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LEIDRAAD BOUW ADAPTIEF2

De Leidraad
De leidraad is een afgesproken hulpmiddel dat 
ondersteunt bij het concretiseren van de klimaatambities 
en het beoordelen van de gebiedsontwikkeling op de 
klimaatthema’s. Met de leidraad is er een uitgewerkte en 
eenduidige structuur om aan de klimaatopgave invulling  
te geven, ondanks de verscheidenheid in projecten.

In de leidraad worden de thema’s inhoudelijk uitgewerkt. De thema’s zijn verbonden door de vaste stappen in 
het proces: deze leidraad bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft per thema welke stappen genomen 
moeten worden om de ambities vast te leggen in eisen en te beoordelen. Het tweede geeft meer context aan en 
toelichting op het geheel.
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FIGUUR 1: HET PROCES VOOR KLIMAATADAPTIEF BOUWEN ZOALS VASTGELEGD IN DE LEIDRAAD.
Proces klimaatadaptief bouwen uit de Leidraad Klimaatadaptief bouwen

BIJLAGE A1 - PROGRAMMA VAN EISEN3

Voor een aantal eisen is een range opgenomen om rekening te houden met locatie- of 
projectspecifieke omstandigheden. Zo kan in een wijk met een slechtdoorlatende grond 
gekozen worden voor minder infiltratie dan de standaardwaarde. 

 

Doel (Omgevingsvisie)
Meer info: zie bijsluiter Eis (Omgevingsplan) Range

Hevige neerslag leidt niet tot schade 
aan infrastructuur, gebouwen, 
eigendommen of groen in de 
bebouwde omgeving.

N1: Een groot deel van de neerslag (50 mm) van een korte 
hevige bui (1/100 jaar, 70 mm in 1 uur) op privaat terrein wordt 
op dit terrein opgevangen en vertraagd afgevoerd. De berging 
is niet eerder dan in 24 uur leeg en is in maximaal 48 uur weer 
beschikbaar, of wordt gestuurd.

40-70 mm

N2: In het plangebied treedt geen schade op aan bebouwing en 
voorzieningen bij extreem hevige neerslag (1/250 jaar, 90 mm/u).

Langdurige droogte leidt niet 
tot verdroging of schade aan de 
bebouwde omgeving.

D1: De inrichting van het plangebied is afgestemd op de 
verwachte grondwaterstanden en de zoetwaterbeschikbaarheid 
tijdens droogte

D2: In het plangebied wordt 50% (450 mm) van de jaarlijkse 
neerslag geïnfiltreerd. 20-100%

Tijdens hitte biedt de bebouwde 
omgeving een gezonde en 
aantrekkelijke leefomgeving.

H1: Tenminste 50% schaduw in het plangebied op de hoogste 
zonnestand voor verblijfsplekken en gebieden waar langzaam 
verkeer zich verplaatst.

20-60%

H2: Tenminste 40% van alle oppervlakken wordt warmtewerend 
of verkoelend ingericht/gebouwd om opwarming van het 
stedelijk gebied verminderen.

30-80%

H3: Koeling van gebouwen leidt niet tot opwarming van de 
(verblijfs-)ruimte in de directe omgeving.

Bodemdaling in bebouwd gebied blijft 
beperkt en betaalbaar.

Bo1: Maatregelen die schade door bodemdaling tegengaan en 
kosteneffectief zijn over de levensduur van 60 jaar worden in 
het ontwerp opgenomen.

Groenblauwe structuur en 
biodiversiteit worden versterkt op de 
planlocatie en in de directe stedelijke 
omgeving.

B1: Het horizontale en verticale oppervlak wordt in samenhang 
met de groenblauwe structuren in de bredere omgeving 
ingericht en creëert een hoogwaardige habitat voor ten minste 
gebouw bewonende soorten.

1-3 Soorten-
categorieën

De bebouwde omgeving is bestand 
tegen overstromingen.

V1: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 20 cm treedt 
geen schade aan gebouwen op en blijven hoofdwegen begaanbaar.

V2: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 50 cm 
worden maatregelen getroffen om schade aan gebouwen te 
beperken, als deze doelmatig zijn.

V3: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 200 cm 
worden maatregelen getroffen om vitale infrastructuur en 
kwetsbare objecten te beschermen.

V4: Voor overstromingen met een waterdiepte boven 200 cm 
worden maatregelen getroffen om veilig te kunnen schuilen in 
het overstroomde gebied.

Tabel 1 Programma van Eisen Klimaatbestendig Bouwen 
Programma van Eisen Klimaatbestendig Bouwen
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1. inventariseren van de problematiek

Wateroverlast
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3. kansen verbeelden + kwantificeren

Minimale eisen uit het convenant
N1: 
Een groot deel van de neerslag (50 mm) van een korte 
hevige bui (1/100 jaar, 70 mm in 1 uur) op privaat terrein 
wordt op dit terrein opgevangen en vertraagd afgevoerd. 
De berging is niet eerder dan in 24 uur leeg en is in 
maximaal 48 uur weer beschikbaar, of wordt gestuurd. 

N2:
In het gehele plangebied (privaat en publiek) treedt geen 
schade op aan bebouwing en voorzieningen bij extreem 
hevige neerslag (1/250 jaar, 90 mm/u).

Hierbij moet ook rekening gehouden worden met 
de wisselwerking met het omliggende gebied en 
waterysteem en moet afwentelen voorkomen worden. 

De studielocaties zijn circa 15 tot 30 hectare groot en bestaan uit 
privaat en publiek gebied. De locaties zijn zo afgebakend dat zij een 
logisch onderdeel van het watersysteem representeren, afgescheiden 
door watergangen of hoger gelegen wegen, dat afvoert naar het 
oppervlaktewatersysteem of de riolering. 

Per locatie is berekend hoeveel m3 wateroverlast er in de huidige situatie 
te verwachten is bij een bui van 70 mm/uur. Hierbij zijn de volgende 
gegevens gebruikt:
• oppervlaktes uit de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
• kengetallen uit de PerceelTool van Rioned m.b.t. berging en 

doorlatendheid
• informatie over de bergingscapaciteit van de riolering van de 

gemeente 
• maximale peilstijgingen aangegeven door het waterschap 

Stresstestkaart Wateroverlast
• klimaatatlas Gemeente Westland
• te verwachten wateroverlast na een extreme bui van 

100 millimeter in 2 uur.

Controle en uitleg oorzaak
• klopt wateroverlast uit kaart met praktijk?
• oorzaak wateroverlast

Relatie met het watersysteem
• boezem of polder

Beoordelingsmiddel: berekening van wateroverlast

Verbeelding en kwantificeren van kansen

Ter Heijde ‐ huidige situatie oppervlakte bui
hoeveelheid 
regenwater

vocht‐ en opper‐
vlakteberging

volume‐berging doorlatendheid
regenwater op 

maaiveld na 1 uur

bodem zfijn zand en zandige klei [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 50 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid open beplanting/lang gras: 30 mm/uur 30

WATER open water (poldersloten) 0 50 0 0 250 0 0

nvo (poldersloten) 0 50 0 0 125 0 0

subtotaal water 0

PRIVE hellend dak  23.066 50 1.153 1 0 0 1.130

plat dak 1.214 50 61 2 0 0 58
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 50 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 0 50 0 8 135 0 0

tuin (kort gras) 0 50 0 5 0 30 0

laagteberging in tuin (kort gras, 100 mm lager) 0 50 0 5 100 20 0
terrassen in tuinen (stoeptegels) 0 50 0 2 0 3 0
terras ‐ klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90)) 0 50 0 5 0 90 0
straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  25.210 50 1.261 5 0 5 1.008

subtotaal privaat 2.197

OPENBAAR duinen en groenstroken (open beplanting en lang gras) 59.910 50 2.996 8 0 40 120

regentuin met infiltratievoorziening (15‐50 cm berging) 0 50 0 5 300 2 0

bergoeide wadi met infiltratievoorziening (30‐50 cm berging) 0 50 0 5 300 2 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 50 0 5 300 2 0

stoep, fietspad (stoeptegels) 13.280 50 664 2 0 3 598

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 50 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  22.580 50 1.129 5 0 5 903

straat, parkeerplaats ‐ klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering 
(360x0,25=90))

