baat van 

deze maatregel. 

 

De kosten voor de onderbemaling zijn aanzienlijk. Deze variëren van € 550.000,-- tot € 955.000,--. 

Beoordeeld dient te worden of het bemalingsvoorstel een doelmatige maatregel is. 

 

Advies 

 

Wij adviseren de burgers om op korte termijn de maatregelen op perceelsniveau uit te voeren.  

 

Op basis van een globale modelverkenning ziet Royal HaskoningDHV optimalisatie mogelijkheden voor 

het gehele bemalingsgebied Schiedam-Oost. Door het rioolwater in de omliggende hooggelegen 

gebieden vast te houden wordt het lage tussenliggende gebied aanzienlijk minder belast. Door sturing 

aan te brengen in het rioolstelsel, maar ook bij gemaal Marconi kan de prestatie van de riolering naar 

verwachting aanzienlijk verbeterd worden. 

De combinatie van lokale maatregelen die door de burgers zelf kunnen worden uitgevoerd en 

systeemoptimalisatie kan mogelijk leiden tot voldoende bescherming tegen wateroverlast.is een kans 

Wij adviseren dan ook een nadere analyse uit te voeren omtrent het functioneren van het 

bemalingsgebied Schiedam-Oost.  

 

Indien uit nadere analyse blijkt dat systeemoptimalisatie leidt tot onvoldoende systeemprestatie 

adviseren wij de gemeente Schiedam om na te gaan of de aanleg van een onderbemaling doelmatig is. 

Daarbij dienen de autonome ontwikkelingen in het gebied, zoals zettingen of ruimtelijke ontwikkelingen, 

te worden meegenomen.  

 

Zowel de gemeente als de bewoners kunnen bijdragen aan een beter functionerend totaalsysteem. 
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Bijlage 1 
 

Oplossingen op perceel niveau 
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1 Schetsontwerp/voorbeeld schot in deuropening 
 
Beschrijving 

Een schot in de deuropening is een barrière voor water dat vanaf buiten de woning naar binnen wil 

stromen. Een deugdelijk schot kan snel door de bewoners zelf worden aangebracht op het moment dat 

dit nodig is. Een goed schot werkt beter dan zandzakken. De figuren illustreren het principe. 

 

 
Aandachtspunten 

 Zorg voor een waterdichte plaatsing. 

 Het schot is niet alleen een barrière voor water. U zult er zelf ook overheen moeten stappen als het is 

aangebracht. 

 U moet zorgen dat het schot tijdig wordt aangebracht als wateroverlast dreigt te ontstaan. 

 U moet alle buitendeuren waardoor water naar binnen kan stromen voorzien van een schot. 

 Het schot houdt het water uit het binnenhuisriool niet tegen. Daar moet u eventueel aanvullende 

maatregelen voor treffen. 

 
Kostenindicatie 

Er zijn standaard-waterschotten in de handel. Op onderstaande websites vindt u enkele aanbieders. 

Prijsindicatie is ongeveer € 300,- inclusief BTW per schot voor een gewone deuropening. Zelf maken kan 

ook en is goedkoper. De heer Pluister van Oosterstraat nummer 51 heeft dit bijvoorbeeld gedaan. Hij kan 

u helpen aan nuttige doe-het-zelf-tips. 

 
Sites 
 http://dry-plan.be/waterschotten/ 

 http://www.waterstopper.nl/waterstopper.html 

 http://www.aggeres.com/nl/nieuweporta/ 
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2 Schetsontwerp/voorbeeld drain in tuin 
 
Beschrijving 

Een drain is een geperforeerde buis, waar grondwater in kan stromen. De drain dient om het 

grondwaterpeil te reguleren op de gewenste hoogte. De drainleiding kan hiertoe in de tuin worden 

ingegraven. De drain ligt in de tuin op minimaal ongeveer 1 meter diepte. Het tekstkader met figuur geeft 

een illustratie van de werking.  

 

Eventueel kunt u ook een drain in uw kruipruimte toepassen als u daar vochtproblemen hebt. 

