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Bijlagen 

1. Wateroverlastlandschapskaart kernen Hellendoorn -

 Nijverdal-, bedrijventerrein ’t Lochter  en de Kruidenwijk 



 

1. Inleiding  
 

Klimaat dwingt tot wateraanpak. 

De gemeente zal de komende jaren gaan investeren in maatregelen als 

gevolg van klimaatontwikkeling (wateroverlast). Het huidige rioolstelsel 

is onvoldoende ingericht om extreme neerslag te kunnen verwerken 

met als gevolg dat de straat helemaal blank komt te staan. 

 

Visie 

De gemeente Hellendoorn streeft naar een zo duurzaam mogelijke en 

doelmatige inzameling en afvoer van hemelwater waarbij hemelwater 

op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt verwerkt. Gestreefd wordt 

dit doen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten waarbij het 

hemelwater vanuit hygiënisch oogpunt (volksgezondheid) adequaat 

wordt ingezameld en afgevoerd. Verontreiniging van bodem, lucht en 

oppervlaktewater worden zoveel mogelijk voorkomen en wateroverlast 

voor burgers zoveel mogelijk beperkt.  

 

Missie 

Voor de uitwerking van de hemelwaterzorgplicht is het van belang te 

onderkennen dat de beleidsvrijheid die in de wetgeving voor de 

hemelwaterzorgplicht wordt geboden groot is. Hierbij zijn doelmatigheid 

en redelijkheid de criteria. In de uitwerking is onderscheid gemaakt naar 

nieuw te ontwikkelen gebied en bestaand gebied. 

Klimaatverandering is het gesprek van de dag. Maar wat is het nu 

precies? Is het juist niet lekker als het wat warmer wordt in Nederland?  

Gedragsverandering bereiken bij de burgers is een zaak van lange 

adem. De gemeente beschouwt communicatie als een belangrijk middel 

om de bewustwording bij burgers te creëren van waterbewustzijn en 

de eigen verantwoordelijkheid voor hemelwaterverwerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het klimaat is het weer dat we meten over een langere periode. Als we 

kijken in de lange geschiedenis van de aarde is het klimaat eigenlijk 

nooit hetzelfde geweest. Het verandert continu. Maar als het klimaat 

altijd verandert, waarom maakt iedereen zich er dan juist nu zo druk 

om? Dat komt vooral omdat de verandering nu veel sneller gaat en 

anders is dan in vroegere tijden. Toen werd klimaatverandering  

veroorzaakt door de natuur: door de zon, oceaanstromen, vulkanen of 

de stand van de aarde. De klimaatverandering van nu wordt niet alleen 

door de natuur bepaald, maar ook voor een groot deel door ons 

mensen. 

 

De laatste jaren staat door de klimaatontwikkelingen ook het beheersen 

van wateroverlast als gevolg van extreme neerslag in de belangstelling. 

Die overlast heeft gevolgen voor de landbouw en de natuur, maar ook 

voor bijvoorbeeld het stedelijk gebied. Regelmatig worden gemeentes 

in zomerse perioden getroffen door zeer zware regenbuien die behalve 

wateroverlast ook maatschappelijke onrust veroorzaken. 

 

Water is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving 

in stedelijk gebied. Het is een maatschappelijk belang dat water in 

stedelijk gebied op orde is en blijft. Dan kunnen inwoners het water 

beleven, ervan genieten en nu en in de toekomst droge voeten houden. 

Dus moeten we anticiperen op klimaatveranderingen. Dit doen we door 

hemelwater zo veel mogelijk lokaal op te vangen en te bergen, zodat 

dit in droge periodes een aanvulling vormt op het grondwater. Ook 

brengen we in kaart welke gebieden gevoelig zijn voor wateroverlast bij 

extremere weerssituaties, zodat hier gericht maatregelen getroffen 

kunnen worden. In dit programma is aangegeven hoe we dat voor de 

komende periode gaan doen.  

 

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 4) is een beleidsplan in hoofdlijnen 

voor de korte termijn en vormt een belangrijke schakel in de regulering  

van water in vooral de stedelijke omgeving.  

 



 

Uitgangspunten, maatregelen en strategische plannen worden jaarlijks 

uitgewerkt en concreet gemaakt in bijvoorbeeld een klimaatprogramma. 