0 50 0 5 90 2 0

straat, parkeerplaats ‐waterpasserende bestrating met waterdoorlatende voeg (Drainwave XL: infiltratiesnelheid 300mm/uur, min. 50 cm lavasteen 
met 30% porositeit in fundering (500x0,30=150))

0 50 0 5 150 2 0

infiltratiesysteem (parkeerplaats 2500m2 aanname dat systeem 50 mm bui kan verwerken) 2.500 50 125 0 0 50 0

subtotaal openbaar 1.621

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  147.760 7.388 3.818

verbeelding wateroverlast Ter Heijde

voorbeeld berekening wateroverlast bestaande situatie Ter Heijde

2. eisen vastleggen + kwantificeren
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67.900 m2

17.470 m2

60.100 m2

34.050 m2

1.260 m2

13.260 m2

26.800 m2

7.430 m2

24.280 m2

59.910 m2

25.210 m2

12.680 m2

0 m2

12.400 m2

13.280 m2

0 m2
gebouw 24.280 m2

privaat terrein 25.210 m2

openbaar groen 59.910 m2

privaat groen 0 m2

weg 12.680 m2

parkeerplaats 12.400 m2

voetpad 13.280 m2

fietspad 0 m2

totaal 147.760 m2
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bestaande stituatie Ter Heijde

kansenkaart Ter Heijde
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67.900 m2

17.470 m2

60.100 m2

34.050 m2

1.260 m2

13.260 m2

26.800 m2

7.430 m2

Analyseren van droogte
• (nog) geen ‘droogtestresskaart’
• gedetailleerde analyse van grondwaterstanden in natte en 

droge periode over meerdere jaren nodig

> inventariseren van de problematiek

Droogte

Minimale eisen uit het convenant

Problemen door droogte
lokale uitzakking grondwaterstand leidt tot schade:
• paalrot bij woningen op houten palen
• verzakkingen woningen op staal
• verzakking infrastuctuur (riolering, wegen, dijken)
• verdroging groen
• verzilting
• zoetwatertekort

Vasthouden van regenwater voorkomt problemen
• seizoensbergingen
• gietwaterbassins/regenwatertanks
• in de bodem (sponswerking)

D1: 
De inrichting van het plangebied is afgestemd  
op de verwachte grondwaterstanden en de 
zoetwaterbeschikbaarheid tijdens droogte.

D2:
In het plangebied wordt 50% (circa 450mm 
in ‘normale’ jaren) van de jaarlijkse neerslag 
geïnfiltreerd.

De eerste eis is vrij algemeen. De gemiddelde grondwaterstand is 
voor alle studielocaties in de getekende doorsnedes opgenomen. De 
tweede eis kwantificeert de hoeveelheid regenwater die geïnfiltreert 
moet worden. Deze eis is in deze studie overgenomen. 

Onder het kopje ‘grondgebruik’ zijn de oppervlaktes van de 
verschillende types grondgebruik (volgens de BGT) opgemeten. 
Hieruit is het percentage onverhard oppervlak bepaald. Door een 
sterke versimpeling van de werkelijkheid zou je kunnen zeggen dat 
regenwater wat op onverhard oppervlak valt infiltreert en regenwater 
wat op verhard oppervlak valt niet. 

Om 50% van de neerslag te infiltreren is dan 50% 
onverhard oppervlak nodig. 

Voor elke studielocatie is aangegeven hoe het infiltrerend vermogen 
verhoogd zou kunnen worden.

Beoordelingsmiddel: Percentage onverhard als 
indicator voor infiltratiecapaciteit

voorbeeld grondgebruik en oppervlaktes Poeldijk
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67.900 m2

17.470 m2

60.100 m2

34.050 m2

1.260 m2

13.260 m2

26.800 m2

7.430 m2

gebouw 67.900 m2

privaat terrein 60.100 m2

openbaar groen 17.470 m2

privaat groen 7.430 m2

weg 34.050 m2

parkeerplaats 13.260 m2

voetpad 26.800 m2

fietspad 1.260 m2

totaal 228.270 m2

3. kansen verbeelden + kwantificeren2. eisen vastleggen + kwantificeren



> wateroverlast
bij extreme neerslag (100 mm/2 uur)

waterdiepte bij extreme neerslag
30 cm.

0 cm.

Wateringen-Noord

waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

Op de stresstestkaart is te zien dat de 
grootste wateroverlast optreedt in het 
noordelijk deel van het plangebied. 
Hier ligt het maaiveld lager dus stroomt 
het regenwater daar naar toe. Bij de 
ontwikkeling van Wateringen-Noord zal 
het maaiveld hier worden opgehoogd, 
waardoor het water zich niet meer in 
deze hoek zal verzamelen maar zich meer 
gelijkmatig over het plangebied verdeelt. 

Op de kavels aan de Poeldijkseweg is 
wateroverlast te verwachten. Bij de 
ontwikkeling van Wateringen-Noord 
wordt het bestaande watersysteem sterk 
verbetert. Sloten worden verbreed, 
lange duikers vervangen door open 
water en er worden meer oost-west 
verbindingen aangelegd. Deze verbeterde  
waterstructuur kan ook bijdragen aan het 
voorkomen van wateroverlast op de kavels 
langs de Poeldijkseweg. Hiervoor moet 
bij de aanleg/aanpassing van de sloten 
gezorgd worden dat ook de omliggende 
kavels goed op deze sloten kunnen 
afstromen (zie de bauwe pijlen).

Ook de te verwachten wateroverlast op 
de Ambachtsweg zou deels voorkomen 
kunnen worden door afstroming naar de 
nieuwe sloot te realiseren.

In het noordelijk deel van het plangebied 
is een apart peilgebied aanwezig met een 
lager waterpeil. Met de ontwikkeling zal dit 
peilgebied komen te vervallen. Een gelijk 
waterpeil in het hele gebied zorgt voor 
betere doorstroming en draagt daarmee 
bij aan een betere waterkwaliteit.

1. Locaties met wateroverlast

2. Polder of boezemland

schaal 1:2500



> wateroverlast
bij extreme neerslag (100 mm/2 uur)

waterdiepte bij extreme neerslag
30 cm.

0 cm.
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Wateringen-Noord

Op de stresstestkaart is te zien dat de 
grootste wateroverlast optreedt in het 
noordelijk deel van het plangebied. 
Hier ligt het maaiveld lager dus stroomt 
het regenwater daar naar toe. Bij de 
ontwikkeling van Wateringen-Noord zal 
het maaiveld hier worden opgehoogd, 
waardoor het water zich niet meer in 
deze hoek zal verzamelen maar zich meer 
gelijkmatig over het plangebied verdeelt. 

Op de kavels aan de Poeldijkseweg is 
wateroverlast te verwachten. Bij de 
ontwikkeling van Wateringen-Noord 
wordt het bestaande watersysteem sterk 
verbetert. Sloten worden verbreed, 
lange duikers vervangen door open 
water en er worden meer oost-west 
verbindingen aangelegd. Deze verbeterde  
waterstructuur kan ook bijdragen aan het 
voorkomen van wateroverlast op de kavels 
langs de Poeldijkseweg. Hiervoor moet 
bij de aanleg/aanpassing van de sloten 
gezorgd worden dat ook de omliggende 
kavels goed op deze sloten kunnen 
afstromen (zie de bauwe pijlen).

Ook de te verwachten wateroverlast op 
de Ambachtsweg zou deels voorkomen 
kunnen worden door afstroming naar de 
nieuwe sloot te realiseren.

In het noordelijk deel van het plangebied 
is een apart peilgebied aanwezig met een 
lager waterpeil. Met de ontwikkeling zal dit 
peilgebied komen te vervallen. Een gelijk 
waterpeil in het hele gebied zorgt voor 
betere doorstroming en draagt daarmee 
bij aan een betere waterkwaliteit.