 

 
 
Aandachtspunten 
 De afvoer van het water uit de drain moet gewaarborgd zijn. Als afvoer onder vrijverval niet mogelijk 

is, dan is een pomp nodig voor de afvoer van het drainagewater. Dit verhoogt de aanlegkosten en de 

kosten voor het onderhoud (onder andere stroomkosten). 

 Als de grondwaterstand te laag wordt, dan kan de grond onder het huis inklinken (zakken). Het is 

zaak goed op te letten dat dit niet gebeurt, want dit kan ernstige schade aan de gebouwen opleveren. 

 
Kostenindicatie 

De kosten voor een drainageleiding bedragen ongeveer € 100,- tot € 150,- voor een rol van 25 meter.  

De kosten voor het ingraven van de leiding in de tuin zijn afhankelijk van de inrichting van de tuin 

(sierbestrating / tuinbeplanting) en de toegankelijkheid van de tuin. Als de tuin goed toegankelijk is voor 

een minigraver, als er géén verharding hoeft te worden opgebroken en als er géén tuinbeplanting in de 

weg staat, dan kan worden gerekend met een richtbedrag van € 100,- per meter drain inclusief BTW. Als 

er een pomp-put nodig is, dan lopen de kosten aanzienlijk op. De aanlegkosten zijn ook hier weer 

afhankelijk van de situatie. Als er geen complicerende factoren zijn, kost het aanbrengen van een 

deugdelijke pomp-put ongeveer € 5.000,- inclusief BTW. 

 
Site 

 http://www.arestho.nl/drainagebuis-pp-450-

mm.html?id=20626925&gclid=CPraodKTls0CFUQcGwodmecL4Q 
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3 Schetsontwerp/voorbeeld pomp op huisaansluiting 
 
Beschrijving 

Een pomp op de huisaansluiting zorgt ervoor dat het water uit het binnenhuisriool geforceerd wordt 

afgevoerd. De huisaansluiting kan daardoor ook afvoeren als het gemeentelijke riool in de straat vol is. 

Het figuur geeft een illustratie van de werking van een pomp op de huisaansluiting.  

 

 
 
 
Aandachtspunten 

 Een pomp op de huis-aansluitleiding werkt om water uit uw huis (toilet, douche en regenpijpen) af te 

voeren, maar de pomp houdt géén water vanaf de straat tegen! Om water vanaf de straat tegen te 

houden, zult u aanvullende maatregelen moeten treffen. 

 Werkt alleen als het aanbod aan water kleiner is dan de capaciteit van de pomp. 

 De pomp moet altijd werken. Deze zorgt namelijk ook voor de afvoer van uw afvalwater als het niet 

regent. Frequent onderhoud is wenselijk (kosten!). 

 Pompen zijn gevoeliger voor storingen dan een rioolafvoer onder vrijverval. Als de pomp zijn dienst 

weigert, is er geen afvoer van afvalwater meer. 

 De pomp kan uiteraard ook achter het huis in de tuin geplaatst worden. 

 
 
Kostenindicatie 

Een ondergrondse rioolpomp met een pomp-put installeren is geen goedkope aangelegenheid. Een 

degelijke rioolpompput heeft al snel een afmeting van 1x1 meter in het vierkant en is ongeveer 2 meter 

diep. Of een dergelijke put bij uw huis geïnstalleerd kan worden, is afhankelijk van de beschikbare 

ruimte. Dit geldt zowel voor bovengrondse ruimte (parkeervakken, bomen, paaltjes) als voor 

ondergrondse ruimte (kabels en leidingen, funderingen). De aanlegkosten zijn afhankelijk van de situatie. 

Als er geen complicerende factoren zijn, kost het aanbrengen van een deugdelijke pomp-put met pomp 

al snel € 10.000,- tot € 15.000,- inclusief BTW. 

 

Site 

http://www.pompdirect.nl/website/images/stories/pdf/flygt%20minigemaal.pdf 
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4 Schetsontwerp/voorbeeld vijver in de tuin 
 
Beschrijving 

Een vijver in de tuin kan er aan bijdragen dat het regenwater dat op uw perceel valt, tijdelijk wordt 

geborgen. De hoeveelheid regenwater die in de vijver past is afhankelijk van het waterpeil in de vijver (en 

niet van de diepte van de vijver!). Hoe verder het waterpeil onder het peil van uw tuin ligt, hoe meer 

water er in kan voordat de vijver overloopt.  