 

De rioolstelsels in de gemeente zijn in de loop der tijd zodanig 

ontworpen dat er in de praktijk bij normale regelval nauwelijks sprake is 

van wateroverlast. Maar door extreme neerslag bestaat de kans dat in 

de toekomst op lokaal niveau extra maatregelen nodig zijn. In het kader 

van het GRP4 is voor de kernen Hellendoorn en Nijverdal een eerste 

verkenning van de gevolgen van extreme neerslag regenval uitgevoerd. 

De komende jaren is het gewenst de ontwikkelingen vanuit andere 

overheden in relatie tot het klimaat te volgen, en waar nodig ons beleid 

op grond daarvan verder bij te stellen 

Begin 2015 is er een wateroverlastlandschapskaart gemaakt. De 

wateroverlastlandschapskaart geeft weer waar water zich zal 

verzamelen bij een extreme bui waarbij in één uur tijd 50 mm neerslag 

valt. Deze verkenning geeft inzicht in mogelijke toekomstige 

wateroverlastlocaties als gevolg van extreme neerslag in een deel van 

de gemeente (kernen Nijverdal en Hellendoorn). Hiertoe zijn 

hydraulische berekeningen uitgevoerd waarbij stroming over het 

maaiveld op basis van de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2) is 

meegenomen naast stroming in het rioolstelsel. Het resultaat van deze 

wateroverlastlandschapskaartscan is opgenomen in bijlage 1. 

Op basis van de resultaten van de klimaatscan zijn voor de komende 

vier jaar maatregelen bepaald waardoor de kans op wateroverlast in de 

kernen Hellendoorn en Nijverdal bij extreme neerslag minder kwetsbaar 

wordt. Deze klimaatmaatregelen lichten we in dit rapport nader toe.  



 

2. Samenhang met andere klimaatprogramma’s 
 
Overheden, waterschappen, waterleidingbedrijven, universiteiten en 

commerciële partijen werken samen aan de uitdagende taak van het 

klimaatbestendig maken van Nederland.  

 

De basis voor de ontwikkeling van nieuw beleid werd gelegd in de Nota 

Ruimte, de Vierde Nota Waterhuishouding, de Commissie Water in de 

21e eeuw en het bestuursakkoord Water (voor het laatst 

geactualiseerd in 2011). Het beleid voor de periode 2016 tot en met 

2020 is geformuleerd in het Nationaal Waterplan. Het is belangrijk om 

de doelstellingen uit dit plan zo efficiënt mogelijk te operationaliseren 

door ze te vertalen naar toepasbare lokale maatregelen.  

 

Het gemeentelijk klimaatprogramma 2016 – 2020 heeft raakvlakken 

met verschillende andere projecten die gericht zijn op het 

toekomstbestendig maken van de Nederlandse woonkernen en 

buitengebieden. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe dit 

klimaatprogramma zich verhoudt tot de projecten 

Zoetwatervoorzieningen Oost-Nederland (ZON) en Klimaat Actieve Stad 

(KAS). 

 

2.1 Zoetwatervoorziening Oost – Nederland (ZON) 
 

Klimaatveranderingen hebben gevolgen voor de landbouw, natuur, 

stedelijk gebied, recreatie, scheepvaart en drinkwatervoorzieningen. 

Vanuit het deelstroomgebied Rijn-Oost hebben de waterpartners, in het 

kader van het landelijke Deltaprogramma, een aanpak geformuleerd 

voor de toekomstige zoetwatervoorziening. Deze aanpak heeft vorm 

gekregen in het project ZON.  

 

ZON richt zich op het waarborgen van de zoetwatervoorzieningen in 

Oost-Nederland door middel van het spaarzaam gebruiken van water en 

het aanvoeren van zoetwater uit de harde hoofdwatersystemen. In 

sommige gevallen wordt een (periodiek) tekort aan zoet water 

geaccepteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Door verharding af te koppelen van de (gemengde) riolering kan de 

snelle afvoer van schoon hemelwater worden beperkt. Dit hemelwater 

kan vervolgens op andere manieren worden ingezet. Een klein deel van 

de verharding, zowel in openbaar gebied of particulier terrein, kan 

rechtstreeks worden afgekoppeld (helemaal niet aangesloten op de 

riolering). Bij het overgrote deel van de verharding is dit echter niet 

mogelijk.  