1. Locaties met wateroverlast

2. Polder of boezemland

PLAN GEMEENTE + ONTWIKKELENDE 
PARTIJEN VÓÓR DE STUDIE

schaal 1:2500



Met bijna 50% onverhard oppervlak is 
het te verwachten dat ook 50% van de 
jaarlijkse neerslag geïnfiltreerd wordt.

Dit percentage kan verhoogd worden 
door geen hemelwaterriool aan te 
leggen maar het regenwater van daken 
en verharde oppervlakken bovengronds 
via regentuinen, wadi’s, verlaagde 
groengebieden en natuurlijke oevers af te 
laten stromen naar de sloten.  

Door het water via een langere weg naar 
de sloten te laten afstromen wordt de 
sponswerking van de bodem optimaal 
benut. De bodem van Wateringen-
Noord bevat veel klei waardoor infiltratie 
langzamer gaat. Het voorkomen van 
verdichting bij de bouw, beplanting en 
plaatselijk een infiltratievoorziening 
kunnen dit proces versnellen. 

Daarnaast kan water geïnfiltreerd worden 
via waterdoorlatende bestrating. 

Met deze maatregelen kan veel meer dan 
50% van de neerslag geïnfiltreerd worden.
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> droogte

Wateringen-Noord

gebouw 35.840 m2

privaat groen (tuin) 23.500 m2

privaat terrein 45.340 m2

openbaar groen 55.770 m2

water 18.040 m2

regentuin (groen) 2.060 m2

n.v. oever 3.620 m2

weg 12.940 m2

fietspad 6.600 m2

voetpad 6.260 m2

totaal 207.910 m2

1. Infiltratie van neerslag
20-100% (streefwaarde 50%) van 
de jaarlijkse neerslag (900 mm).

sponswerking van de bodem 
maximaliseren

± 50%

schaal 1:2500



WATERINGEN‐NOORD kansenkaart oppervlakte bui
hoeveelheid 
regenwater

vocht‐ en opper‐
vlakteberging

volume‐berging 
(cunnet)

doorlatendheid
regenwater op 

maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 19.620 70 1.373 8 80 20 ‐589

subtotaal water ‐3.836

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 6.320 70 442 2 0 0 430
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 11.600 70 812 8 135 0 ‐847

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 20.820 70 1.457 5 0 20 937

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.680 70 188 5 300 20 ‐683

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  28.140 70 1.970 2 0 5 1.773

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

17.200 70 1.204 5 90 0
‐430

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 2.416

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 35.210 70 2.465 8 0 20 1.479

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in grasveld (lang gras, 300 mm lager) 2.500 70 175 8 300 30 ‐670
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 1.935

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 515

WATERINGEN‐NOORD Stedenbouwkundig plan oppervlakte bui
hoeveelheid 
regenwater

vocht‐ en opper‐
vlakteberging

volume‐berging 
(cunnet)

doorlatendheid
regenwater op 

maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 3.620 70 253 8 80 20 ‐109

subtotaal water ‐3.356

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 2 0 0 1.219
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 0 70 0 8 135 0 0

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 23.500 70 1.645 5 0 20 1.058

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  45.340 70 3.174 2 0 5 2.856

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0
0

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 6.369

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 53.710 70 3.760 8 0 20 2.256

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in groen (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 3.382

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 6.395

> berekening wateroverlast
bij basis stedenbouwkundig plan en bij kansenkaart
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maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 19.620 70 1.373 8 80 20 ‐589

subtotaal water ‐3.836

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 6.320 70 442 2 0 0 430
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 11.600 70 812 8 135 0 ‐847

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 20.820 70 1.457 5 0 20 937

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.680 70 188 5 300 20 ‐683

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  28.140 70 1.970 2 0 5 1.773

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

17.200 70 1.204 5 90 0
‐430

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 2.416

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 35.210 70 2.465 8 0 20 1.479

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in grasveld (lang gras, 300 mm lager) 2.500 70 175 8 300 30 ‐670
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 1.935

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 515
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maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 3.620 70 253 8 80 20 ‐109

subtotaal water ‐3.356

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 2 0 0 1.219
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 0 70 0 8 135 0 0

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 23.500 70 1.645 5 0 20 1.058

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  45.340 70 3.174 2 0 5 2.856

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0
0

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 6.369

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 53.710 70 3.760 8 0 20 2.256

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in groen (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 3.382

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 6.395

stedenbouwkundig plan

kansenkaart maximalisatie sponswerking

waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

? nieuwe bomen

2680 verlaagde regentuin privaat

laagteberging in gras 2500 m2 openbaar

17.200 m2 waterdoorlatende bestrating 

extra nvo 16.000

55.770

3.620

12.940

6.260

6.600

openbaar groen

water

nvo

weg

fietspad

voetpad

18.040

2.060regentuin

35.844privaat gebouw

privaat tuin of groen 23.498

privaat terrein 
onbegroeid

45.337

berekening: 
> 70 mm (per uur) x opp. gebied =aantal m3 regenwater
> - bergend vermogen riolering: meestal circa 20 mm
> dus 50 mm x opp. gebied =  aantal m3 regenwater
> Wateringen-Noord gerekend zonder hwa-riolering dus 70 mm/uur
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> berekening wateroverlast
bij basis stedenbouwkundig plan en bij kansenkaart
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maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 19.620 70 1.373 8 80 20 ‐589

subtotaal water ‐3.836

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 6.320 70 442 2 0 0 430
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 11.600 70 812 8 135 0 ‐847

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 20.820 70 1.457 5 0 20 937

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.680 70 188 5 300 20 ‐683

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  28.140 70 1.970 2 0 5 1.773

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

17.200 70 1.204 5 90 0
‐430

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 2.416

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 35.210 70 2.465 8 0 20 1.479

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in grasveld (lang gras, 300 mm lager) 2.500 70 175 8 300 30 ‐670
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 1.935

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 515
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maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 3.620 70 253 8 80 20 ‐109

subtotaal water ‐3.356

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 2 0 0 1.219
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 0 70 0 8 135 0 0

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 23.500 70 1.645 5 0 20 1.058

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  45.340 70 3.174 2 0 5 2.856

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0
0

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 6.369

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 53.710 70 3.760 8 0 20 2.256

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in groen (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 3.382

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 6.395

stedenbouwkundig plan

kansenkaart maximalisatie sponswerking

waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

? nieuwe bomen

2680 verlaagde regentuin privaat

laagteberging in gras 2500 m2 openbaar

17.200 m2 waterdoorlatende bestrating 

extra nvo 16.000

55.770

3.620

12.940

6.260

6.600

openbaar groen

water

nvo

weg

fietspad

voetpad

18.040

2.060regentuin

35.844privaat gebouw

privaat tuin of groen 23.498

privaat terrein 
onbegroeid

45.337

Wateringen-Noord

berekening: 
> volumeberging in wadi of verlaagd groen:
 bijv. 150 mm x opp. wadi  = aantal m3 regenwater wat   
 geborgen kan worden
> doorlatendheid: grasveld bijv. 20 mm/uur:
 20 mm x opp. grasveld = aantal m3 regenwater wat de  
 bodem in kan zakken Boszoom Pijnacker

> berekening wateroverlast
bij basis stedenbouwkundig plan en bij kansenkaart



WATERINGEN‐NOORD kansenkaart oppervlakte bui
hoeveelheid 
regenwater

vocht‐ en opper‐
vlakteberging

volume‐berging 
(cunnet)

doorlatendheid
regenwater op 

maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 19.620 70 1.373 8 80 20 ‐589

subtotaal water ‐3.836

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 6.320 70 442 2 0 0 430
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 11.600 70 812 8 135 0 ‐847

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 20.820 70 1.457 5 0 20 937

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.680 70 188 5 300 20 ‐683

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  28.140 70 1.970 2 0 5 1.773

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

17.200 70 1.204 5 90 0
‐430

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 2.416

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 35.210 70 2.465 8 0 20 1.479

