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Er is een consortium van milieubewuste en progressieve 

denkers nodig om een duurzame en klimaatbestendige stad 

te bouwen. Van gemeentebestuurders, waterschappen en 

stedenbouwkundigen tot landschapsarchitecten, ingenieurs, 

vernieuwers en natuurlijk de inwoners zelf – het is een 

enorme, coöperatieve en co-creatieve inspanning, evenals een 

aanzienlijke investering in zowel tijd als geld. Een groot deel 

van deze transformatie bestaat uit het ontwikkelen van een 

geïntegreerde infrastructuur voor stedelijk regenwaterbeheer 

die in staat is buitensporige en hevige regenval als gevolg van 

klimaatverandering op te vangen. In deze whitepaper wordt 

onderzocht hoe en waarom regenpatronen in Europa drastisch 

veranderen en wordt de noodzaak benadrukt dat gemeenten 

de risicofactoren van hevige regenval identificeren en Best 

Management Practices (BMP’s) ontwikkelen om de risico’s te 

beperken.

Van oudsher beperkte stedelijk regenwaterbeheer zich tot het 

kiezen van een afvoeroplossing, simpelweg met de bedoeling 

het regenwater te transporteren en te lozen. Nu behelst het 

veel meer en behoort ook ondergrondse buffering of infiltratie, 

evenals retentie (in oppervlaktevoorzieningen zoals vijvers) tot 

het regenwaterbeheer. Dit alles met de bedoeling om overlast 

door afstromend regenwater te voorkomen.

In deze paper tonen we aan hoe technologie en innovatie op 

het gebied van engineering een belangrijke rol spelen in het 

ontwerpen en ontwikkelen van duurzame oplossingen voor 

regenwaterbeheer en waarom regenwaterbeheer integraal deel 

uitmaakt van stedelijke planning.

Tot slot maken we de cirkel rond en besteden we aandacht 

aan de essentiële menselijke connectie. Om een geïntegreerde 

en allesomvattende gemeentelijke infrastructuur te 

ontwikkelen, moeten de mensen op sleutelposities interactief 

samenwerken: stadsbestuurders, planners, ontwikkelaars, 

ingenieursbureaus, technische instituten en kennisleiders. 

Niet te vergeten, de burgers zelf. Waar het op aankomt 

is dat er een bewustwording en beweging nodig zijn om 

een stad klimaatbestendig te maken. Europa neemt het 

voortouw in het bouwen van klimaatbestendige steden om de 

gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Wavin speelt 

met zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van 

regenwaterbeheer een sleutelrol in dit duurzame initiatief. Er 

zijn vele uitdagingen. Maar we kunnen met zekerheid stellen 

dat er geschikte oplossingen mogelijk zijn. Oplossingen die 

bovendien passen bij een continent dat geeft om zijn mensen, 

steden en milieu.

Samenvatting
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Klimaatverandering beïnvloedt de neerslagpatronen in Europa 

en over de hele wereld. Regenbuien en overstromingen 

worden steeds frequenter en nemen in hevigheid toe. In de 

laatste jaren valt het begin van het overstromingsseizoen 

eind mei, begin juni. De Europese bevolking wapent zich 

tegen het onvermijdelijke: zware regenval, overstromingen 

en schade in de steden (afgesloten straten, schade aan 

voertuigen, stroomuitval en dergelijke). Het lijkt inmiddels 

‘normaal’ geworden. Terwijl gemeentelijke watervoorzieningen 

inmiddels overbelast zijn doordat er decennialang onvoldoende 

in geïnvesteerd is en de infrastructuur is verouderd, zien 

zij zich geconfronteerd met een nieuwe reeks uitdagingen. 

Dit als gevolg van klimaatverandering, groeiende stedelijke 

bevolking en verouderde afvoer- en rioleringssystemen die 

niet zijn berekend om het huidige niveau van regenval aan 

te kunnen. Toch houden veel overheden geen rekening met 

deze factoren wanneer zij plannen maken voor de toekomst 

en wordt overheidsbeleid niet altijd ontwikkeld met deze 

risico’s  in het achterhoofd. Beleid, praktijken en besluiten zijn 

vaker wel dan niet geworteld in het verleden: ze vertrouwen 

op historische gegevens en negeren de gevaren van een snel 

opwarmend klimaat. Een zorgvuldige, klimaatgeoriënteerde 

planning daarentegen kan een stad klimaatbestendiger maken. 

In dit kader omschrijft de Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) klimaatbestendig als ‘het vermogen van een 

stad om zijn doelstellingen voor maatschappelijke, ecologische 

en economische ontwikkeling en groei na te streven, en 

tegelijkertijd de klimaatrisico’s te beheersen teneinde een 

duurzame stad te creëren en te behouden die niet alleen in 

staat is zich aan te passen aan veranderingen in het klimaat, 

maar deze ook kan omzeilen.’ Klimaatbestendigheid heeft 

ook te maken met het vermogen te herstellen en ervoor te 

zorgen dat vitale infrastructuur bij extreme gebeurtenissen 

blijft functioneren. Hoe deze klimaatbestendige steden van 

de toekomst eruit komen te zien wordt bepaald door de 

betrokkenheid van gemeentebestuurders, professionals, 

vernieuwers en inwoners en de besluiten die zij vandaag de 

dag nemen.

1. Inleiding
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Best	Management	Practices:	verder	kijken	dan	de	

afstromings-	en	inundatiedoelstellingen

BMP’s (Best Management Practices) kunnen oplossingen 

bieden voor problemen die te maken hebben met de 

waterkwaliteit, watervoorraden en overstromingen in steden 

alsmede duurzaam regenwaterbeheer in stedelijke gebieden. 

De laatste jaren worstelen stedenbouwkundigen met de 

vraag welke maatregelen zij moeten kiezen voor stedelijk 

regenwaterbeheer omdat hun selectiecriterium (dat uitgaat 

van het overstromingsvolume) niet langer toereikend is om de 

keuze voor een afvoeroplossing te bepalen. Het is hoog tijd om 

verder te kijken dan de afstromings- en inundatiedoelstellingen 

en in plaats daarvan bredere criteria toe te passen bij het 

evalueren en meten van de duurzaamheid van stedelijke afvoer-

projecten. Deze omvatten zowel niet-structurele als structurele 

maatregelen zoals groendaken, doorlatende bestrating, 

infiltratiesleuven, bioretentievoorzieningen, retentievijvers en 

duurzame buffer- en infiltratiekratten. Door de toename van 

het aantal overstromingen in steden zien stedenbouwkundigen 

zich genoodzaakt zich te verdiepen in ‘klimaatbestendig als 

doorslaggevende factor bij het vaststellen (en verifiëren) van de 

duurzaamheid van BMP-projecten. Klimaatbestendigheid en 

duurzaamheid zijn twee factoren die elkaar in toenemende mate 

beïnvloeden. De grootste bijdrage aan klimaatbestendigheid 

wordt geleverd als gemeenschappen voldoende geïnformeerd, 

betrokken en bevoegd zijn. Op die manier kunnen zij deelnemen 

aan het stedelijke planningsproces en effectieve initiatieven 

aandragen die hun gemeenschappen in sociaal en economisch 

opzicht ten goede komen. 