 

Bij traditionele gescheiden stelsels wordt het hemelwater rechtstreeks 

afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het is echter ook mogelijk om 

het afgekoppelde hemelwater lokaal te infiltreren door middel van 

zogenaamde IT-riolering. Hierdoor wordt zo veel mogelijk hemelwater 

lokaal vastgehouden. Dit heeft tot gevolg dat het grondwater in natte 

perioden meer zal worden aangevuld, waardoor in droge perioden 

minder snel tekorten ontstaan. Dit sluit goed aan bij het streven om 

spaarzaam om te gaan met het zoete water dat beschikbaar is in de 

regio. 

 

Op 7 juli 2014 heeft de gemeente de 

intentieverklaring/werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-

Nederland ondertekend waarin partijen aangeven de beleidsprincipes 

van ZON te onderschrijven. 

 

  

 



 

2.2 Klimaat Actieve Stad (KAS) 
 

KAS is een beweging die een bijdrage gaat leveren in het goed omgaan 

met water in de stad. De Unie van Waterschappen (UvW) en Stichting 

Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) pleiten er in de 

Whitepaper “KAS (Klimaat Actieve Stad)” voor klimaatregelen te 

omarmen, te stimuleren en de samenwerking van lokale initiatieven in 

de stad te bevorderen. KAS richt zich heel nadrukkelijk op de 

samenwerking tussen verschillende disciplines om de effecten van 

klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken.  

 

Bij het vormgeven van de maatregelen in het Klimaatprogramma 2016 

– 2020 zijn we actief op zoek gegaan naar projecten waarbij 

interdisciplinaire samenwerking aan de orde is en een meerwaarde 

heeft. Vooral samenwerking met de disciplines wegen, groen en 

ruimtelijke ordening biedt hier kansen.  

 

Zo kan bijvoorbeeld op locaties die gevoelig zijn voor klimaat de 

riolering worden vergroot, maar ook in de vormgeving van de weg (wel 

of geen trottoirs, locatie van verkeersdrempels, etc.) kunnen 

maatregelen worden getroffen om te vooromen dat water-op-straat 

direct leidt tot overlast. Ook kan het van meerwaarde zijn om 

groenstroken op laaggelegen locaties te benutten, zodat water dat niet 

direct door de riolering kan worden afgevoerd hier tijdelijk kan worden 

geborgen en geïnfiltreerd. 

  

 



 

3. Hellendoorn waterbewust 
 
In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP4) van gemeente Hellendoorn is 

beschreven dat de communicatie een belangrijk middel is voor het 

bevorderen van waterbewustzijn binnen de gemeente Hellendoorn De 

communicatie houdt rekening met de beleidsopgaven voor ontvlechting 

van stedelijk water en hemelwater, en de realisatie van klimaat 

adaptatie in stedelijk gebied (KAS). De communicatie is gericht op het 

stedelijk gebied, met de verschillende kernen binnen de gemeente 

Hellendoorn.  

 

Missie: Informeren burgers en bedrijven 

De gemeente beschouwt communicatie als een belangrijk middel om de 

bewustwording bij burgers van het veranderende hemelwaterbeleid te 

bevorderen. Hierbij is vooral aandacht nodig voor de doorvertaling van 

het landelijke beleid naar de gemeentelijke praktijk. Waarom willen we 

hemelwater en afvalwater scheiden en hoe gaan we dat doen? 

 

Daarnaast zullen we bij burgers begrip moeten kweken voor het feit dat 

hemelwaterstelsels niet zijn ontworpen op (zeer) extreme regenval en 

dat er dus altijd een kans is op wateroverlast.  

Hiervoor wordt het communicatieplan waterbewustzijn opgesteld. 

De communicatie is gebaseerd op de beleidsopgaven voor de 

ontvlechting van afvalwater en hemelwater- en de realisatie van 

klimaatadaptatie in stedelijk gebied.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

4. Overzicht klimaatmaatregelen Hellendoorn 

 en Nijverdal 
 

De klimaatmaatregelen in de gemeente richten zich hoofdzakelijk op de 

kernen Hellendoorn en Nijverdal. In de overige kernen is in de afgelopen 

jaren al een groot aantal riolen vervangen en/of vergroot en er zijn 

diverse afkoppelprojecten uitgevoerd. 