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in grasveld (lang gras, 300 mm lager) 2.500 70 175 8 300 30 ‐670
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 1.935

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 515

WATERINGEN‐NOORD Stedenbouwkundig plan oppervlakte bui
hoeveelheid 
regenwater

vocht‐ en opper‐
vlakteberging

volume‐berging 
(cunnet)

doorlatendheid
regenwater op 

maaiveld na 1 uur

bodem (zandige) klei evt opgehoogd met zand en aarde (circa 20‐40 cm) [1] [m2] [mm/uur] [m3] water [mm] [mm/uur] [m3]
waterdoorlatendheid zandige klei: 0,05 m/dag [1] 70 2
waterdoorlatendheid fijn zand: 1‐10 m/dag [1] 40
waterdoorlatendheid toplaag grasveld: 0,5 m/dag [2] 20

WATER open water (peilopzet 25 cm) 18.040 70 1.263 0 250 0 ‐3.247

nvo (bergend vermogen circa 1/3 van totale opp) 3.620 70 253 8 80 20 ‐109

subtotaal water ‐3.356

PRIVE hellend dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 1 0 0 1.236

plat dak (circa 1/2) 17.920 70 1.254 2 0 0 1.219
extensief groen dak (mos/sedum 40 mm substraat met circa 14 mm waterberging. Drainagelaag 20 mm) 0 70 0 5 34 0 0
intensief groen dak (kruiden/grassen 300 mm substraat met circa 75 mm waterberging. Drainagelaag 60 mm). 0 70 0 8 135 0 0

tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras) 23.500 70 1.645 5 0 20 1.058

laagteberging in tuin/groen uitgeefbaar gebied (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

terras in tuin (stoeptegels) 0 70 0 2 0 3 0
straat, parkeerplaats (klinkers standaard)  45.340 70 3.174 2 0 5 2.856

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0
0

laagteberging op lager aangelegde parkeerplaatsen en straten, bij voorkeur waterdoorlatend 0 70 0 5 100 5 0

subtotaal privaat 6.369

OPENBAAR plantsoen en park (open beplanting en lang gras) 53.710 70 3.760 8 0 20 2.256

semi‐infiltrerende regentuin (15‐50 cm berging) 2.060 70 144 5 300 20 ‐525

wadi met afvoer en infiltratievoorziening (30 cm berging). ontwateringsdiepte >1 m 0 70 0 5 300 20 0

watervertragende groenstrook (met afvoer‐ en infiltratievoorziening). (max 30 cm berging) 0 70 0 5 300 20 0

laagteberging in groen (kort gras, 100 mm lager) 0 70 0 5 100 20 0
stoep, fietspad (stoeptegels) 12.860 70 900 2 0 3 836

straat, parkeerplaats ‐ asfalt  0 70 0 1 0 0 0

straat, parkeerplaats ‐ klinkers standaard  12.940 70 906 2 0 5 815

klinkers waterdoorlatend (doorlatendheid 90 mm/u. cunet min. 36 cm drainzand met 25% porositeit in fundering (360x0,25=90) zodat water ook in 
cunet geborgen kan worden.

0 70 0 5 90 0 0

grindstrook, ondergrond speelplek (20 cm dik, waterdoorlatendheid is 2000 mm/uur maar volumeberging wordt beperkt door porositeit (35% en 
dikte grindpakket: 20 cm met 35% porositeit=70 mm)

0 70 0 68 70 0 0

subtotaal openbaar 3.382

totaal oppervlak [m2] en hoeveelheid regenwater [m3]  207.910 14.554 6.395

Wateringen-Noord

stedenbouwkundig plan

kansenkaart maximalisatie sponswerking

waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

? nieuwe bomen

2680 verlaagde regentuin privaat

laagteberging in gras 2500 m2 openbaar

17.200 m2 waterdoorlatende bestrating 

extra nvo 16.000

55.770

3.620

12.940

6.260

6.600

openbaar groen

water

nvo

weg

fietspad

voetpad

18.040

2.060regentuin

35.844privaat gebouw

privaat tuin of groen 23.498

privaat terrein 
onbegroeid

45.337

515 m3 water ‘over(last)’

6.395 m3 water ‘over(last)’
van de 14.500 die er valt 
op het gebied bij 70 mm in 
1 uur.

> berekening wateroverlast
bij basis stedenbouwkundig plan en bij kansenkaart



waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

? nieuwe bomen

2680 verlaagde regentuin privaat

laagteberging in gras 2500 m2 openbaar

17.200 m2 waterdoorlatende bestrating 

extra nvo 16.000

> kansenkaart
om wateroverlast en hittestress 
te verminderen of voorkomen door 
de sponswerking van de bodem te 
vergroten.

Wateringen-Noord

extra bomen t.b.v. 
schaduw routes

aantal

flauwe oevers 16.000 m2

laagteberging 
openbare ruimte

2.500 m2

regentuin privaat 2.680 m2

waterdoorlatende 
verharding

17.200 m2

groen dak 11.600 m2

waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

? nieuwe bomen

2680 verlaagde regentuin privaat

laagteberging in gras 2500 m2 openbaar

17.200 m2 waterdoorlatende bestrating 

extra nvo 16.000

Uit de berekening blijkt dat met de indeling 
van het stedenbouwkundig plan het gebied 
bij een bui van 40 mm/uur (circa 8.000 m3) 
geen wateroverlast ervaart. Al het water 
wordt dan opgevangen in de sloten, en 
niet via riolering afgevoerd. 

Bij een bui van 70 mm/uur is een 
overschot van 6.000 m3 regenwater te 
verwachten, wat zich over het maaiveld 
zal verspreiden. Dit overschot is volledig 
toe te schrijven aan te weinig bergings- en 
vasthoudmogelijkheden op privaat terrein. 
Met groene daken, waterdoorlatende 
bestrating en regentuinen in private 
groengebieden kan dit deels verholpen 
worden.

Het stedenbouwkundig plan heeft met 
circa 50% onverhard oppervlak alle 
potentie om wateroverlast te voorkomen 
en hittestress te verminderen. Dit kan 
door de sponswerking van de bodem 
beter te benutten. Wanneer de woningen 
altijd hoger dan het maaiveld aangelegd 
worden, kan de natuurlijke ondergrond 
onregelmatig en open blijven, met laagtes 
waarin water geborgen en geïnfiltreerd 
kan worden en flauw aflopende oevers 
naar de sloten. Zo kan een bui van 70 mm/
uur zonder problemen verwerkt worden 
en wordt zo veel mogelijk regenwater door 
de bodem opgenomen wat in droge tijden 
weer kan verdampen via het groen.

sponswerking van de bodem 
maximaliseren

schaal 1:2500



waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

? nieuwe bomen

2680 verlaagde regentuin privaat

laagteberging in gras 2500 m2 openbaar

17.200 m2 waterdoorlatende bestrating 

extra nvo 16.000

> referenties

Wateringen Noord

3
1

2

1

3

4

4

2

4

5

5

1. Langgerekte groenblauwe openbare 
ruimtes met diverse beplanting en 
geschikt voor verschillend gebruik.

2. Maaibeheer afstemmen op gebruik: 
vaker maaien direct naast gebouwen 
en bij speelplekken: overig groen 
extensief maaien.

3. Regenwater bovengronds afvoeren 
naar groengebieden en waterlopen.

4. Binnentuinen met ruimte voor water 
vasthouden en grote bomen.

5. Verlaagde regentuin in grasveld.

6. Maatregelen aan woningen om 
hittestress in en om de woning tegen 
te gaan: overstek, pergola, veranda, 
luiken, lamellen, lichte kleuren, 
begroeide gebouwen.

6 impressie Wilgendhof Dordrecht - 
ontwerp: K.A.S. - architectuur en stedebouw

6 Verandawoning Almere - 
ontwerp: Onix architecten 6 woningen Berkel en Rodenrijs 6 appartementengebouw Belgrado -

ontwerp: Aleksander Savikin

HWA Barneveld -
foto: Nanda Sluijsmans

Charlotte Garden Kopenhagen -
ontwerp: SLA 4 binnentuin Wallisblok Rotterdam

appartementengebouw Delft

regentuin in grasveld
groenblauwe en biodiverse openbare ruimte Pijnacker -
foto: Nanda Sluijsmans

1

doorsnede



> impressie

Wateringen Noord

Natuurvriendelijke oever 
zorgt voor meer waterberging 
door flauw talud.

