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RWZI

De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort
wasmachine voor water).

RWZI

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de afvoer van overtollig hemelwater, nu nog vaak samen met afvalwater in een gemengd systeem. Met de nieuwe Waterwet krijgt de perceelseigenaar ook een verantwoordelijkheid.

RWZI

Sinds de nieuwe Waterwet is de gemeente is ook verantwoordelijk voor de afvoer van overtollig grondwater
binnen de bebouwde kom.

Heel lang geleden trok al het water gewoon in de bodem.

Toen zijn we wegen gaan verharden met stenen en riolering aan gaan
brengen. Daardoor waren de wegen beter begaanbaar en werden de steden
hygiënischer.

RWZ
I

In de loop van de tijd is een probleem ontstaan. We zijn zoveel gaan verharden dat er veel regenwater in de
riolen terecht komt. Dat kunnen de riolen niet altijd meer aan. De riolen moeten dan vervuild water lozen op
het oppervlaktewater. Ook gaat er onnodig veel schoon regenwater naar de zuivering. Bovendien trekt het
regenwater niet meer in de grond. De bodem verdroogt, de grondwaterspiegel daalt, en elders kan juist weer
wateroverlast ontstaan. Gelukkig kan het ook anders.

Je kunt bijvoorbeeld de straat een beetje kantelen zodat het schone regenwater in de
berm loopt.

Je kunt ook stenen gebruiken waar het water tussendoor kan lopen:
waterpasserende verharding

Er bestaan ook infiltratiekolken, die zijn niet aangesloten op het riool, maar zijn een
soort vergiet in de grond.

Er zijn ook infiltratieriolen, dat zijn eigenlijk lekke rioolpijpen. Daar mag dan
ook alleen schoon regenwater doorheen.

Zwaardere buien kunnen niet zomaar in de bodem trekken. Daarom moet
teveel regenwater altijd weg kunnen stromen naar een andere plek. Bijvoorbeeld naar een wadi.

Kan dat zomaar overal? Nee, op sommige plekken wel, andere
niet. Daarom is er onderzoek nodig

Door de nieuwe Waterwet moet de burger op zijn eigen terrein ook dingen
anders gaan doen. Maar wat dan?

Je kunt het regenwater dat valt op het huis en het terras in de tuin laten lopen.

Maar je kunt ook grindkoffers maken onder de regenpijpen in de grond.

Of je kunt een groen dak op je huis maken, dan wordt het meeste regenwater gebruikt
door de planten op het dak.

Ook bij gebouwen moet je zorgen voor een overloop bij zware buien

RWZI

Op deze manier hoeft er minder regenwater via de gewone (gemengde) rioolpijpen naar de rioolwaterzuivering
en wordt de grondwaterspiegel weer natuurlijker. Dat kan via een gescheiden stelsel zoals hierboven.

RWZI

Als je heel goed kunt infiltreren en er is veel oppervlaktewater, hoef je zelfs helemaal geen regenwater af te
voeren via de riolering.

De wet zegt dan iedereen op zijn eigen terrein zoveel mogelijk water zelf moet
“verwerken”, zoveel als redelijk is. Wat er echt teveel is moet je altijd kunnen
afvoeren naar de gemeente.

Maar wat is redelijk? …. Zoveel hoeft nu ook weer niet.

Een overzicht: in Nederland valt in een heel jaar ongeveer 800 millimeter water.

Veruit de meeste buien
zijn minder dan 7 mm.

Eens per jaar valt er één
dag wel 33 millimeter.

Eens per 10 jaar valt er in Een keer per 100 jaar
valt er wel eens een hele
één dag een bui van 54
zware bui van 78 mm in
millimeter.
een dag.

Als je niets verandert aan
je gebouw en in je straat,
dan hoef je in Breda ook
niets te doen. Het mag
natuurlijk wel!

Stel je gaat slopen en nieuw
bouwen, maar er komt niet
meer verharding. Dan
vragen we of je 7mm (dus
de gewone regenbuien) op
je eigen terrein wilt
verwerken.

Als er het oppervlak aan gebouwen of
verharding wel groter wordt, dan vragen
we om voor dat extra stuk 78 mm regen te verwerken. Dat gaat dus om die
hele grote bui van eens in de 100 jaar.
Maar alleen voor het extra stuk.

Ook de gemeentelijke gebouwen moeten voldoen aan de nieuwe eisen.

We gaan ook infiltreren bij het vervangen van bestrating of riolering. Dan vragen we
ook of je de regenpijpen aan de voorkanten van je gebouw wilt loskoppelen van het
gemengde riool en aan wilt sluiten op een nieuwe constructie.

En hoe zit het dan met grondwater? In sommige buurten van
Breda is er sprake van hoge grondwaterstanden:
grondwateraandachtsgebieden.

Daar helpt de gemeente om samen tot een oplossing te komen die werkt.

Iedereen draagt zijn steentje bij. Oplossingen op eigen terrein en in de openbare
ruimte sluiten goed op elkaar aan.

Nieuwe problemen gaan we voorkomen. Hiervoor hebben we een stappenplan:
1.
Er wordt ter plaatse onderzocht en gemeten.
2.
Op basis van het meetnet en modellen worden betrouwbare voorspellingen gedaan over de grondwaterstand
3.
We hanteren verschillende richtlijnen voor de maximale grondwaterstand van bouwgrond, wegen en
groenvoorzieningen
4.
Er worden maatregelen genomen om grondwateroverlast te voorkomen, in de ondergrond en/of aan
de gebouwen.
Meer weten ? Lees dan de beleidsnota Een bodem voor water!