 

In de kernen Hellendoorn en Nijverdal zullen in de komende periode 

verschillende projecten worden gerealiseerd in kader van het 

klimaatprogramma 2016 – 2020. Bij de bepaling van deze projecten is 

heel nadrukkelijk niet alleen gekeken naar mogelijke maatregelen aan de 

riolering, maar ook naar mogelijke aanpassingen in de openbare ruimte. 

Deze combinatie leidt ertoe dat op deze projectlocaties de kans op 

wateroverlast in Hellendoorn en Nijverdal ook bij extreme(re) neerslag 

zo veel mogelijk wordt beperkt. 

 

In de tabel is een overzicht opgenomen van de projectlocaties en de uit 

te voeren maatregelen aan de riolering. Een uitgebreidere beschrijving 

is opgenomen in hoofdstuk 6.  

 

kern locatie maatregel 

Hellendoorn Noord Es 

In samenwerking met inwoners uit de wijk Noord Es 

zullen maatregelen worden geformuleerd om 

overlast door extreme neerslag zo veel mogelijk te 

beperken. Het zal hier niet alleen gaan om 

maatregelen aan de riolering, maar ook om 

inrichting van de openbare ruimte. 

Nijverdal 

Rijssensestraat – 

Constantijn 

Huygensstraat (’n 

Oaln Diek) 

Het bestaande hemelwaterriool aan de zuidzijde 

van het centrum van Nijverdal zal, onder andere 

door middel van wadi’s, worden verbonden met een 

bestaande watergang. 

Nijverdal ’t Lochter 
In overleg met de Businessclub Hellendoorn – 

Nijverdal/Parkmanagement vragen we ondernemers 

of zij overlast ondervinden van water op straat. 

Deze inventarisatie toetsen we aan de 

wateroverlastkaart. 

Nijverdal 

Constantijnstraat/

G.v.d. Muelenweg 

– Hoge  Dijkje 

Realisatie aanvullend hemelwaterriool om belasting 

van de gemengde riolering te beperken. Het 

bestaande hemelwaterriool zal worden uitgebreid en 

er zal een afvoer richting het oppervlaktewater 

worden gerealiseerd. 

Nijverdal Rijssensestraat 

Door de realisatie van de nieuwe 

hemelwaterriolering, i.c.m. de vervanging van het 

bestaande riool, in de Rijssensestraat wordt een 

gescheiden afvoerroute voor het hemelwater 

gecreëerd en is dus werkelijk sprake van een 

gescheiden stelsel. De nieuwe hemelwaterriolering 

wordt aangesloten op bestaande IT-riolering van 

Nijverdal centrum. 

Nijverdal Oranjestraat 

De bestaande hemelwaterriolering zal worden 

gekoppeld aan een nieuw te realiseren watergang 

(spoorsloot).  

 

Klimaat vriendelijke inrichting openbare ruimte 

Naast de maatregelen aan de riolering zullen ook maatregelen worden 

getroffen in de openbare ruimte. Hierdoor zal de hoeveelheid water-op-

straat weliswaar niet afnemen, maar de kans dat het uittredende water 

leidt tot overlast wordt wel een stuk kleiner.  

 

De maatregelen richten zich voornamelijk op een klimaatvriendelijkere 

inrichting. Deze inrichting zal vooral worden toegepast bij 

wegonderhoud en renovatie van groenvakken en speelterreinen. 

 

Om deze integrale aanpak te kunnen realiseren is samenwerking van 

groot belang. De maatregelen in de openbare ruimte zullen worden 

getroffen op de volgende locaties:  

 

 



 

Nijverdal Hellendoorn 

Rijnstraat Imminckserve – De Matestraat 

Groot Lochter (omgeving Mozartlaan – 

Bachlaan – Boomcateweg) 
Pastoor Rientjesstraat 

Esweg Dorpsstraat 

Willem de Clerqstraat  

Kruidenwijk  

5. Wateroverlastlandschapskaart 
 

De komende jaren richt de gemeente Hellendoorn zich vooral op een 

deugdelijk en betaalbaar beheer van de rioleringsvoorzieningen naast 

het zoveel mogelijk voorkomen van vermenging van schoon 

hemelwater met afvalwater en waar nodig het aanpakken van 

wateroverlast als gevolg van klimaatontwikkelingen.  