Oorzaken van 
overstromingen in de 
steden
Steden overstromen als water sneller een stad 

binnenstroomt dan het kan worden afgevoerd. Er zijn 

verschillende opties om het water af te voeren: het water 

kan door de bodem worden geabsorbeerd of worden 

opgeslagen in een meer of reservoir. Er zijn vier oorzaken 

voor stedelijke overstroming:

#1 Regenwateroverlast: accumulatie van plaatselijk 

gevallen neerslag vanwege een ontoereikende 

afvoer- en buffercapaciteit,

#2 Rivieroverstroming: – overstromende rivieren als 

gevolg van onvoldoende capaciteit van de rivieren 

om de neerslag of snel gesmolten sneeuw te lozen 

in een stroomgebied/rivierbekken. Dit kan zich 

uitbreiden over een hele regio en zelfs tot over de 

grens,

#3 Kustoverstroming: stormvloed veroorzaakt door 

zware stormen, stormwinden en orkanen waardoor 

de zeespiegel stijgt en een stad overspoelt,

#4 Grondwater: – water dat onder het aardoppervlak 

stroomt of zich daar verzamelt en de poreuze 

ruimtes in bodem, sediment en rotsen opvult, 

afkomstig van regen, smeltende sneeuw en ijs.

Gezien de drastische toename van het aantal zware 

regenbuien in Europa leggen we de focus op duurzaam 

stedelijk regenwaterbeheer om het probleem van extreme 

regenval in stedelijke gebieden te beperken. Stedelijk 

regenwaterbeheer is een cruciaal onderdeel bij het 

creëren van een klimaatbestendige maatschappij.

Stortregen in Parijs

Stedelijk Regenwaterbeheerwww.wavin.nl
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2. De uitdagingen
Overlast door regenwater is een stedelijk probleem geworden

Als regenwater niet door de bodem wordt opgenomen 

omdat obstakels zoals wegen, opritten, parkeerplaatsen of 

daken dit verhinderen, dan zal het afstromende water eerst 

terechtkomen in het afvoersysteem (het riool). Als dit het 

volume niet aankan, zal het afstromende water de straten 

overspoelen en gebouwen en huizen binnenstromen. Het zal 

ook wegstromen naar lokale beken, rivieren en meren, met 

overstroming en erosie als gevolg. Afstromend water vormt 

een gevaar voor gezondheid en milieu als het verontreiniging 

(zoals olie, vetten, sedimenten, bacteriën en pesticiden) 

meevoert die zich veelal op bestrate oppervlakken bevinden.

Overstromingen in steden als gevolg van hevige regenval 

kunnen snel uitgroeien tot een complete stedelijke crisis. 

Stroomuitval, onbegaanbare straten, ontregeling van het 

bedrijfsleven en vuil water zijn slechts enkele problemen die 

veel schade in een stedelijke gemeenschap kunnen aanrichten. 

De kosten (schade aan gebouwen, voertuigen, meubilair, 

infrastructuur, winstderving) stijgen tot recordhoogte. Om u een 

idee te geven: 2012 was voor Engeland een historisch gezien 

ongekend nat jaar, met een totale regenval van 1.330,7 mm 

en een financiële schade van 600 miljoen pond. De landbouw 

was het hardst getroffen, met volgens de National Farmer’s 

Union (NFU) een totale kostenpost van 1,3 miljard. Een jaar 

later werd Engeland in de periode december 2013 - januari 

2014 getroffen door zware winterstormen die tot stroomuitval 

leidden en het vervoer grotendeels stillegden. De hevige regen 

zorgde voor een overstromingen. Daarnaast werd het land 

getroffen door overstromingen vanuit zee, door rivieren en door 

het grondwater (zie de schematische weergave hieronder).

Coastal flooding

Fluvial flooding Pluvial flooding

Groundwater flooding

Figuur	1	–	Typen	overstromingen

Tel.: +31(0)523 28 81 65      E-mail: info@wavin.nlStedelijk Regenwaterbeheer
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Extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval kunnen 

tot gevolg hebben dat het aantal overstromingen toeneemt en 

de waterkwaliteit afneemt. De omvang en impact verschilt per 

regio (zie figuur 2).

Een toenemend risico op regenwateroverlast is naar verwachting 

een van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering in 

Europa. De European Environment Agency (EEA) zegt hierover: 

‘Hevige neerslag komt in Europa steeds vaker voor en wordt 

steeds intenser, maar er zijn belangrijke verschillen tussen 

regio’s, seizoenen, periodes, indices van zware neerslag en 

onderliggende datasets.’ Over het geheel genomen is regenval 

in Noord- en Noordoost-Europa sinds de jaren ’50 van de 

vorige eeuw steeds zwaarder geworden en zal de frequentie en 

intensiteit nog vele decennia blijven toenemen.

De EEA verwacht dat de opwarming van de aarde in Europa zal 

leiden tot hevigere regenval en langere periodes van droogte, 

waarbij de zware dagelijkse neerslag vrijwel overal in Europa 

in de winter flink zal toenemen met wel 35% procent in de 

21e eeuw en met 30% in het noordoosten van Europa. De 

dagelijkse neerslag zal naar verwachting in vrijwel heel Europa 

ook toenemen tijdens de zomermaanden, hoewel deze in 

sommige regio’s in Zuid- en Zuidwest-Europa waarschijnlijk 

zal afnemen.

2. De uitdagingen
Overlast door regenwater is een stedelijk probleem geworden

Figuur	2	–	Regionale	invloed	van	klimaatverandering	

(in	Europa)

(Bron: European Commission (EC), Climate change consequences)

• In Zuid- en Midden-Europa komen hittegolven, 

bosbranden en droogtes steeds vaker voor.

• Het Middellandse Zeegebied wordt droger, waardoor 

het nog kwetsbaarder wordt voor droogtes en 

natuurbranden.

• Noord-Europa wordt aanzienlijk natter en er vinden in 

de winter vaker overstromingen plaats .

• Stedelijke gebieden, waar momenteel 4 op de 5 

Europeanen wonen, zijn blootgesteld aan hittegolven, 

overstromingen of een stijgende zeespiegel. Deze 

gebieden hebben vaak weinig mogelijkheden om  

zich aan het klimaat aan te passen.