 

 
 
Aandachtspunten 

 Een vijver in de tuin is bedoeld om beperkte hoeveelheden regenwater op te vangen.  

 Een tuinvijver is niet geschikt om rioolwater in te bergen. U moet er dus voor zorgen dat er geen 

rioolwater uit afvoerputjes in de vijver loopt. 

 
 
Kostenindicatie 

De aanlegkosten van een vijver in de tuin hangen af van de inrichting van de tuin en van de aankleding 

van de vijver. Als de tuin eenvoudig bereikbaar is voor een minigraver en als er geen bestrating of 

siertuin aanwezig is, en als u geen eisen stelt aan de afwerking en de aankleding van de vijver, dan 

kunnen de kosten voor het graven van de vijver beperkt blijven. Als er geen complicerende factoren zijn, 

kost het graven van een kleine vijver in de tuin ongeveer € 500,- inclusief BTW. Als u de vijver zelf 

aanlegt, dan kunnen de kosten aanzienlijk lager uitvallen. 

 

Sites 

-- 
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5 Schetsontwerp/voorbeeld terugslagklep in huisaansluiting 
 
Beschrijving 

Een terugslagklep in de huisaansluiting zorgt ervoor dat het water uit het gemeentelijke riool in de straat 

niet terug kan stromen in uw huis-aansluitleiding als het riool in de straat overloopt. De huisaansluiting 

kan niet afvoeren als het gemeentelijke riool in de straat vol is, omdat de terugslagklep dan dicht is. Als 

uw huisaansluiting toch gevuld raakt (bijvoorbeeld door de wasmachine of regen uit uw regenpijpen) dan 

kan het water alsnog via uw aansluitpunten (WC, douche, wasbak) in uw huis terecht komen. De 

onderstaande figuur geeft een van een terugslagklep. 

 

 
 
 
Aandachtspunten 

 Wij zijn geen voorstander van terugslagkleppen. De kleppen zijn storingsgevoelig. Er blijft met enige 

regelmaat vuil tussen de klep hangen, waardoor deze niet goed kan sluiten op het moment dat dit 

nodig is. 

 
Kostenindicatie 

De kosten voor het aanschaffen van een klep bedragen ongeveer € 100,- inclusief BW. Het laten 

aanbrengen ongeveer € 1.000,- inclusief btw, indien er geen complicerende factoren zijn. Zelf 

aanbrengen kan zeker kostenbesparend werken. 

 

Site 

https://pvcvoordeel.nl/pvc-keerklep-110mm-1-x-ma-vergrendelbaar-prod/?gclid=CJGGjLz-

mM0CFbEW0wod49EPJw 
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6 Schetsontwerp/voorbeeld vloer ophogen 
 
Beschrijving 

Het ophogen van de begane grondvloer van de woning zorgt ervoor dat het water langer buitenshuis blijft 

als het waterpeil in de straat stijgt. Feitelijk werkt een hogere vloer hetzelfde als een vloedschot in de 

deuropening. Het voordeel van een opgehoogde vloer is dat bescherming tegen hoogwater permanent is 

en dat er geen belemmering is bij het binnengaan van de deur(en). 

 

U beslist zelf over de nieuwe hoogte van de vloer. Algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger de 

nieuwe vloer ligt, hoe langer u het water buiten houdt. Voor een normaal straatprofiel wordt als richtlijn 

aangehouden dat de vloer 0,3 meter of meer boven het peil van de weg stoep voor de woning moet 

liggen. Voor de Oosterstraat is het verstandig om dit verschil groter te maken. Hoe hoog u de vloer wilt 

maken, is afhankelijk van hoe hoog het water bij uw woning in de straat kan staan. Op sommige plaatsen 

in de Oosterstraat staat het water tot 0,5 meter diep op straat. Dit betekent dat het vloerpeil van de 

woningen op deze locaties minimaal 0,5 meter boven het straatpeil / de stoep voor de woning moet 

liggen om dit water buiten te houden. 