Voorkomen van wateroverlast 
door maximaliseren van de 
sponswerking van de bodem.

Regentuin bergt 
regenwater tijdelijk en 
voorkomt verdroging 
van planten en bomen. 

Door infiltratievoorziening/lokale 
grondverbetering infiltreert regenwater 
sneller in kleigrond.

Geen hemelwaterriolering: regenwater stroomt 
af naar groen of waterdoorlatende verharding.

Openbare ruimte ligt overal lager dan 
peil woning zodat ook bij zeer extreme 
regenval (eens per 250 jaar) wateroverlast 
in de woningen voorkomen wordt.

Lager aangelegde groene openbare 
ruimte (10-30 cm.) kan regenwater 
tijdelijk bergen en voorkomt verdroging 
van planten en bomen. 

Bodem begroeid met vaste planten of delen 
van het gras ongemaaid laten zorgt voor 
minder snel uitdrogen van de bodem. 

Intensief groen dak (natuurdak) kan 
10-15 cm regenwater vasthouden. 

Regenwatertank vangt regenwater 
op wat gebruikt kan worden voor 
tuin, toilet of wasmachine.

Via waterdoorlatende 
verharding kan regenwater 
geborgen worden in cunet 
en gebruikt worden om 
verdroging bomen te 
voorkomen.

Bomen die tegen natte voeten 
kunnen zoals bijvoorbeeld Els, 
Es, Esdoorn Wilg of Berk. 



> impressie

Wateringen Noord

Voorkomen van hittestress door:
1. gebruik te maken van de koelende 

werking van groen,
2. opwarming van de omgeving te 

voorkomen door zo min mogelijk 
donkere en stenige materialen te 
gebruiken,

3. zoninstraling in de woning te 
voorkomen.

4. in extra ventilatiemogelijkheden 
bij hitte (zomernachtkoeling) te 
voorzien.

Natuurvriendelijke oever 
heeft voldoende zon nodig 
om zich goed te ontwikkelen.

Bomen zorgen voor koele 
plekken in de openbare 
ruimte door schaduw en 
verlagen de luchttemperatuur.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in energie en 
niet in warmte dus dragen bij aan verminderen 
van het stedelijk hitte-eiland effect.

Een overstek of buitenzonwering 
voorkomt directe zoninstraling en 
daarmee opwarming van de woning.

Beplanting in de openbare ruimte warmt 
veel minder op dan bestrating en verlaagt 
de luchttemperatuur door verdamping.

Begroeid dak warmt nauwelijks op 
en verlaagt de luchttemperatuur 
door verdamping. Door de koelere 
ondergrond hebben zonnepanelen op 
een groen dak een hoger rendement.

Zomernachtventilatie zorgt dat na een 
hete zomerdag de hitte ‘s avonds en ‘s 
nachts uit de woning verdreven wordt 
door natuurlijke ventilatie.

Versterken van biodiversiteit en 
groenblauwe structuren.

Op het schaalniveau van buurt of wijk zijn 
de volgende typen maatregelen mogelijk:

A. Vergroenen van gebouwen door 
groene daken en gevels.

B. Nieuw groen aanleggen en nieuw en 
bestaand groen gevarieerd inrichten 
met zo mogelijk inheemse soorten.  

C. Aanleggen van ecologische stapstenen 
waardoor dieren en planten zich 
door een bepaald gebied kunnen 
verspreiden.

D. Vergroenen van waterlopen en 
vernatten van groengebieden zodat 
een diversere habitat ontstaat en 
de plek minder kwetsbaar is voor 
verdroging of overstroming. 

E. Aanleggen van groenblauwe zone’s 
tussen groen- en natuurgebieden in en 
buiten de stad zodat een dekkend en 
fijnmazig groennetwerk ontstaat.

D

C

B

E

A

A



> wateroverlast
bij extreme neerslag (100 mm/2 uur)

waterdiepte bij extreme neerslag
30 cm.

0 cm.

3
0
0
 m
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r

300 meter

De stresstestkaart laat veel wateroverlast 
zien bij een extreme bui. Het water wat 
niet in de riolering geborgen kan worden, 
verspreid zich over het maaiveld en 
stroomt van de hogere straten (Endeldijk 
+0,6 NAP) naar de lagere (Molenlaan 
-0,1 NAP). De stressteskaart komt dan 
ook exact overeen met de hoogtekaart 
(zie inzet). In de Molenlaan is meer dan 
30 cm water op straat te verwachten. De 
weg wordt hierdoor onbegaanbaar en het 
water zal de woningen instromen. Om de 
wateroverlast te verminderen kunnen drie 
stappen genomen worden:

1. Vasthouden: vasthouden en infiltreren 
van regenwater in de hoger gelegen delen 
van de wijk.

2. Bergen: in de lager gelegen 
straten aanzienlijke bergings- en 
infiltratievoorzieningen aanbrengen 
zoals waterdoorlatende bestrating, 
infiltratiekratten en ruime groene 
infiltratiestroken.

3. Afvoeren: middels goten, holle wegen 
en verlagingen in de weg het overtollig 
water af laten stromen naar de boezem of 
een plek waar voldoende ruimte is, zoals 
het speelveld naast de tennisclub of het 
parkje bij de rotonde.

Het gebied is boezemland. Regenwater 
wordt via een gescheiden stelsel afgevoerd 
naar de boezem middels een lamellenfilter 
aan het eind van de Dijkstraat, aan de 
westkant van de kern van Honselersdijk. 

1. Locaties met wateroverlast

2. Polder of boezemland

Honselersdijk
Burgemeesterswijk

bron: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

hoog

laag

1

2 2
2

1

3

1
1

2

3

3

berekening wateroverlast:
± 2.500 m3 water ‘over(last)’
van de 5.000 die er valt op 
het gebied bij 70 mm in 1 uur.

schaal 1:2000



Ondanks het groene karakter, is de wijk 
sterk verhard. Met maar 14% onverhard 
oppervlak zal er weinig water infiltreren. 

Volgens het BRP dient 90% van het totale 
regenwater via het rioleringsstelsel 
op de boezem geloosd te worden. 
Daarmee verdwijnt het dus uit het 
gebied en draagt niet bij aan aanvulling 
van de grondwaterstand. In droge 
tijden kan de grondwaterstand flink 
uitzakken. Verschillende bouwblokken 
zijn vooroorlogs en mogelijk op houten 
palen gefundeerd of op staal (direct op 
de bodem). Houten palen kunnen door 
een lage grondwaterstand gaan rotten 
en grond onder funderingen op staal 
kan door de droogte inklinken waardoor 
de woning verzakt. Het is aan te raden 
om te achterhalen op welke manier de 
oudere bouwblokken gefundeerd zijn en te 
monitoren of er kans dat schade optreedt.

Met de maatregelen in de kansenkaart kan 
mogelijk zo’n 30-40% van het regenwater 
geïnfiltreerd worden.

> droogte

gebouw  corporatie 14.590 m2

gebouw  privaat 22.850 m2

privaat groen (tuin) 480 m2

privaat terrein 51.600 m2

openbaar groen 14.400 m2

water 5.240 m2

n.v. oever 1.510 m2

weg 21.760 m2

parkeerplaats 4.230 m2

voetpad 15.300 m2

fietspad 1.440 m2

totaal 153.400 m2

1. Infiltratie van neerslag
20-100% (streefwaarde 50%) van 
de jaarlijkse neerslag (900 mm).
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waterpeil: 

-1,12 NAP

waterpeil: -0,80 NAP

? nieuwe bomen

2680 verlaagde regentuin privaat

laagteberging in gras 2500 m2 openbaar

17.200 m2 waterdoorlatende bestrating 

extra nvo 16.000

> kansenkaart
om wateroverlast en hittestress 
te verminderen of voorkomen 
door meer groen en bergings- en 
infiltratiemogelijkheden.