Figuur	3	–	Potentieel	overstromingsrisico	voor	Europese	

steden	als	gevolg	van	hevige	regenval

(Bron: European Environment Agency, Data and Maps, laatst gewijzigd 

6 april 2017)

Veranderingen in extreme neerslag
Veranderingen in het gemiddelde aantal dagen met extreme neerslag (> 20 mm/
dag) per jaar voor de periode 2071-2100

 -8.0 tot -5.0    -4.9 tot -1.0    -0.9 tot 1.0    1.1 tot 5.0    5.1 tot 13.1

A.  Omvang en effect van klimaatverandering op 
regenwateroverlast in stedelijke gebieden

Coastal flooding

Fluvial flooding Pluvial flooding

Groundwater flooding

Stedelijk Regenwaterbeheerwww.wavin.nl



8  

70°60°50°

40°

40°

30°

30°

20°

20°

10°

10°

0°

0°-10°-20°-30°

60°

50°

50°

40°

40°

70°60°50°

40°

40°

30°

30°

20°

20°

10°

10°

0°

0°-10°-20°-30°

60°

50°

50°

40°

40°

0 500 1 000 1500 km0 500 1 000 1 500 km

Veranderingen in zware neerslag in de winter en de zomer (%)

ZomerWinter

� < – 25  � – 25 tot -15  � -15 tot -5  � -5 tot 5  � 5 tot 15  � 15 tot 25  � 25 tot 35  � 35 tot 45  � > 45         � Buiten dekkingsgebied

Figuur	5	–	Trends	in	maximale	aanhoudende	neerslag	gedurende	vijf	opeenvolgende	dagen	per	jaar

70°60°50°

40°

40°

30°

30°

20°

20°

10°

10°

0°

0°-10°-20°-30°

60°

50°

50°

40°

40°

70°60°50°

40°

40°

30°

30°

20°

20°

10°

10°

0°

0°-10°-20°-30°

60°

50°

50°

40°

40°

Trends in maximale aanhoudende neerslag gedurende vijf opeenvolgende dagen per jaar. Winter (links) en zomer (rechts)

Rx5d
(mm/decade)

0 500 1 000 1500 km0 500 1 000 1 500 km

� < – 5  � – 5 tot -4  � -4 tot -3  � -3 tot -2  � -2 tot -1  � -1 tot 0  � 0 to 1  � 1 tot 2  � 2 tot 3  � 3 tot 4 � 4 tot 5  � >5

� Data onbekend  � Buiten dekkingsgebied

ZomerWinter

(BRON: European Environment Agency, Data and Maps)

(BRON: European Environment Agency, Data and Maps)

Figuur	4	–	Verwachte	wijzigingen	in	zware	neerslag
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Er zijn een aantal redenen waardoor overstromingen in de 

steden als gevolg van overvloedige regenval toenemen. 

Toenemende verstedelijking is een van de belangrijkste. 

Mensen trekken naar de steden. Het Department of Economic 

and Social Affairs (ESA) van de Verenigde Naties vermeldt in 

zijn Report on World Urbanization Prospects uit 2014 dat 54% 

van de wereldbevolking in stedelijke gebieden verblijft. In 2050 

zal twee derde van de wereldbevolking in de steden wonen. 

Halverwege de twintigste eeuw was dit precies andersom: 

twee derde van de wereldbevolking woonde toen op het 

platteland en een derde in de steden.

Met uitzondering van Afrika en Azië hebben de meeste landen 

de stedelijkheid zien toenemen. De stedelijkheidsgraad is het 

hoogst in België (98%), Japan (93%), Argentinië (92%) en 

Nederland (90%). Volgens ESA zullen in 2050 ‘89 landen naar 

verwachting een stedelijkheidsgraad kennen van meer dan 

80%’.

Stedelijke gebieden nemen niet alleen in omvang toe, ze 

worden ook steeds dichter, waardoor (a) de gevoeligheid voor 

economische en sociale schade drastisch toeneemt en (b) 

steden overgaan tot stedenbouwkundige strategieën om de 

negatieve invloed op het milieu en de verdichting te beperken. 

Daar komt bij dat bebouwde gebieden naar verhouding weinig 

doorlaatbare oppervlakken hebben, waardoor ze vatbaarder 

zijn voor overstroming. Deze kwetsbaarheid wordt geïllustreerd 

door de golf van verwoestende stortregens die Europa de 

afgelopen vijftien jaar hebben geteisterd – met name in dicht 

bebouwde steden zoals Dresden en Praag (2002) Bern (2005), 

Kopenhagen (2010, 2011 en 2014), in het zuidwesten van 

Engeland (2013-14) en in de Franse Rivièra (2015). Schade 

door overstromingen kost Europa rond 4,9 miljard euro per 

jaar. Dit bedrag zal naar verwachting nog met 400% toenemen 

tot 23,5 miljard euro in 2050.

Figuur	6	–	Stedelijke	en	plattelandsbevolking	

wereldwijd,	1950-2050

Stedelijke bevolking Plattelands bevolking

1950 1970 1990 2010 2030 2050
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(Bron: ESA, 2014 Report on World Urbanization Prospects, p. 7)

B.  Omvang en effect van verstedelijking 
op het risico van regenwateroverlast

Stedelijk Regenwaterbeheerwww.wavin.nl
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Figuur	7	–	Onderdelen	van	risicobeoordeling	

Bezittingen

De locatie, kenmerken en waarde van 

bezittingen die voor gemeenschappen 

belangrijk zijn.

Gevaar

De waarschijnlijkheid, kans op, of 

wijziging van een potentieel beschadigend 

verschijnsel.

Kwetsbaarheid

De waarschijnlijkheid dat bezittingen beschadigd 

of vernietigd worden bij blootstelling aan een 

gevaarlijke gebeurtenis.

27.7000° N, 85.3333° E 

materiaal: cinder block
dak: staal 

50% 60%

C.  Ontoereikende beoordeling en meting 
van overstromingsrisico’s

Bij het beoordelen en meten van het risico op natuurlijke 

gevaren zoals overlast door regenwater (en alle overige typen 

overstromingen), wordt ‘risico’ gedefinieerd als de kans dat 

gebeurtenissen met een bepaalde omvang en een bepaalde 

schade zich zullen voordoen. De twee belangrijkste aspecten 

van risico zijn ‘gevaar’ en ‘schadegevoeligheid’ (soms onterecht 

aangeduid met ‘kwetsbaarheid’). Er zijn verschillende manieren 

om risico te beoordelen, te meten en in kaart te brengen – 

variërend van kwalitatieve nationale risicobeoordelingsprofielen 

voor lobbydoeleinden tot kwantitatieve beoordeling voor het 

ontwikkelen van financiële strategieën om het risico op te 

vangen. Verder kan risico ook worden beoordeeld met behulp 

van één tot enkele scenario’s, dus zonder het nader te 

omlijnen. Tevens kunnen we risico beoordelen op grond van 

waarschijnlijkheid, dat wil zeggen de waarschijnlijkheid dat alle 

scenario’s zich zullen voordoen. 