 

 
 
Aandachtspunten 
 Let op deuren en ramen. Deuren moeten meestal ook verhoogd worden als de vloer hoger komt. Bij 

de buitendeuren heeft dit invloed op de indeling van de gevel. Voor het aanpassen van de indeling 

van de voorgevel kan het doorlopen van een welstandsprocedure worden geëist. 

 Uit water-oogpunt maakt u het liefst een betonvloer zonder ruimte er onder. 

 De woning is tijdens de ingreep niet bewoonbaar. 

 
 
Kostenindicatie 

Het ophogen van de begane grondvloer is een forse ingreep in de woning. De kosten zijn voor een groot 

deel afhankelijk van de eisen aan de afwerking van de woning, van de aanwezigheid van een badkamer, 

keuken of toilet op de begane grond en van complicerende factoren zoals bereikbaarheid en werkruimte. 

Zonder afwerking, zonder de aanwezigheid van badkamer, keuken of toilet én zonder complicerende 

factoren kan een basisbedrag van € 25.000,- incl. BTW als richtlijn worden aangehouden. 

Het is verstandig om bij een aannemer een offerte op te vragen voordat u beslist over het ophogen van 

de vloer. U moet goed afspreken wat er wel en wat er niet in de geoffreerde prijs zit. 

 

Sites 

--  
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7 Schetsontwerp/voorbeeld laagst liggende afvoerpunten 
verhogen 
 
Beschrijving 

Als er in de huidige situatie water uit uw toilet of doucheputje op de begane grond komt, dan kan het 

nuttig zijn om deze afvoerpunten hoger te maken. In veel gevallen betekent dit dat de vloer van de 

toiletruimte en/of de badkamer wordt verhoogd, zodat de afvoerpunten ook omhoog komen. Deze zullen 

dan minder snel overlopen als het water in het rioolstelsel stijgt. 

 

 
 
Aandachtspunten 

 Uit water-oogpunt maakt u het liefst een betonvloer zonder ruimte er onder. 

 De badkamer of het toilet is tijdens de ingreep niet te gebruiken. 

 
Kostenindicatie 

Het ophogen van de laag liggende afvoerpunten is een forse ingreep in de woning. De kosten zijn voor 

een groot deel afhankelijk van de eisen aan de afwerking van de badkamer, keuken of toilet en van 

complicerende factoren zoals bereikbaarheid en werkruimte. Zonder afwerking en zonder complicerende 

factoren kan een basisbedrag van € 10.000,- incl. BTW als richtlijn worden aangehouden. Het is 

verstandig om bij een aannemer een offerte op te vragen voordat u beslist over het ophogen van laag 

liggende afvoerpunten. U moet goed afspreken wat er wel en wat er niet in de geoffreerde prijs zit. 

 

Sites 

-- 
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8 Schetsontwerp/voorbeeld muren impregneren 
 
Beschrijving 

Het impregneren van de muren zorgt ervoor dat deze waterdicht worden. Optrekkend vocht kan hiermee 

worden verholpen. Onder druk wordt een kunsthars in de muur gebracht.  

 

Een muur kan ook waterdicht worden gemaakt door een traslaag of trasraam aan te brengen. Deze laag 

zorgt er voor dat er geen water vanaf de straat in de muur kan dringen. Het aanbrengen van een traslaag 

helpt minder goed tegen optrekkend vocht. 

 

Onderstaande foto links geeft een illustratie van het impregneren. De rechterfoto geeft een voorbeeld 

van een traslaag. 

 

 
Aandachtspunten 

 Het impregneren van muren of het aanbrengen van een traslaag is vrij ingrijpend. Alle te bewerken 

muren moeten goed toegankelijk zijn. 

 Gemeente Schiedam ondersteunt via het servicepunt woningverbetering. 