Het toekomstige hwa-stelsel is berekend 
op normbui 10, een bui van 36 mm/uur. 
Om een bui van 70 mm/uur zonder 
problemen te kunnen verwerken is extra 
ruimte voor 34 mm water nodig. In de 
kansenkaart hiernaast zijn verschillende 
maatregelen ingetekend om een idee te 
geven hoe dit eruit zou zien. Dit kan echter 
ook op een andere manier bereikt worden. 

Vasthouden:
1. Regenwater vasthouden in groene 

daken van woningen schuurtjes. 
2. Delen van dubbele stoepen gebruiken 

voor groene infiltratiestroken. 
3. Stenige pleintjes vergroenen.

Bergen:
4. Groen van infiltratiestroken, bermen, 

pleintjes en parken (deels) lager 
aanleggen (circa 100-200 mm.) zodat 
het water kan bergen.

5. Regenwater bergen in cunnetten 
onder wegen en parkeerplaatsen 
of op plekken waar veel overlast te 
verwachten is in infiltratiekratten.

Afvoeren:
6. Middels goten en verlagingen in de 

weg overtollig water af laten stromen. 
Voorkomen van blokkades door 
vluchtheuvels.
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nieuwe bomen

groen dak 5.000 m2

nieuw groen 2.000 m2

verlaagd groen 6.000 m2

grasparkeren 4.000 m2

waterdoorlatend 1.000 m2

infiltratiekratten 1.800m2

n.v. oever 600 m2

bovengrondse 
afvoer

berekening wateroverlast:
± 500 m3 water ‘over(last)’
van de 5.000 die er valt op 
het gebied bij 70 mm in 1 uur.

schaal 1:2000
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> referenties
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Samenvatting maatregelen:

1. Groene daken

2+ 4. Regentuinen en infiltratiestroken: 
verlaagde begroeide plekken in de 
openbare ruimte waar regenwater naar 
toe kan stromen, tijdelijk geborgen kan 
worden en geïnfiltreerd.

3. Vergroenen van pleintjes en 
binnengebieden zodat deze het 
regenwater van omliggende woningen 
kunnen opvangen en verkoeling bieden 
aan de omliggende woningen.

5. Parkeerplekken halfopen uitvoeren 
zodat regenwater direct kan infiltreren.

6. Straten zo ontwerpen dat overtollig 
regenwater afgevoerd wordt naar plekken 
waar het geen kwaad kan en niet door 
vluchtheuvels e.d. wordt tegengehouden. 

Honselersdijk
Burgemeesterswijk
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regentuin
foto Leefmilieu Brussel

sedumdak op aanbouw Pijnacker 
foto Nanda Sluijsmans

kolkloos inrichten Bijsteren Putten 
foto Nanda Sluijsmans

molgoot Bijsteren Putten
foto Nanda Sluijsmans

watermachine De Groote Wielen Rosmalen
foto Nanda Sluijsmans

‘stormwater planter’ New York USA
https://nacto.org/publication/urban-street-stormwater-guide/

‘stormwater planter’ Portland USA
https://nacto.org/publication/urban-street-stormwater-guide/

grastegels Ackerswoude Pijnacker
foto Nanda Sluijsmans

pocket park Holland Park Villas London 
ontwerp door Gillespies



> impressie
Verminderen van wateroverlast 
door meer regenwater te 
infiltreren en vast te houden.

dakvlak: 6 m2

regenwater:
(6x0,07=)0,42 m3

Honselersdijk
Burgemeesterswijk

Riolering van gemengd naar gescheiden
Bij de geplande verbetering van het 
rioleringsstelsel in de Burgemeesterswijk 
is het de bedoeling om alle dakvlakken 
van gebouwen en bijgebouwen en de 
verharde openbare ruimte (weg, stoep, 
parkeerplaatsen) aan te sluiten op het 
HWA-stelsel. Dit stelsel wordt zodanig 
gedimensioneerd dat bij een normbui 8 
van de rioleringsleidraad (circa 20 mm/uur, 
eens per 2 jaar) al het regenwater wordt 
afgevoerd en dat er bij een normbui 10 
(circa 36 mm/uur, eens per 10 jaar) geen 
overlast ontstaat. 

Klimaatbestendig
Bij klimaatadaptatie kijken we naar een 
hevige bui die eens in de 100 jaar optreedt 
van 70 mm/uur. Omdat het hier om een 
veel heviger regenbui gaat, die maar 
‘zelden’ optreedt, is het niet reëel om 
de riolering hierop te dimensioneren. 
Het is echter wel aan te raden om goed 
te bekijken waar de wateroverlast 
dan optreedt en hoe dit verminderd 
kan worden door meer infiltratie- en 
vasthoudmogelijkheden. Water (langer) 
in de wijk vasthouden is ook nodig om bij 
droogte bomen en planten van voldoende 
water te voorzien en kan bijdragen 
aan het minder diep uitzakken van de 
grondwaterstand bij droogte. Indien er 
houten palen in het gebied voorkomen, is 
dit essentieel om paalrot te voorkomen.

Varianten voor inrichting straat
Hiernaast zijn drie varianten voor de 
inrichting van de Burg. van Doornstraat 
getekend. Per variant is berekend hoeveel 
m3 regenwater er valt op twee tegenover 
elkaar liggende kavels van vijf meter 
breed en de straat daartussen. Voor 
de bergingscapaciteit van de riolering 
is uitgegaan van het stukje riolering 
in de betreffende straat en niet met 
overcapaciteit elders in het stelsel. Het 
private oppervlak (voor- en achtertuinen) 
is niet meegenomen in de berekening; 
hiervoor moet op privaat terrein nog 
aanvullende voorzieningen genomen 
worden.

Variant 1 : parkeerplek met halfopen verharding

regenwater m3 infiltratie en berging m3

straat, stoep, parkeren 2,94 parkeervak met grasbe-
tontegel

-0,9

woningen 7,70 berging in HWA riool -2,5

bergingen 1,05

totaal 11,7 -3,4

overschot 8,3

De 8,3 m3 regenwater die niet in het riool past of 
geïnfiltreerd wordt, zal zich over de straat, stoep en 
tuinen verspreiden waarbij er ruim 20 cm water in de 
straat te verwachten is. Door bij herinrichting van de 
straat de weg aanzienlijk lager te leggen dan het peil 
van de woningen kan wateroverlast in de woningen 
misschien voorkomen worden.

Variant 2 : sedumdaken en infiltratiestrook

regenwater m3 infiltratie en berging m3

straat, stoep, parkeren 2,94 parkeervak met grasbe-
tontegel

-0,9

woningen 7,70 berging in HWA riool -2,5

bergingen 1,05 sedumdaken -1,3

infiltratiestrook -0,5

totaal 11,7 -5,2

overschot 6,5

Door sedumdaken op de uitbouwen van de woningen 
en schuurtjes te leggen en het trottoir deels te 
gebruiken voor een infiltratiestrook blijft er nog ruim 
10 cm op straat staan. het risico dat regenwater de 
woningen instroomt wordt aanzienlijk kleiner.