 

De uitdaging zit ’m echter in de gebruikte data. Met andere 

woorden, zo stelt de United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR), hoewel ‘risicomodellen een weergave 

van de werkelijkheid vormen’, zijn ze ‘slechts zo goed als 

de data waarop ze gebaseerd zijn’. Bovendien moet er 

rekening gehouden worden met menselijke fouten en met het 

kennisniveau van de individuen of groepen die de modellen 

bekijken en analyseren. Het is goed mogelijk dat bijvoorbeeld 

een medewerker ramp- en risicobeperking de beperkingen van 

de modellen niet begrijpt, terwijl de experts die de modellen 

hebben ontwikkeld, dat duidelijk wel doen.

Bij het meten van risico kunnen veel dingen fout gaan 

of onopgemerkt blijven. Wanneer bijvoorbeeld niet alle 

risicobronnen of schadescenario’s geïdentificeerd worden, kan 

dit leiden tot vertekende besluitvorming. 

Risico

De impact van ALLE potentiële 

gebeurtenissen samengevoegd 

(honderden of duizenden modellen).

Impact

Voor gebruik bij voorbereiding, een 

beoordeling van wat er met mensen en 

bezittingen kan gebeuren bij één 

gebeurtenis.

(Bron: UNISDR. Global Assessment Report 2015)
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D.  Het gevaar van niet voorbereid zijn op een mogelijke 
overstroming door regenwater

Het komt voor dat de lijst met scenario’s bij een 

overstromingsrisicoanalyse niet compleet is. Scenario’s die 

vaak ontbreken zijn extreme gebeurtenissen, secundaire 

gebeurtenissen en menselijke fouten. Wat extreme 

gebeurtenissen betreft beperken besluitvormers en mensen 

die risico lopen hun analyse tot gebeurtenissen waar zij 

ervaring mee hebben. Alles wat daarbuiten valt kan over het 

hoofd worden gezien. Daardoor bestaat de kans dat proactieve 

maatregelen om een potentieel rampzalige gebeurtenis 

op te vangen niet worden benut. Ook kan het aanwezige 

verdedigingssysteem tegen overstromingen ontoereikend zijn 

om weerstand te bieden tegen  extreme gebeurtenissen. 

Bovendien kunnen secundaire gebeurtenissen zoals vervuiling 

of besmetting door overstromend water, niet altijd als mogelijk 

scenario worden herkend.

Tot slot komen we nog terug op het probleem van menselijke 

fouten. Deze fouten komen helaas regelmatig voor bij het 

plannen van het verdedigingssysteem tegen overstromingen 

en tijdens de implementatie daarvan. Ook bij een overstroming 

is de kans op menselijke fouten groot. Tijdens een ramp 

veranderen de omstandigheden zich snel en is het lastig om 

een goed overzicht te hebben. Het is dan zaak ‘het hoofd koel 

te houden’.

Stedelijk Regenwaterbeheerwww.wavin.nl

Een van de grootste misverstanden over overstromingsrisico is 

dat alleen mensen, die zich vlakbij water bevinden, gevaar lopen. 

De jaarlijks terugkerende overstromingen die stedelijke gebieden 

in heel Europa teisteren, maken maar al te duidelijk dat overlast 

door regenwater elk stedelijk gebied kan treffen, zelfs gebieden 

die zich niet dichtbij de kust en de rivieren bevinden.

Overlast door regenwater is niet zonder gevaar. Als het 

stedelijke afvoersysteem door zware regen verzadigd raakt, 

dan kan het systeem dit niet aan en zal het water de straten en 

nabij gelegen gebouwen en huizen in stromen. Dit gebeurt met 

name als de afvoerinfrastructuur verouderd is of aan herstel of 

vervanging toe is – voor veel gemeenten is dit een kostbare 

onderneming. Als water de straten in stroomt en steeds hoger 

komt te staan, kan het schade toebrengen aan eigendommen 

(auto’s, huizen en gebouwen). Bovendien kan het gevaar 

opleveren voor de volksgezondheid door de snelle stroming 

en door mogelijke vervuiling van het water of doordat kapotte 

elektriciteitskabels onzichtbaar zijn onder het wateroppervlak 

(wie per ongeluk op een natte stroomkabel stapt, loopt het 

risico te worden geëlektrocuteerd). En dan zijn er nog de 

ongemakken zoals stroomuitval, bedrijven die de deuren 

sluiten en openbaar vervoer dat stil ligt.

Veel steden informeren hun bewoners hoe zij zich kunnen 

voorbereiden op overstromingen. In geval van storm 

waarschuwen overheden via televisie, radio, internet en 

smartphones. Maar stedelijke gebieden moeten zich meer 

richten op de kern van het probleem: het feit dat hun afvoer- 

en rioleringsinfrastructuur niet klimaatbestendig genoeg is en 

dat  vernieuwende, duurzame alternatieven nodig zijn voor het 

filteren, opvangen en opslaan van regenwater.
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Circulaire economie

Een groeiende en steeds dichtere stedelijke bevolking heeft, 

in combinatie met decennia van niet-duurzame praktijken, 

een enorme (en negatieve) impact gehad op de natuurlijke 

infrastructuur van de wereld. Deze infrastructuur is uitgeput 

geraakt door natuurlijke processen, nalatigheid en – in de 

laatste decennia – factoren die te maken hebben met het 

klimaat en weer. Klimaatverandering is een feit en is niet 

een-twee-drie te verhelpen. Ons ecosysteem heeft het zwaar 

te verduren. De kwaliteit en beschikbaarheid van water 

vormen een probleem voor zowel de rijke landen als de 

ontwikkelingslanden. Welvarende steden in Zuid-Californië 

kampen nu al jaren achtereen met extreme droogte. 

Regenstormen worden steeds heviger en overstromingen in 

steden zijn nu eerder regel dan uitzondering. Het is hoog tijd 

om deze bronnen terug te brengen in een ecologisch gezonde 

staat, die voorziet in klimaatbestendigheid, materialen en 

diensten die gemeenschappen en bedrijven nodig hebben 

om goed te kunnen functioneren in economisch, sociaal 

en ecologisch opzicht. Wat we in wezen nodig hebben 

is een ‘circulaire economie’ die een bijdrage levert aan 

nieuwe technologieën en innovatie op het gebied van 

techniek, financiën en milieu. Stedelijk regenwaterbeheer 

en klimaatbestendigheid zullen in het voortbestaan van de 

circulaire economie een belangrijke rol spelen.

‘We moeten overstappen van een lineair 
gebruik van bronnen en afvalproductie naar 
een duurzaam beheer van stedelijke bronnen. 
Met een circulaire economie kunnen we de 
klimaatbestendigheid van steden vergroten.’
– J.P. van der Hoek, A. Struker, en J.E.M. de Danschutter, Urban Water Journal Vol. 14, Issue 1, 2017.