 
Kostenindicatie 

Voor een eenvoudige situatie, uitgaand van een goede toegankelijkheid en zonder complicerende 

factoren, kost het injecteren van de muur ongeveer € 120,- inclusief BTW per strekkende meter muur en 

de kosten voor het aanbrengen van een traslaag bedragen ongeveer € 100,- inclusief BTW per 

strekkende meter muur.  

 

Sites  

 http://www.servicepuntwoningverbetering.nl 

 http://www.murenvochtig.nl/kosten-optrekkend-vocht-bestrijden 
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9 Voorbeeld wolfskuiltjes beschermen 
 
Beschrijving 

De meeste voorgevels in de Oosterstraat hebben ventilatieopeningen aan de onderzijde van de gevel. In 

sommige gevallen zitten de openingen onder het niveau van de stoep. De gevelventilatie is 

oorspronkelijk bedoeld om de (kruip)ruimte onder de begane grondvloer te ventileren. De ventilatie doet 

in sommige gevallen ook dienst om de spouw tussen de oude muur en de voorzetwand te ventileren. 

 

Het water dat zich op straat verzamelt, kan via de ventilatieopeningen onder de vloer van de woning 

lopen. Door een barrière voor de ventilatieopening te maken, kan het water worden tegengehouden. De 

barrière wordt in de wandelgangen een ‘wolfskuiltje’ genoemd. 

 

Ventilatieopeningen zijn niet nodig als u geen (kruip)ruimte onder uw betonvloer heeft en geen 

spouwmuur of voorzetwand. In dat geval kunt u de ventilatieopeningen dicht maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aandachtspunten 
 Wolfskuiltjes moeten zodanig gemaakt worden dat de ventilatieopeningen in de muur blijven werken. 

 
Kostenindicatie 

€ 200,- per wolfskuiltje als gemetseld, € 150,- als standaard-betonrand. 

 

Sites  

-- 
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Bijlage 2 
 

Dorpelhoogtes van huizen in Oosterstraat 
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Huisnummer 
Dorpelhoogte 

(mNAP) 
Huisnummer 

Dorpelhoogte 

(mNAP) 
Huisnummer 

Dorpelhoogte 

(mNAP) 

7 -1.74 20 -1.79 81 -1.97 

9 -1.81 22 -1.76 83 -2.04 

11 -1.83 24 -1.78 85 -2.01 

13 -1.84 26 -1.78 87 -2.04 

15 -1.88 28 -1.81 89 -2.12 

19 -1.92 30 -2.00 91 -2.15 

21 -1.97 32 -2.22 93 -2.13 

25 -1.89 34 -2.31 95 -2.15 

27 -1.98 36 -2.29 58 -1.91 

29 -1.98 38 -2.31 60 -2.04 

31 -1.90 40 -2.30 62 -2.03 

33 -1.86 42 -2.28 64 -2.01 

35 -1.91 44 -2.13 66 -2.09 

37 -1.97 46 -2.15 68 -2.16 

39 -2.03 48 -2.09 70 -2.13 

41 -2.05 50 -2.07 72 -2.14 

43 -2.09 63 -2.06 74 -2.07 

45 -2.17 65 -2.03 76 -2.16 

49 -2.10 67 -1.94 78 -2.17 

51 -2.08 69 -1.90 80 -2.08 

53 -2.10 71 -1.94 82 -2.15 

55 -2.08 73 -1.98 84 -2.19 

57 -2.03 75 -2.00 86 -2.23 

14 -1.77 77 -1.94 88 -2.22 

16 -1.77 79 -1.97 90 -2.16 

18 -1.87     
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Bijlage 3 
 

Oppervlakkige afstroming Oosterstraat 
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Bijlage 4 
 

Kostenramingen droge en natte opstelling gemaal 

Schets ruimtebeslag droge en natte opstelling 
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Kostenraming realisatie Natte opstelling RWA pompen:  

Onderdeel Totaalkosten 

Aanleg gemaal - mechanisch/elektrisch deel € 137.725,-- 

Aanleg gemaal – bouwkundig deel € 300.300,-- 

Datasysteem voor beheer en besturing met doormelding € 25.500,-- 

Frequentie omvormers € 64.250,-- 

Elektrische aansluiting € 11.200,-- 

Bouwkosten (prijspeil 2015) € 538.975,-- 

Bouwkosten (prijspeil nu, 2016), incl. Inflatie (aanname) 2% per jaar  € 549.755,-- 