Met een wateroverlastlandschapskaart voor de kernen Nijverdal en 

Hellendoorn heeft de gemeente een hulpmiddel in handen om optimaal 

gebruik te maken van de lokale mogelijkheden om hemelwater af te 

voeren en te verwerken. Voor de overige kernen maken de 

klimaatmaatregelen onderdeel uit van het basisrioleringsplan 2020 - 

2030. 

De wateroverlastlandschapskaart maakt inzichtelijk welke gebieden 

gevoelig zijn voor wateroverlast. Ook wordt uit deze analyse duidelijk 

hoe hemelwater afstroomt als het niet meer door de riolering kan 

worden verwerkt. Als we vervolgens slim samenwerken, kunnen we 

doeltreffende en kosteneffectieve maatregelen treffen om water 

verantwoord af te voeren en overlast te voorkomen.  

In de bijlagen zijn de resultaten opgenomen van de 

wateroverlastlandschapskaart in de huidige situatie. Deze test is 

uitgevoerd in het kader van het GRP 4 2016-2020. Aanvullend is voor 

het klimaatprogramma 2016 – 2020 een klimaatstresstest uitgevoerd 

van bedrijventerrein ’t Lochter in Nijverdal en de Kruidenwijk. 

De in hoofdstuk 6 beschreven klimaatmaatregelen zijn zodanig 

vormgegeven dat deze water-op-straat zo veel mogelijk beperken. 

  

 



 

6. Toelichting klimaatprojecten 
 

In dit hoofdstuk bespreken we de in hoofdstuk 4 aangegeven 

klimaatprojecten nader. Deze projecten zullen we in veel gevallen nog 

verder moeten uitwerken tot een concreet ontwerp. Er zijn echter ook 

planlocaties waarbij al aan de uitwerking van de maatregelen is 

begonnen.  

 

Voor alle projecten geldt dat ze zullen aansluiten op andere projecten in 

de omgeving (wegonderhoud-, verkeer en groen) en geselecteerd zijn 

op basis van de klimaatstresstest zoals beschreven in hoofdstuk 5. De 

aanpak van wateroverlast en de aanleg of vervanging van riolering kan 

zo gecombineerd worden met overige werkzaamheden, bijvoorbeeld 

renovatie van wegen-, verkeerstechnische herinrichtingen of 

herinrichting van groen. Daarnaast wordt bij ontwikkelingen vanuit 

andere disciplines steeds nadrukkelijk stilgestaan bij de rol die inrichting 

van de openbare ruimte speelt bij het voorkomen en beperken van 

mogelijke wateroverlast. 

 

 

6.1 Noord Es in Hellendoorn 
 
In de wijk Noord Es en dan vooral in de Woertheweg komt regelmatig 

wateroverlast voor.  In kader burgerparticipatie gaan we 

experimenteren met het in samenspraak met de inwoners bepalen van 

maatregelen. Het doel van deze burgerparticipatie is om draagvlak 

onder de bewoners te creëren voor aanpassingen aan de openbare 

ruimte of op eigen terrein. De ervaringen uit dit project nemen we mee 

in de andere klimaatprojecten. Daarbij komen thema’s als bijvoorbeeld 

verkeersveiligheid en speelplaatsen nadrukkelijk aan de orde. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

6.2 Rijssensestraat – Constantijnstraat 

 Huygensstraat (’n Oaln Diek) in Nijverdal 
 

In een gedeelte van de Constantijn Huygensstraat, Potgieterstraat, 

Willem Kloosstraat en de Jacques Perkstraat gaan we hemelwaterriolen 

aanleggen. Hierop gaan we minimaal het wegoppervlak en de 

voorzijden van de woningen aansluiten. Het hemelwaterriool stroomt af 

naar nieuw te realiseren wadi’s die via overlopen worden verbonden 

met de watergang aan de noordzijde van de Rijssensestraat.  