‘Amsterdam as a sustainable European metropolis: integration of water, energy and material flows’

3. De oplossingen
Hoe maak je een stad regenwaterbestendig?

Tel.: +31(0)523 28 81 65      E-mail: info@wavin.nlStedelijk Regenwaterbeheer
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Om de uitdagingen van een klimaatbestendige stad het hoofd 

te bieden is een betere vorm van samenwerking bij stedelijk 

regenwaterbeheer noodzakelijk: een multidisciplinair consortium 

van leiders en deskundigen die hetzelfde doel nastreven. Dit doel 

is het creëren van een klimaatbestendige stedelijke omgeving die 

duurzaam functioneert en het goed doet op elk niveau. Vanuit 

het perspectief van regenwaterbeheer betekent dit: flexibele 

systemen en oplossingen voor regenwater, vermindering van 

energieverbruik, efficiënt gebruik van het land, begrip voor de 

impact van klimaatverandering en het waarborgen van kritieke 

infrastructuur. Duurzaam en bestendig regenwatermanagement 

moet gericht zijn op een beschikbare en veilige waterlevering, 

evenals bescherming van de volksgezondheid (tegen stoffen 

die het water verontreinigen en vervuilen) en bescherming tegen 

overstromingen in dichtbebouwde stedelijke gebieden met 

vele (verschillende) soorten essentiële stedelijke infrastructuur. 

Van oudsher worden klimaatbestendige maatschappijen 

beschouwd als gemeenschappen die van verwoesting terug 

zijn gegaan naar de toestand daarvoor. Maar dat is niet zo. 

Als we kijken naar rampen zoals die met orkaan Katrina in 

New Orleans (in 2005), dan blijkt duidelijk dat ze weliswaar 

zijn hersteld, maar niet meer hetzelfde zijn als daarvoor. 

Klimaatbestendigheid zou dus – in de context van stedelijk 

regenwaterbeheer – een flexibel en adaptief proces moeten zijn 

waarbij gemeenschappen leren om te gaan met veranderende 

economieën en maatschappelijke behoeften en met een 

veranderend klimaat. Met andere woorden, we moeten hopen 

op het beste, maar ook voorbereid zijn op het ergste.

A. Ontwerp, technologie en innovatie in regenwaterbeheer

‘Onze rioleringssystemen zijn zo ontworpen dat ze 
eens per twee jaar falen’
– Professor Frans van de Ven, Stedelijk Waterbeheer, Universiteit Delft

Stedelijk Regenwaterbeheerwww.wavin.nl

Hoe is het mogelijk dat, met alle kennis die we hebben 

opgebouwd, onze straten nog steeds overstromen? Het 

antwoord is simpel: omdat wij ze zo hebben ontworpen. Het is 

een standaard ontwerp.

De vraag die we ons zouden moeten stellen, luidt dus: ‘Is dit 

standaard ontwerp tegenwoordig nog steeds toepasbaar?’ 

Verouderde systemen en infrastructuur zijn niet opgewassen 

tegen de belasting als gevolg van de buitensporige regenval 

waar Europa mee te maken heeft. Toch zijn veel steden 

terughoudend als het gaat om aanpassen of volledig 

vernieuwen van hun afvoer- en rioleringssystemen. En als 

zij besluiten gemeentelijke fondsen toe te wijzen aan nieuwe 

of gemoderniseerde infrastructuur, investeren ze dan in 

het uitbreiden van de stedelijke afvoer of ondergrondse 

opslagcapaciteit of in schadegevoeligheid van de stedelijke 

omgeving? Bij verbeterde afvoer van regenwater heeft men 

verschillende keuzes. Zo kan het water worden vastgehouden 

om vervolgens voor andere doeleinden te worden gebruikt. 

Ook kan het regenwater tijdelijk worden vastgehouden om 

vervolgens (bijvoorbeeld na een uur) alsnog langzaam te 

worden afgevoerd.  Zolang de opwarming van de aarde 

invloed blijft hebben op onze stedelijke gemeenschappen, 

zal het aantal overstromingen en ook het aantal droogtes 

blijven toenemen. Daarom lijkt het vasthouden van regenwater 

een logische keuze, om zo in tijden van droogte het water 

te kunnen gebruiken voor het besproeien van tuinen en om 

hittestress te verminderen.

 

Er bestaan vele nieuwe en innovatieve benaderingen van 

regenwaterbeheer en die sluiten elkaar niet uit. Een stad 

kan kiezen voor een meervoudige benadering die past bij 

het stedelijke gebied. Er kunnen bijvoorbeeld buffer- en 

infiltratiesystemen voor regenwater worden geïnstalleerd en 

daarnaast kan doorlatende bestrating worden aangelegd. 

Waar het uiteindelijk om gaat is dat de stedelijke gebieden 

zo klimaatbestendig en adaptief mogelijk worden gemaakt. 

Innovatieve en klimaatbestendige oplossingen voor 

regenwaterbeheer worden aangeduid met het verzamelbegrip 

Environmental Site Design. ESD bootst natuurlijke systemen 

langs het gehele stromingstraject van het regenwater na door 

een reeks ontwerpprincipes gecombineerd toe te passen in 

de gehele ontwikkelingslocatie. Het doel is de hydrologie en 

waterkwaliteit in bossen en in de natuur te evenaren. Elke ESD-

toepassing zorgt ervoor dat het volume van het regenwater 

geleidelijk afneemt op weg naar de stroming, waardoor 

er minder conventionele regenwaterinfrastructuur nodig is. 

Voorbeelden van deze aanpak zijn de steeds populairdere 

groene daken en doorlatende bestrating.
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Groendaken/daktuinen
Groendaken (daken bedekt met vegetatie) absorberen 

regenwater en verminderen overstromingen. De daken zijn 

erg populair in Europa. In Frankrijk bestaat zelfs een wet ter 

bevordering van groendaken. De voordelen zijn eenvoudig: 

- voor de eigenaar van het gebouw is het een tool voor 

regenwatermanagement; - het vermindert wateroverlast - het 

voorkomt overstromingen van het riool; - het neutraliseert 

het effect van zure regen en - het filtert stikstofvervuiling uit 

het regenwater. Een voorbeeld van een ‘green roof’ is ook te 

vinden bij Wildlands Zoo in Emmen, een project waar Wavin 

nauw bij betrokken was.

Doorlatende bestrating (van gras

Regenwaterafvoer in stoeprand vangt afstromend water in stad op

Doorlatende bestrating, 
stoepen en tuinen
In sommige stedelijke gebieden wordt groene ruimte als een 

luxe beschouwd. Er zijn veel ondoorlatende materialen op 

de grond en op de daken. Beton (en andere materialen zoals 

asfalt, baksteen en bitumen) is simpelweg niet doorlatend. Het 

kan geen regenwater absorberen. Het ligt dan ook voor de 

hand om te streven naar een duurzame afvoer. In het kader 

van stedelijke milieu-initiatieven die in Europa en wereldwijd 

van de grond komen, wordt aanbevolen om ondoorlatende 

oppervlakken te vervangen door doorlatende materialen zoals 

gras en tuinen. Hierdoor kan het regenwater in de bodem 

worden opgenomen.  Dit proces, dat ook wel bekend staat als 

infiltratie, helpt ook de fauna in stand te houden.