Variant 3 : waterdoorlatende bestrating

regenwater m3 infiltratie en berging m3

straat, stoep, parkeren 2,94 straat en parkeervak water-
doorlatende verharding

-2,7

woningen 7,70 berging in HWA riool -2,5

bergingen 1,05 sedumdaken -1,3

totaal 11,7 -6,5

overschot 5,2

Door het gehele wegoppervlak waterdoorlatend te 
bestraten, kan nog meer regenwater vastgehouden 
worden (in het cunnet onder de bestrating). Omdat 
de stoep geen verlaagde infiltratiestrook bevat, is er 
welliswaar minder water op straat, maar dit wordt in 
een smaller gedeelte vastgehouden. Dus ook in deze 
variant nog ruim 10 cm water op straat.

dakvlak: 55 m2

regenwater:
(55x0,07=)3,85 m3

bui van 70 mm (=0,07m)/uur 
op 2 kavels van 5 m breed + 
tussenliggende straat

straat + stoepen: 42 m2

regenwater:
(42x0,07=)2,94 m3

parkeervak halfopen: 9 m2

infiltratiecapaciteit:
(9x0,01 m/uur=)0,9 m3

berging in hwa riool:
(0,5 m2x5 m1=)2,5 m3

dakvlak: 55 m2

regenwater:
(55x0,07=)3,85 m3

dakvlak: 9 m2

regenwater:
(9x0,07=)0,63 m3

dakvlak: 6 m2

regenwater:
(6x0,07=)0,42 m3

dakvlak: 55 m2

regenwater:
(55x0,07=)3,85 m3

bui van 70 mm (=0,07m)/uur 
op 2 kavels van 5 m breed + 
tussenliggende straat

straat + stoepen: 42 m2

regenwater:
(42x0,07=)2,94 m3

parkeervak halfopen: 9 m2

infiltratiecapaciteit:
(9x0,01 m/uur=)0,9 m3

berging in hwa riool:
(0,5 m2x5 m1=)2,5 m3

dakvlak: 55 m2

regenwater:
(55x0,07=)3,85 m3

dakvlak: 9 m2

regenwater:
(9x0,07=)0,63 m3

dakvlak: 6 m2

regenwater:
(6x0,07=)0,42 m3

dakvlak: 55 m2

regenwater:
(55x0,07=)3,85 m3

bui van 70 mm (=0,07m)/uur 
op 2 kavels van 5 m breed + 
tussenliggende straat

straat met waterdoorlatende verharding: 27 m2

infiltratiecapaciteit:
(27x0,1 m/uur=)2,7 m3

berging in hwa riool:
(0,5 m2x5 m1=)2,5 m3

dakvlak: 55 m2

regenwater:
(55x0,07=)3,85 m3

dakvlak: 9 m2

regenwater:
(9x0,07=)0,63 m3

sedumdaken: 15 m2

infiltratie:
(15x0,04 m/uur=)0,6 m3

sedumdaken: 18 m2

infiltratie:
(18x0,04 m/uur=)0,72 m3

infiltratiestrook: 4,4 m2

infiltratiecapaciteit:
(4,4x0,12 m/uur=)0,53 m3

sedumdaken: 15 m2

infiltratie:
(15x0,04 m/uur=)0,6 m3

sedumdaken: 18 m2

infiltratie:
(18x0,04 m/uur=)0,72 m3



> impressie
Voorkomen van hittestress door:
1. gebruik te maken van de 

koelende werking van groen,
2. opwarming van de omgeving te 

voorkomen door zo min mogelijk 
donkere en stenige materialen 
te gebruiken,

3. zoninstraling in de woning te 
voorkomen door overstekken en 
buitenzonwering zoals luiken.

4. in extra ventilatiemogelijkheden 
bij hitte (zomernachtkoeling) te 
voorzien.

Bomen in private voortuinen 
zorgen voor schaduw op 
openbare looproutes en 
verlagen de luchttemperatuur.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in energie en 
niet in warmte dus dragen bij aan verminderen 
van het stedelijk hitte-eiland effect.

Een overstek of buitenzonwering 
voorkomt directe zoninstraling en 
daarmee opwarming van de woning.

Beplanting warmt veel 
minder op dan bestrating en 
verlaagt de luchttemperatuur 
door verdamping.

Begroeid dak warmt 
nauwelijks op en verlaagt 
de luchttemperatuur door 
verdamping. 

Zomernachtventilatie zorgt dat na een 
hete zomerdag de hitte ‘s avonds en ‘s 
nachts uit de woning verdreven wordt 
door natuurlijke ventilatie.

Honselersdijk
Burgemeesterswijk

Burgemeester van Doornstraat

Willem van der Potstraat
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Stenige parkeer- en speeltuintjes kunnen (door o.a. verplaatsen 
van garageboxen naar passender locaties) omgevormd worden 
tot groene oases in woningbouwblokken. In deze groene 
‘gemeenschappelijke binnentuin’ kan het water van de omliggende 
woningen opgevangen en vastgehouden worden. Een groene 
‘binnentuin’ biedt verkoeling aan de omliggende woningen.

Bomen in private achtertuinen zorgen voor 
schaduw in de tuinen en op de woning. 
De open grond kan het regenwater van 
schuurtje en terras opnemen.
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 Gebouwentree en adres collectief woongebouw
 In-/uitrit stallingsgarage (indicatief)
 Plintregeling van actieve plint met woonfuncties
 aan de gevel op maaiveld en een minimale (ver-
 hoogde) verdiepingshoogte van 3,6m 
 Oriëntatie woongebouw met belangrijkste woon-
 functie van appartementen aan de voorgevel, 
 galerijen en woningentrees niet toegestaan
 Oriëntatie grondgebonden woningen met entree
 en belangrijkste woonfuncties
 Publieke doorwaadbaarheid van woonveld
 Bouwhoogte 
 Maximaal 2 bouwlagen met kap (6m - 11m)
 Maximaal 2 bouwlagen (profiel min. 1:3)
 Maximaal 3 bouwlagen
 Minimaal 3 en maximaal 4 bouwlagen
 Minimaal 4 en maximaal 5 bouwlagen
 Hoogteaccent van 9 resp. 12 bouwlagen
 
Zone sociaal, vitaal en duurzaam
  Groen, wonen te gast: vloerpeil +o,6 m maaiveld/
 laagteberging en gebouwgebonden buitenruimte
 Uitsluitend gestapelde bouw in woongebouwen 
 (incl. bebo’s en levensloopbestendig) met een:
 Groen dak, plat of licht hellend lessenaardak met
 dakoverstek
 Zone leefgalerij met woningentree, aangrenzende 
 woonfunctie en buitenruimte op alle bouwlagen
 Maatschappelijke voorziening bouwvlak 
 (bewegings-)onderwijs en kinderdagverblijf
 Maatschappelijke voorziening bouwvlak 
 zorg(wonen)
 Reservering Erasmusverbinding ten behoeve van  
 mogelijk toekomstige boezem/ecologische zone
 Mobility hub (zie ook paragraaf 2.6)

Voor het gebied gelden kwantitatieve uitgangspunten (zie 
deel B, o.a. groen-, water- en parkeernormen). Het woon-
programma betreft max. 700 woningen waarvan min. 
30% sociale huur, 5% bereikbare koop en 15% midden-
huur meergezins, en min. 55% levensloopbestendig. Aan-
vullend gelden de volgende kwalitatieve uitgangspunten:

Openbare ruimte
 Lommerijke route waarvan minimaal 50% van
 fiets- of voetpad beschaduwd wordt 
 Koele verblijfsplaats (min. 200 m2 gevoelstem- 
             peratuur max. 35 graden en zitgelegenheid) 
 Laagteberging regenwater in ca 30 cm lager
 maaiveld met op infiltratie afgestemde bodem
 Kruising water- en weginfrastructuur door middel  
 van een brug (vereisten kunstwerken n.t.b.)
 Sport- en spelvoorziening (> 80m2)

Woonvelden
 Klimaatadaptatie
 Waterdoorlatende bestrating gericht op het 
 infiltreren van hemelwater (indicatief)
 Afstroomrichting hemelwater op afschot in 
 maaiveld/bestrating 
 Overgang openbaar-privé
 Rooilijn waarin het bouwwerk wordt gebouwd,
 uitgezonderd ondergeschikte  bouwdelen
 Rooilijnzone waarin bouwwerk wordt gebouwd,
 uitgezonderd ondergeschikte  bouwdelen
 Zijgevelrooilijn waarin zijgevel van het bouw-
 werk wordt gebouwd en tuinen worden
 voorzien van een gebouwde erfscheiding
 Ruimtelijk aaneengesloten gevelwand van 
 minimaal 9 meter hoogte (i.v.m. windklimaat)

3 Uitgangspunten
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2.5 Een Eigen Huis
De woongebieden ten oosten en westen van Tymens Hof ademen een 
Westlandse sfeer. Hier wordt ruimte geboden aan het klassieke woon-
programma van grondgebonden woningen in de huur en/of koopsector, 
hoofdzakelijk rijwoningen maar ook twee-onder-een-kap en vrijstaande 
woningen. Op een aantal locaties in deze buurten worden woningen speci-
fiek levensloopbestendig uitgevoerd.