Veel van het opgevangen hemelwater zal ter plekke infiltreren. Alleen 

bij zwaardere regenbuien of lange natte perioden wordt er geloosd op 

het oppervlaktewater. Het hemelwatersysteem wordt zodanig ingericht 

dat verdere uitbreiding in de wijk in de toekomst mogelijk is.  

De aanleg van deze voorzieningen heeft een gunstig effect op de 

grondwaterstanden. We verwachten dat hierdoor de klachten 

verminderen die ontstaan zijn door het dempen van de sloot langs de 

Rijssensestraat.  

 

  



 

 

6.3 Bedrijventerrein ’t Lochter in Nijverdal 
 

Voor bedrijventerrein ’t Lochter is een klimaatstresstest uitgevoerd 

naar analogie van de klimaatstresstesten voor de kernen Hellendoorn 

en Nijverdal. De afbeelding geeft een beeld van de verhardingssituatie 

op het bedrijventerrein. De resultaten van deze klimaatstresstest zijn 

opgenomen in de bijlagen.  

Uit deze test blijkt dat bij zeer hevige neerslag (50 mm in één uur) in 

vrijwel het gehele gebied water-op-straat ontstaat. Locaties met een 

duidelijke verlaging in het maaiveld, zoals laad- en losdokken, zijn 

vanzelfsprekend extra gevoelig voor overlast.  

In overleg met de Businessclub Hellendoorn – 

Nijverdal/Parkmanagement vragen we ondernemers of zij overlast 

ondervinden van water op straat. Deze inventarisatie toetsen we aan 

de wateroverlastkaart. 

 

  



 

6.4 Constantijnstraat/G.v.d. Muelenweg – Hoge 

 Dijkje in Nijverdal 
 
Dit is één van de projectlocaties waar de maatregelen al voor een deel 

zijn uitgevoerd. In de figuur is het projectgebied weergegeven. Ook is 

te zien dat de bestaande hemelwaterstructuur in het gebied wordt 

aangevuld door nieuwe hemelwaterriolering. Door het realiseren van 

een aansluiting op het watersysteem (vijver Brakenbelt) wordt het 

infiltratie systeem Nijverdal Centrum afgekoppeld van de gemengde 

riolering.  

 

In de huidige situatie wordt het afgekoppelde hemelwater naar de IT-

riolering afgevoerd, waar het in de bodem kan infiltreren. In 

noodgevallen kan het hemelwater via een overstort overlopen naar de 

gemengde riolering en vervolgens via gemengde overstorten naar 

oppervlaktewater.  

 

 

 
 

 

Met de realisatie van de ontbrekende hemelwaterriolering kan een 

aanvullende hoeveelheid verhard oppervlak worden afgekoppeld van de 

gemengde riolering. Tevens wordt een directe verbinding gemaakt met 

oppervlaktewater waardoor overstorting naar het gemengde rioolstelsel 

minder zal plaatsvinden. Circa 80 % van het hemelwater wordt in de 

toekomst geïnfiltreerd of afgevoerd naar oppervlaktewater. De druk op 

het gemengde rioolstelsel zal verder afnemen. 

 

Het te realiseren hemelwaterriool zal nog op detailniveau worden 

uitgewerkt. Een meer gedetailleerde weergave van het nieuwe ontwerp 

en bijbehorende berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage.  

  

Legenda: 

           Nieuwe HWA riolering 

           Bestaande HWA riolering 

           Nieuwe watergang 

           Nieuwe berging kruispunt 



 

6.5 Rijssensestraat in Nijverdal 
 

In de omgeving van de Rijssensestraat ter hoogte van de Molenweg zal 

het hemelwaterriool worden uitgebreid met een aantal nieuwe 

verbindingen die aansluiten op het bestaande hemelwaterriool “Achter 

de keizer”. Daarnaast wordt gelijktijdig de gemengde riolering in de 

Rijssensestraat/Schansertweg vervangen. De locatie van het 

projectgebied is te zien in de figuur rechts.  