Groen dak

Tel.: +31(0)523 28 81 65      E-mail: info@wavin.nlStedelijk Regenwaterbeheer
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Q-BIC Plus

Een 100% duurzame oplossing 
voor infiltratie en vasthouden van 
regenwater
Door de invloed van klimaatverandering en de daardoor toenemende 

hoeveelheid en frequentie van regenbuien, zien stedenbouwkundigen en 

bedrijven zich genoodzaakt over langetermijnoplossingen voor waterinfiltratie 

en -buffering na te denken. Modulaire kunststof units worden in Europa sinds 

de jaren ’80 van de twintigste eeuw toegepast bij het regenwaterbeheer. 

Ze worden gebruikt voor het aanleggen van ondergrondse structuren 

die het regenwater beheersen door het ofwel te laten infiltreren in de 

omliggende bodem, ofwel het vast te houden en vervolgens gecontroleerd 

en langzaam af te laten voeren in het bestaande afvoersysteem. Ze helpen 

het overstromingsrisico te beheersen als onderdeel van een goed SuDS-

ontwerp (Sustainable urban Drainage Systems). Om pieken in de regenval op 

te vangen en het lozen van regenwater feilloos onder controle te houden, heeft 

Wavin deze waterdichte technologie benut om buffer- en infiltratieoplossingen 

zoals Q-Bic, Q-BB, AquaCell en Q-Bic Plus te ontwerpen. Deze modulaire 

ondergrondse units van kunststof zijn ontworpen voor gebruik op locaties 

met zwaar verkeer en een hoog plaatselijk grondwaterpeil. De Q-Bic Plus 

(zie afbeelding links) is gebaseerd op een modulair concept waarbij alleen 

gebruik wordt gemaakt van zijpanelen als deze werkelijk nodig zijn in een 

infiltratie/bufferunit. Deze is gemaakt van zuivere polypropyleen en is daardoor 

uitzonderlijk robuust en bestand tegen extreme belasting. Bovendien zijn de 

kunststof kratten ontworpen om minimaal 50 jaar mee te gaan. Een lange 

levensduur staat gelijk aan duurzaamheid – iets waar stedenbouwkundigen 

rekening mee moeten houden bij het bouwen van een klimaatbestendige stad.

Regenwater scheiden van het 
rioolstelsel
Om het waterbeheer te verbeteren en te voorkomen dat het rioolstelsel 

beschadigd raakt, renoveren gemeentes hun ondergrondse buis- en 

afvoersystemen. Dat doen zij door het systeem voor regenwater en dat 

van het riool van elkaar te scheiden. Dankzij deze scheiding kan de 

waterzuiveringsinstallatie correct functioneren zonder dat deze overbelast 

raakt door grote hoeveelheden regenwater. De afvoer van regenwater kan 

vaak geïntegreerd worden met het ondergrondse afvoersysteem om het lokale 

grondwaterniveau te beheersen.

Stedelijk Regenwaterbeheerwww.wavin.nl
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Casestudy

Het Noord-Duitse Wolfsburg is bezig met het herontwikkelen 

van een omvangrijk stedelijk gebied in de wijk Hellwinkel. 

Wavin Duitsland werd verzocht de duurzame oplossing voor 

regenwater te leveren die uiteindelijk zal uitmonden in de 

installatie van ruim 3000 Q-Bic Plus units. De visie achter deze 

duurzame stedelijke ontwikkeling is het stimuleren van onderling 

verbonden groene ruimten, een multimodaal vervoersysteem en 

ontwikkeling gericht op gemengd gebruik (woningen/bedrijven). 

Dus heeft Wolfsburg na zorgvuldig overleg een consortium 

samengesteld bestaande uit professionals (stadsbestuurders, 

planners, architecten, ingenieurs, installateurs) en een bedrijf 

dat de oplossing voor regenwater levert. Hun gezamenlijke 

doel is om duurzame en leefbare gemeenschappen tot stand te 

brengen die bescherming bieden aan het historische, culturele 

en ecologische erfgoed. Het gebied beslaat 11 hectare met 

daarin ongeveer 750 woningen. Het stadsdeel Hellwinkel 

bevindt zich nabij de Autostadt (in bezit van Volkswagen) en 

ligt tussen de Reislinger Straße en de bosrand van de Steimker 

Berg.

Het is de bedoeling dat dit stedelijke woningbouwproject 

vrijwel zelfvoorzienend is op het gebied van energie, water en 

infrastructuur en dus een hoge mate van duurzaamheid kent. 

Deze wijk wordt bij hevige regen getroffen door overstromingen 

en het hoge grondwaterpeil leidt tot problemen omdat er geen 

oplossing voorhanden is om de filtratie van het regenwater te 

beheren. Het middelpunt van het regenwaterbeheer in de wijk 

vormt de Wiesenterrasse. Deze bestaat uit een hoger- en een 

lagergelegen gedeelte en is ontworpen als groen gebied met 

een trap vanaf een promenade die langs het terrein loopt. 

Onder dit groene gebied zijn grote opslagunits nodig om bij 

hevige regen in de nodige extra opvangcapaciteit te voorzien. 

Het gebied heeft dus behoefte aan een flexibele oplossing voor 

regenwater die geschikt is voor een hellend terrein met een 

speciaal getrapt ontwerp en minder opvallende kolkdeksels.

Wiesenterrasse de oplossing voor regenwater: Besloten 

werd dat er behoefte was aan buffering van regenwater onder 

een mooie, multifunctionele groene ruimte. Het duurzame 

concept dat Wavin voor regenwater heeft ontwikkeld, steunt 

op drie doelstellingen:

  Verdamping via groene gebieden;

   Verminderde afstroming via het oppervlak dankzij beplante 

en groene gebieden;

   Onzichtbare ondergrondse opslag in een Q-Bic Plus 

buffertank (water kan van bovenaf de tank in lopen, maar 

komt niet in de bodem terecht; het zal in plaats daarvan via 

debietbegrenzers en putten langzaam worden afgevoerd 

naar het rioleringssysteem van Wolfsburg).

De producten die voor deze oplossing worden gebruikt, 

zijn de Q-Bic Plus (infiltratie/buffertank) en de X-Stream 

(regenwaterbuis) van Wavin.

De installatie van de eerste bufferunit in de ‘Untere 

Wiesenterrasse’ werd afgerond in augustus/september 2016. 

Er zijn 1500 Q-Bic Plus units geïnstalleerd in 5 dagen tijd. Het 

project als geheel is gestart in het derde kwartaal van 2015 en 

zal volgens planning in 2018 worden afgerond.

Hellwinkel

Tel.: +31(0)523 28 81 65      E-mail: info@wavin.nlStedelijk Regenwaterbeheer
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Steden moeten regenwaterbeheer een centrale plek geven 

binnen de stedelijke planning. Het moet deel uitmaken van 

een geïntegreerd en interactief proces tussen planners, 

ontwikkelaars, ingenieurs en overheden.