Onvolledigheidstoeslag 15% € 82.465,-- 

Totaalkosten (prijspeil nu, 2016) € 632.220-- 

  

Bouwkosten -30% excl. BTW € 384.825,-- 

Bouwkosten excl. BTW € 549.755,-- 

Bouwkosten +30% excl. BTW € 714.675,-- 

 

Uitgangspunten kostenraming Natte opstelling op basis van de Leidraad Riolering: 

 De raming is op basis van kentallen voor Civiel, Wtb, FO’s, PLC en E-aansluiting, prijspeil 2015. 

 De raming is inclusief bouwkosten aannemer, exclusief kosten bouwkuip, bemaling en aanleg 

persleidingen. 

 Inclusief 15% onvolledigheidstoeslag. 

 Exclusief interne kosten gemeente (voorbereiding, directie en toezicht). 

 Exclusief kosten specifieke omgevingsaspecten (bodem, aanwezige K&L etc.). 

 Vanuit de Leidraad is (in tegenstelling tot droge opstelling) aangegeven dat bij de kentallen voor natte 

opstelling wordt uitgegaan van een n+1 opstelling, zoals als uitgangspunt gehanteerd voor deze 

kostenraming.  

 

Beheerkosten 

De jaarlijkse terugkerende kosten (beheerkosten) zijn: 

 Mechanisch/ elektrisch: circa 4 tot 6% van de mechanisch/ elektrische aanlegkosten 

 Bouwkundig: circa 2 tot 3% van de bouwkundige aanlegkosten. 
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Kostenraming Droge opstelling RWA pompen:  

Onderdeel Totaalkosten 

Aanleg gemaal - mechanisch/elektrisch deel € 288.575,-- 

Aanleg gemaal – bouwkundig deel € 545.275.-- 

Datasysteem voor beheer en besturing met doormelding € 25.500,-- 

Frequentie omvormers € 64.250,-- 

Elektrische aansluiting € 11.200,-- 

Bouwkosten (prijspeil 2015) € 934.800,-- 

Bouwkosten (prijspeil nu, 2016), incl. Inflatie (aanname) 2% per jaar  € 953.500,-- 

Onvolledigheidstoeslag 15% € 143.025,-- 

Totaalkosten (prijspeil nu, 2016) € 1.096.525,-- 

  

Bouwkosten -30% excl. BTW € 667.450,-- 

Bouwkosten excl. BTW € 953.500,-- 

Bouwkosten +30% excl. BTW € 1.239.550,-- 

 

Uitgangspunten kostenraming Droge opstelling op basis van de Leidraad Riolering: 

 De raming is op basis van kentallen voor Civiel, Wtb, FO’s, PLC en E-aansluiting, prijspeil 2015. 

 De raming is inclusief bouwkosten aannemer, exclusief kosten bouwkuip, bemaling en aanleg 

persleidingen. 

 Inclusief 15% onvolledigheidstoeslag. 

 Exclusief interne kosten gemeente (voorbereiding, directie en toezicht). 

 Exclusief kosten specifieke omgevingsaspecten (bodem, aanwezige K&L etc.). 

 Vanuit de Leidraad is onduidelijk of er bij de kentallen voor droge opstelling wordt uitgegaan van een 

n+1 opstelling, zoals als uitgangspunt gehanteerd voor deze kostenraming.  

 

Beheerkosten 

De jaarlijkse terugkerende kosten (beheerkosten) zijn: 

 Mechanisch/ elektrisch: circa 4 tot 6% van de mechanisch/ elektrische aanlegkosten. 

 Bouwkundig: circa 2 tot 3% van de bouwkundige aanlegkosten. 
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Schets ruimtebeslag overstortbemaling droge en natte opstelling 

 

 

 

Memo / notitie vrijgave en akkoord: 

ing. A.P.G. van de Waart 

Associate Director Advisory Group Water Management 