 

In de huidige situatie is de hemelwaterriolering in het westelijke deel 

van Nijverdal Centrum nog aangesloten op de gemengde riolering. Bij 

grotere hoeveelheden wordt vervolgens nog naar het gemengde riool 

(Fabrieksstraat) afgevoerd. Door de realisatie van de nieuwe 

hemelwaterriolering, i.c.m. de vervanging van het bestaande riool, in 

de Rijssensestraat wordt een gescheiden afvoerroute voor het 

hemelwater gecreëerd en is dus werkelijk sprake van een gescheiden 

stelsel. De nieuwe hemelwaterriolering wordt aangesloten op 

bestaande IT-riolering van Nijverdal centrum. 

 

 

  

Legenda: 

           Nieuwe HWA 

riolering 

           Bestaande HWA 

riolering 



 

 

 

6.6 Oranjestraat in Nijverdal 

 
In de omgeving van de Oranjestraat in Nijverdal Noord wordt een 

nieuwe watergang (Spoorsloot) gerealiseerd. De locatie ervan is 

weergegeven in de afbeelding.  

 

In de omgeving van de Van Limburg Stirumstraat en de 

Bouwmeestersstraat is al hemelwaterriolering aanwezig. 

Door het realiseren van een nieuwe spoorsloot parallel aan de 

Oranjestraat wordt de afvoercapaciteit naar het “Gagelmansven” aan 

de Duivecatelaan vergroot. De Oranjestraat en de aansluitende wegen 

worden via afstroming aangesloten op de Spoorsloot. Het 

hemelwaterriool in de Bouwmeesterstraat is hier al op aangesloten. Op 

termijn kunnen we ook de wadi aan de westzijde van het station 

aankoppelen.  

 

De omgeving Willem de Clerqstraat en het huidige parkeerterrein nabij 

de evenementen weide kan op een eenvoudige manier worden 

aangesloten op de bestaande hemelwaterstructuur naar het 

Gagelmansven. 

 

Legenda: 

           Bestaande HWA 

riolering` 

           Nieuwe HWA riolering 

           Watergang 



 

7. Beschikbare middelen/Planning 
 

In onderstaande tabel is een globaal overzicht opgenomen van de 

budgetten die beschikbaar zijn om het Klimaatprogramma water uit te 

voeren. Als we het hierboven globaal omschreven Klimaatprogramma 

water verder uitwerken bevelen we aan om een meer gedetailleerde 

begroting te maken van de kosten die met het klimaatprogramma 

gemoeid zijn. Het budget 2016 is in kader Burap 2016 doorgeschoven 

naar het budget van 2017. Omdat dit Klimaatprogramma water vooral 

benaderd is vanuit de invalshoek wateroverlast is er voor 2018 een 

budget opgenomen om een tweede versie van het programma op te 

stellen. Naast wateroverlast kan het Klimaatprogramma water ook 

worden gekoppeld met andere samenhangende thema’s zoals 

sociaaleconomische, leefbaarheid, educatie, energietransitie, duurzaam 

bouwen, bereikbaarheid. In de tweede versie (Klimaatprogramma 2.0) 

zal hier meer aandacht aan worden gegeven. 

  

GRP4 2016-2020 

Jaarschijf 2016 2017 2018 2019 2020 

Investeringsbudget 

GRP 4 
 € 250.000   € 350.000   € 350.000   € 250.000   € 350.000  

Jaarschijf 2017 2018 2019 2020 

Noord Es/Woertheweg € 125.000    

Rijssensestraat/Const. Huygensstraat (‘n Oaln Diek)  € 100.000 € 100.000  

Bedrijventerrein ‘t Lochter    PM 

Constantijnstraat/G.v.d. Muelenweg/Hoge Dijkje € 150.000 € 250.000   

Grotestraat/watersysteem (Masterplan)  € 150.000   

Rijssensestraat   € 250.000  

   Klimaatvriendelijke inrichting openbare ruimte    € 330.000 

Oranjestraat € 75.000    

Klimaatprogramma 2.0  € 20.000   

 



 

Bijlagen 

Wateroverlastlandschapskaart kernen 

Hellendoorn - Nijverdal-, 

bedrijventerrein ’t Lochter  en de 

Kruidenwijk 

  



 

Hellendoorn - Nijverdal 

   

 

  

  



 

 

Bedrijventerrein ’t Lochter 

 

 



 

Kruidenwijk 

 

 