Meting:

Er zijn vele factoren waarmee rekening moet worden 

gehouden bij het meten in hoeverre steden bestand zijn tegen 

regenwater. Factoren zoals geografische ligging, bodem, 

bestrating, beken en kolken, gescheiden rioolstelsels en de 

meetinstrumenten (software) die men moet gebruiken. Er is 

een heel scala aan technieken voorhanden die besluitvormers 

helpen het overstromingsrisico te analyseren en te meten, en 

om te bepalen in welke maatregelen voor regenwaterbeheer zij 

zouden moeten investeren.

Een van de meest gebruikte technieken is een kosten-

batenanalyse (KBA). Deze maakt deel uit van een meer 

algemene procedure die bekendstaat als milieubeoordeling en

focust op het verzamelen van informatie over alle 

milieukenmerken en -waarden en wijzigingen. Met het oog 

op verlaging van het overstromingsrisico wordt in de KBA 

een schatting gemaakt van de schade die overstromingen 

naar verwachting in de toekomst zullen aanrichten (zonder 

risicoreductie). De mogelijke maatregelen voor risicoreductie 

en de kosten daarvan worden vastgesteld. Ook wordt een 

inschatting gemaakt van de voordelen die zulke maatregelen 

bieden (d.w.z. leefbaarheid, aantrekkelijkheid van het stedelijke 

landschap) en wat de gevolgen zijn voor sociale cohesie, 

educatie en gevoel van veiligheid. Tot slot wordt in de 

KBA berekend of deze maatregelen economisch haalbaar 

en efficiënt zijn. Daarnaast worden ook de acceptatieniveaus 

B.  Planning – proactief stedelijk regenwaterbeheer is van 
cruciaal belang

Figuur	8	–	Stakeholders	betrokken	bij	vormgeving	stad

Politieke leiders, 
bestuurders en 

diensten van de lokale 
overheid (stad)

Leveranciers van 
publieke of private 

diensten: water, 
elektriciteit, gas, 

communicatie, transport, 
afval, onderwijs, etc.

Eindgebruikers 
en ‘prosumers’: 

bewoners en 
vertegenwoordigers 
van lokale bedrijven

Leveranciers van 
oplossingen: 

technologieleveran-
ciers, financiers en 

investeerders

Investeerders: private 
banken,

venture capitalists, 
pensioenfondsen, 

internationale banken

(Bron: International Electro technical Commission (IEC), White Paper,

Orchestrating Infrastructure for sustainable Smart Cities, p. 29)

Bron: Zurich Insurance Company, Risk Nexus, Making communities more 

flood resilient: the role of cost-benefit analysis and other decision-

support tools, sept 2014)

Gemeenschapskeuze • Vaststellen criteria gemeenschapskeuze
• Vaststellen van doelstellingen en aanpak 

in overleg met gemeenschappen

Projectplanning en 
-uitvoering

• Beoordelen referentierisico op 
overstromingen en risicoperceptie

• Beoordelen kwetsbaarheid en capaciteit
• Ontwikkelen van indicatoren van 

overstromingsbestendigheid van de 
gemeenschap

• Identificeren van potentiële 
klimaatbestendigheid vergrotende 
activiteiten

• Prioriteren van activiteiten gericht 
op overstromingsbestendigheid via 
risico-gebaseerde KBA en andere 
besluitvorminginstrumenten

• Uitvoeren en oefenen

Blijvend werk t.b.v. 
bestendigheid

• Monitoren en evalueren
• Leren
• Resultaten verspreiden

Stedelijk Regenwaterbeheerwww.wavin.nl
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geanalyseerd en wordt onder meer bekeken of het al dan niet 

acceptabel is dat regenwater op de straten blijft staan en voor 

hoelang.

Deelnemers:

Er moet een taskforce voor stedelijk regenwaterbeheer 

worden samengesteld (als onderdeel van het over koe-

pelende planningsteam voor klimaatbestendigheid). Er 

moeten stakeholders worden aangewezen (meestal zijn dit 

gemeentebestuurders, stedenbouwkundigen, land schaps-

architecten, ingenieurs, marktleiders, gemeen schaps leiders en 

geselecteerde inwoners); de criteria voor het selecteren van 

stakeholders moeten helder en begrijpelijk zijn. Vervolgens 

zal het team de doelstellingen van de taskforce vaststellen. 

Ze zullen ook met de bevolking samenwerken om ervoor 

te zorgen dat mensen betrokken blijven. Soms zullen deze 

‘stedelijke taskforces’ samenwerken met of te rade gaan bij 

aangrenzende gemeentes die met vergelijkbare problemen, 

omstandigheden en zorgen te maken hebben.

Projectplanning	en	-uitvoering:

Het is van belang dat stedelijke planners en bestuurders afzien 

van het traditionele standpunt waarbij overstromingspreventie 

(d.w.z. stormvloedkeringen en afvoerinfrastructuur) de enige 

oplossing is. Zij zullen meer moeten denken in termen van 

overstromingsbestendigheid – een omslag waarvoor een groter 

beroep moet worden gedaan op de verantwoordelijkheid 

van verschillende stakeholders (waaronder eigenaren van 

onroerend goed).

C.  Ontwikkeling – een geïntegreerde en allesomvattende 
gemeentelijke infrastructuur

Er is een team van progressieve, op de gemeenschap 

gerichte stakeholders nodig om een plan uit te werken 

voor klimaatbestendige steden en regenwaterbeheer. Het 

is daarbij van belang dat zij afkomstig zijn uit een breed 

spectrum van beroepen en disciplines. En ditzelfde team van 

groene denkers zal dit plan moeten doorlichten en ervoor 

zorgen dat het flexibel genoeg is om zich aan te passen 

aan veranderende omstandigheden. Niets blijft hetzelfde. 

In een allesomvattende gemeentelijke infrastructuur is 

sprake van synchroniciteit tussen sociale, economische en 

ecologische duurzaamheid om te zorgen voor een slimme en 

klimaatbestendige stad. Een groene omgeving is prettiger om 

in te wonen en beïnvloedt de sociale kwaliteit van de omgeving, 

wat ook tot gevolg heeft dat de huizenprijzen stijgen. In deze 

steden is sprake van samenwerking tussen overstromings- 

en waterbeheervoorzieningen en andere stedelijke systemen 

waaronder vervoer, energie, landgebruik en natuurlijke 

systemen. De casestudy van Wolfsburg is een goed voorbeeld 

van een allesomvattende gemeentelijke infrastructuur.

Tel.: +31(0)523 28 81 65      E-mail: info@wavin.nlStedelijk Regenwaterbeheer

Opgemerkt dient te worden dat ‘risico’ in termen van 

regenwaterbeheer verband houdt met terugkerende 

regenintensiteit en met de locatie. Om een voorbeeld te noemen: 

doordat gevallen regenwater zich ophoopt in laaggelegen 

gebieden, kunnen ze gemakkelijk overstromen. Daarentegen 

houdt ‘overstromingsrisico’ meestal verband met de stabiliteit 

van kades en dijken en met de hoogte van waterkeringen. Dit 

geldt voor alle typen overstromingen behalve die veroorzaakt 

wordt door regen.
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We staan aan de vooravond van verandering. De besluiten 

die we vandaag de dag nemen, bepalen hoe we in de 

toekomst zullen leven. Zijn onze steden dan klimaatbestendig? 

