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In het kader van het project Herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek heeft het vervangen van de 
ruim zestig jaar oude riolering prioriteit. Zestig jaar wordt in het algemeen gehanteerd als de 
levensduur van riolering. Er kunnen verzakkingen ontstaan die leiden tot problemen bij de afvoer van 
water. Deze vervanging past bovendien in de inspanningen van de gemeente om de 
klimaatveranderingen het hoofd te bieden: met name het verwerken van overvloedige regenbuien. 
Omgekeerd wordt er ook gekeken naar maatregelen om bij langere perioden van droogte water in te 
kunnen laten om het grondwaterpeil te reguleren. 
Het rioleringsontwerp is afgestemd met het hoogheemraadschap (HHNK) en is nu afgerond.  
 
De belangrijkste kenmerken van het ontwerp zijn: 
 
1. Wateroverlast voorkomen 

‘Water op straat’ is een normaal en acceptabel straatbeeld na een hevige regenbui. De norm die 
hiervoor wordt gehanteerd is ‘tot 2 uur na een bui’. Daarnaast moet voorkomen worden dat er 
water in de woningen komt. 
Nu neemt de hoeveelheid regen die tegelijkertijd valt steeds meer toe. Dit vraagt om 
maatregelen om binnen de norm te blijven. Hiervoor worden twee maatregelen genomen: 
a. Onder de straat wordt een poreuze fundering aangebracht waarmee extra bergend 

vermogen beschikbaar komt. Om precies te zijn kan er hierdoor 60 millimeter water per uur 
verwerkt worden. Volgens de berekeningen moet het water dan in ongeveer een half uur van 
straat zijn. 

b. Het straatniveau wordt ten opzichte van het huidige niveau met circa 10 centimeter 
verlaagd. Hiermee wordt een veilige marge gecreëerd om water weg te houden van 
woningen. Strikt genomen is deze maatregel niet nodig (de poreuze fundering is afdoende), 
maar het schept wel een robuuste buffer. 

 
2. Van een gemengd naar een gescheiden rioolstelsel 

Nu ligt er een gemengd rioolstelsel: het vuilwater vanuit de woningen en het hemelwater wordt 
via één buis afgevoerd. Hierdoor wordt de druk op het rioolstelsel bij hevige regenbuien 
verhoogd met mogelijk kwalijke gevolgen voor de afvoer van het vuile water uit de woningen. 
Daarnaast wordt in principe schoon water vermengd met vuil water, waardoor er meer water 
gezuiverd moet worden dan nodig. 
Er gaat een gescheiden rioolstelsel komen: het hemelwater wordt gescheiden van het vuilwater. 
Het water dat op straat valt wordt opgevangen en afgevoerd in een apart buizenstelsel. Door het 
toepassen van de poreuze laag onder het wegdek wordt er ook een vertraging in het afvoeren 
van het water ingebouwd. Hierdoor wordt de druk op het rioolstelsel bij hevige regenbuien 
verminderd. 
Ook wordt een deel van het water dat op daken valt hierbij gevoegd. Sowieso een deel van de 
daken van de woningen van de wooncorporatie Woonschakel. Voor de bewoners van de 
koophuizen gebeurt dat in overleg met bewoners en op vrijwillige basis. Daarnaast wordt er voor 
elke woning een drainageput aangeboden. Als er sprake is van een hoog grondwaterpeil kan 
door aansluiting op de drainageput hier iets aan gedaan worden. 
 

3. Grondwaterpeil bewaken 
Het grondwaterpeil wordt op 1,8 meter min NAP gehouden door het toepassen van een 
overstortmuur in het stelsel die als stuw fungeert. Hiermee wordt uitdroging tegen gegaan en 
wordt voorkomen dat de fundering van woningen wordt aangetast door droogte. 

 
 