De woningen zijn traditioneel opgezet: overwegend twee bouwlagen hoog 
en voorzien van een ruime kap, een voortuintje en een achtertuin met 
berging. Erkers, schoorstenen, veranda’s en dakkapellen verlevendigen het 
straatbeeld. De woningen zijn op de hoofdinfrastructuur en groenblauwe 
zones georiënteerd. Ter plaatse van de hoofdgroenstructuur betekent dit 
dat de voordeur enkel via een voetpad bereikbaar zal zijn.

Het parkeren vindt in de desbetreffende woonvelden nabij de woningen 
plaats; bij vrijstaande woningen en tweekappers op eigen terrein en bij rij-
woningen aan de achtertuin of in parkeerkoffers achter de woningen. In en 
aan de hoofd(groen)structuur wordt niet geparkeerd. Vanuit klimaatadap-
tief oogpunt wordt de bestrating van parkeerkoffers en waar mogelijk ook 
straten waterdoorlatend uitgevoerd en worden voldoende bomen geplant. 
Deze bestratingen worden ca 10 cm lager aangelegd dan tuinen waardoor 
bij hevige regenval hemelwater geborgen kan worden. In het westelijke 
deel maakt de wegenstructuur een toekomstige doorsteek (voetpad of 
bouwaansluiting) richting Poeldijkseweg niet onmogelijk.

Het regenwater wordt bovengronds, via het maaiveld in westelijke richting 
geleid naar de groenstrook parallel aan de sloot. In deze groenzone wordt 
het water deels geborgen in een laagteberging, een lager gelegen deel van 
het maaiveld, waardoor het kan infiltreren in de bodem. Het overtollige 
water stroomt af via een natuurvriendelijke oever naar de sloot en wordt 
afgevoerd. In de groenzone worden volwassen, of zoveel mogelijk volgroei-
de, bomen geplant. Deze bomen beperken de opwarming van de zuid-
waarts gerichte voorgevels van de woningen zoveel mogelijk. Impressie natuurvriendelijke groenzone

Gehanteerde principes beperking wateroverlast (Luz)

Gebiedsvisie



Ontwerp 
bestemmingsplan

rijwoning kavel 21,5 x 5,4

schuur 6 m2

pad 8 m2

begroeid 13 m2

terras 27 m2

woning 54 m2

(10 x 5,4 m)

begroeid 4 m2

pad 4 m2

totaal rijwoning:
tuin begroeid  17 m2

tuin verhard  45 m2

woning  54 m2

totaal kavel 116 m2

rijwoning kavel 21,5 x 5,4

schuur 6 m2

pad 10 m2

begroeid 6 m2

terras 22 m2

woning 64 m2

met uitbouw
(12 x 5,4 m)

begroeid 4 m2

pad 4 m2

totaal rijwoning:
tuin begroeid  10 m2

tuin verhard  42 m2

woning  64 m2

totaal kavel 116 m2
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LEIDRAAD BOUW ADAPTIEF2

De Leidraad
De leidraad is een afgesproken hulpmiddel dat 
ondersteunt bij het concretiseren van de klimaatambities 
en het beoordelen van de gebiedsontwikkeling op de 
klimaatthema’s. Met de leidraad is er een uitgewerkte en 
eenduidige structuur om aan de klimaatopgave invulling  
te geven, ondanks de verscheidenheid in projecten.

In de leidraad worden de thema’s inhoudelijk uitgewerkt. De thema’s zijn verbonden door de vaste stappen in 
het proces: deze leidraad bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft per thema welke stappen genomen 
moeten worden om de ambities vast te leggen in eisen en te beoordelen. Het tweede geeft meer context aan en 
toelichting op het geheel.

Overstromingen

Wateroverlast
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FIGUUR 1: HET PROCES VOOR KLIMAATADAPTIEF BOUWEN ZOALS VASTGELEGD IN DE LEIDRAAD.
Proces klimaatadaptief bouwen uit de Leidraad Klimaatadaptief bouwen

BIJLAGE A1 - PROGRAMMA VAN EISEN3

Voor een aantal eisen is een range opgenomen om rekening te houden met locatie- of 
projectspecifieke omstandigheden. Zo kan in een wijk met een slechtdoorlatende grond 
gekozen worden voor minder infiltratie dan de standaardwaarde. 

 

Doel (Omgevingsvisie)
Meer info: zie bijsluiter Eis (Omgevingsplan) Range

Hevige neerslag leidt niet tot schade 
aan infrastructuur, gebouwen, 
eigendommen of groen in de 
bebouwde omgeving.

N1: Een groot deel van de neerslag (50 mm) van een korte 
hevige bui (1/100 jaar, 70 mm in 1 uur) op privaat terrein wordt 
op dit terrein opgevangen en vertraagd afgevoerd. De berging 
is niet eerder dan in 24 uur leeg en is in maximaal 48 uur weer 
beschikbaar, of wordt gestuurd.

40-70 mm

N2: In het plangebied treedt geen schade op aan bebouwing en 
voorzieningen bij extreem hevige neerslag (1/250 jaar, 90 mm/u).

Langdurige droogte leidt niet 
tot verdroging of schade aan de 
bebouwde omgeving.

D1: De inrichting van het plangebied is afgestemd op de 
verwachte grondwaterstanden en de zoetwaterbeschikbaarheid 
tijdens droogte

D2: In het plangebied wordt 50% (450 mm) van de jaarlijkse 
neerslag geïnfiltreerd. 20-100%

Tijdens hitte biedt de bebouwde 
omgeving een gezonde en 
aantrekkelijke leefomgeving.

H1: Tenminste 50% schaduw in het plangebied op de hoogste 
zonnestand voor verblijfsplekken en gebieden waar langzaam 
verkeer zich verplaatst.

20-60%

H2: Tenminste 40% van alle oppervlakken wordt warmtewerend 
of verkoelend ingericht/gebouwd om opwarming van het 
stedelijk gebied verminderen.

30-80%

H3: Koeling van gebouwen leidt niet tot opwarming van de 
(verblijfs-)ruimte in de directe omgeving.

Bodemdaling in bebouwd gebied blijft 
beperkt en betaalbaar.

Bo1: Maatregelen die schade door bodemdaling tegengaan en 
kosteneffectief zijn over de levensduur van 60 jaar worden in 
het ontwerp opgenomen.

Groenblauwe structuur en 
biodiversiteit worden versterkt op de 
planlocatie en in de directe stedelijke 
omgeving.

B1: Het horizontale en verticale oppervlak wordt in samenhang 
met de groenblauwe structuren in de bredere omgeving 
ingericht en creëert een hoogwaardige habitat voor ten minste 
gebouw bewonende soorten.

1-3 Soorten-
categorieën

De bebouwde omgeving is bestand 
tegen overstromingen.

V1: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 20 cm treedt 
geen schade aan gebouwen op en blijven hoofdwegen begaanbaar.

V2: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 50 cm 
worden maatregelen getroffen om schade aan gebouwen te 
beperken, als deze doelmatig zijn.

V3: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 200 cm 
worden maatregelen getroffen om vitale infrastructuur en 
kwetsbare objecten te beschermen.

V4: Voor overstromingen met een waterdiepte boven 200 cm 
worden maatregelen getroffen om veilig te kunnen schuilen in 
het overstroomde gebied.

Tabel 1 Programma van Eisen Klimaatbestendig Bouwen 
Programma van Eisen Klimaatbestendig Bouwen

De hittebestendige stad: 

Toolkit voor ontwerpers van de buitenruimte

COOLKIT

Start

COOLKIT, Toolkit voor ontwerpers van de buitenruimte - 
HvA & KuiperCompagnons
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