Zal onze sociaaleconomische en ecologische infrastructuur 

bestand zijn tegen grote schommelingen in temperatuur en 

weersomstandigheden?

Het volgende staat vast:
  De verstedelijking neemt toe;
  Steden raken steeds dichter bevolkt;
   De frequentie en intensiteit van stortregens  

neemt toe;
   Regenwateroverlast in de steden is een  

‘blijvend probleem’;
   Verouderde infrastructuur voor regenwaterbeheer 

is niet toegerust om afstromend regenwater  

te transporteren;
  De waterkwaliteit neemt af; 
  Klimaatverandering is een feit.

 

Deze whitepaper gaat over de uitdagingen en duurzame 

oplossingen voor regenwater die verband houden met de 

stedelijke bestendigheid tegen regenwateroverlast. Bovendien 

geeft deze whitepaper aan waar en hoe gemeenten hun 

manier van denken moeten aanpassen, zodat steden een 

geïntegreerde klimaatbestendige infrastructuur krijgen en op 

efficiënte wijze een bijdrage leveren aan sociaaleconomische 

en ecologische groei. De stad zou een voortrekkersrol op 

zich moeten nemen op het vlak van klimaatbestendigheid 

– en dat geldt niet alleen voor zijn bestuurders, maar ook 

voor de burgers. Toonaangevende bedrijven op het gebied 

van regenwaterbeheer zoals Wavin nemen het voortouw 

bij het verzamelen van informatie over hoe het beter kan, 

hoe we met slimmere oplossingen kunnen komen – door 

toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen, materialen te 

testen en deze kennis en expertise te delen met steden en 

andere stakeholders. Problemen zijn niet meer dan verkapte 

mogelijkheden. Duurzaam stedelijk regenwaterbeheer biedt 

kansen om andere bronnen te vergaren, zoals ruimte, energie, 

water en voedingsstoffen. Vernieuwers in de sector zoals 

Wavin kunnen stedelijke gemeenschappen ondersteunen op 

weg naar daadwerkelijke bestendigheid en duurzaamheid – 

niet alleen op het gebied van regenwaterbeheer, maar ook wat 

betreft het vermogen om zich aan te passen aan veranderende 

klimaatomstandigheden en te gedijen in een circulaire stad. 

De eerste vraag, ‘zullen we voorbereid zijn?’, is dan ook te 

beantwoorden met een volmondig ‘ja’.

4. Conclusies 
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Kom	in	actie

We kunnen niet werkloos toezien hoe overheid, gemeenten, 

milieuactivisten of stedenbouwkundigen alles in het werk 

stellen voor een infrastructuur die stedelijke overstromingen 

kan voorkomen en het probleem van droogte en hittestress 

kan verminderen. Het moet zowel een gemeenschappelijke, 

als een individuele inspanning zijn. Ieder van ons moet zijn 

eigen verantwoordelijkheid nemen om zich aan te passen aan 

een veranderend klimaat. Of het nu is door regenwater op te 

vangen of een tuin op het dak aan te leggen, het is absoluut 

noodzakelijk dat we doen wat nodig is om bij te dragen aan een 

oplossing voor het regenwaterbeheer.

Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) zal de ‘jaarlijkse 

schade door overstromingen tot 2050 vervijfvoudigen en 

tot 2080 verzeventienvoudigen’. De EEA heeft een rapport 

uitgebracht over de noodzaak voor Europa om zich aan te 

 

passen aan klimaatverandering. Preventieve maatregelen 

dienen zo snel mogelijk te worden ingevoerd. Wavin zal een 

leidende rol blijven spelen bij het ontwikkelen en vervaardigen 

van toekomstgerichte, duurzame regenwateroplossingen, 

zodat de uitdagingen van stedelijke overstromingen afnemen 

en wij een bijdrage kunnen leveren aan klimaatadaptatie.

Als u meer wilt weten over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw 

stad of gemeenschap klimaatbestendig wordt, neem dan 

contact op met het projectmanagementteam voor regenwater 

bij Wavin. Zij helpen u graag verder.

Treed op als ambassadeur in uw buurt. Ga naar vergaderingen 

over stedelijke planning. En bovenal, laat van u horen.

Meer informatie en bronnen kunt u vinden onder Referenties/

Bronnen aan het einde van deze whitepaper.

‘Het is een gezamenlijke inspanning, een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
misschien is het nog niet te laat.’
– Christine Lagarde (Managing Director, IMF) over klimaatverandering

5. Kansen; zet u in  voor een  
regenwaterbestendige stad

Tel.: +31(0)523 28 81 65      E-mail: info@wavin.nlStedelijk Regenwaterbeheer
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Wavin is de grootste leverancier van plastic leidingsystemen 

en -oplossingen in Europa. Als een van de langst gevestigde 

namen binnen deze competitieve en veeleisende markt heeft 

Wavin een reputatie opgebouwd die gebaseerd is op 60 jaar 

hoge kwaliteit en innovatie.

 

Wij bieden oplossingen voor boven- en ondergrondse projecten 

in klimaatbestendig waterbeheer, verwarmen en koelen, water- 

en gasdistributie, riolering, en kabelbescherming

 

Het hoofdkantoor bevindt zich in Zwolle, Nederland. Wavin 

heeft vestigingen in meer dan 20 landen. Het bedrijf beschikt 

over een groot netwerk van agenten, licentiehouders en 

distributeurs.

 

In 2012 is Wavin overgenomen door Mexichem, een 

wereldleider in kunststof leidingen en een van de grootste 

chemische en petrochemische bedrijven ter wereld. Mexichem 

bedient een breed scala aan bedrijfstakken via drie grote 

businessgroepen: Fluent, Vinyl en Fluor. Wavin opereert 

binnen de Fluent Business Group van Mexichem, die uit een 

aantal productcategorieën bestaat: bouw en infrastructuur, 

irrigatiesystemen, geosynthetica en datacomsystemen.

 

Onze klanten profiteren van ons Europese leiderschap, 

lokale aanwezigheid, inzet voor innovatie en technische 

ondersteuning. We voldoen al jaren aan de hoogste 

duurzaamheidsstandaarden. Wavin zorgt voor betrouwbare 

levering aan onze klanten en ondersteunt ze bij het behalen van 

hun doelstellingen.

Wavin	B.V.	

Wavin Nederland B.V. 

J.C. Kellerlaan 8

7772 SG Hardenberg

Postbus 5

7770 AA Hardenberg

+31 (0)523288165

6. Over Wavin 
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Figuur 9 Aandachtspunten bij gebruik decision-support tools om 
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