
Toelichting 
Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad de hemelwatervisie en het bijbehorende uitvoeringspro-
gramma vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de aanpak van 
de wateroverlast in Elspeet. De aanpak van de wateroverlast is in 3 fasen opgeknipt, waarbij per 
fase maatregelen zijn opgesteld en per fase wordt geëvalueerd. Fase 1 wordt uitgevoerd in 2016-
2018. In 2019 vindt de evaluatie plaats welke input vormt voor de maatregelen die zijn opgesteld 
voor fase 2. Fase 2 staat gepland voor 2020-2023. In de bijlage zijn de maatregelen van fase 1 en 
fase 2 opgenomen. 
 
Vervroegde evaluatie  
Op donderdag 9 augustus 2018 is er in Elspeet weer een stortbui gevallen. Het was niet de 
zwaarste bui die in Elspeet is gevallen, maar door de lange voorgaande droge periode kon de 
grond nagenoeg geen regenwater opnemen en is er veel water tot afstroming gekomen. Ondanks 
dat nog niet alle maatregelen uit fase 1 zijn uitgevoerd gaf deze bui goed weer hoe het er voor 
staat met de aanpak van de wateroverlast in Elspeet. In het kopje “evaluatie maatregelen is 
weergegeven wat de effecten van de bui waren. 
Wij stellen voor om deze bui te gebruiken voor de evaluatie van maatregelen uit fase 1 en om de 
maatregelen voor fase 2 nader vorm te geven. 
 
Uitgevoerde maatregelen fase 1: 
De volgende maatregelen zijn uitgevoerd: 
- aanpassingen infiltratieleiding  

De interne drempels in de infiltratieleiding zijn waar mogelijk verwijderd en de rest is verlaagd. 
Het opgevangen regenwater wordt nu sneller afgevoerd naar het buitengebied van Elspeet.  

- aanleg wadi Hogeweg-Vliersepad 
Het water wordt hier vastgehouden en stroomt niet meer door naar de kern van Elspeet. 

- aanleg infiltratieriool deel Nunspeterweg  
Het betreffende deel van de Nunspeterweg is afgekoppeld. Daarnaast hebben bijna alle aan-
liggende woningen medewerking verleend om het voordakoppervlak mee af te koppelen. Het 
infiltratieriool heeft een aansluiting op de nog aan te leggen infiltratieberging bij de Hervormde 
Kerk van Elspeet. Hierdoor wordt het water snel afgevoerd. 

- aanleg infiltratieriool Haverweg 
De Haverweg is hiermee afgekoppeld. Bijna alle aanliggende woningen hebben medewerking 
verleend om het voordakoppervlak mee af te koppelen. Er is extra infiltratieberging aange-
bracht om afstromend water vanuit bovenliggend gebied op te vangen. Hiermee wordt voor-
komen dat dit water doorstroomt richting de Vierhouterweg. 

- aanleg infiltratieriool de Brink 
De Brink is hiermee afgekoppeld. Er is een verbinding gemaakt naar het bestaande infiltratie-
riool in de Uddelerweg. Wanneer het infiltratieriool in de Brink vol is kan het extra regenwater 
worden afgevoerd via het riool in de Uddelerweg naar de nog aan te leggen infiltratieberging 
bij de Hervormde Kerk. 

- aanleg stroombanen de Brink 
Tijdens piekbuien stroomt er via de Apeldoornseweg en Bovenweg extra water naar de Brink. 
Om te voorkomen dat dit overtollig water overlast veroorzaakt zijn er stroombanen aangelegd. 
Deze voeren het overtollig water af richting de Staverdenseweg. Er stroomt geen water meer 
naar de Vierhouterweg. De boerderij op de hoek Vierhouterweg-Apeldoornseweg heeft voor 
het eerst sinds lange tijd geen water binnen gehad. Bij het restaurant Op de Brink moet nog 
een aanpassing worden gedaan, waardoor daar ook geen water meer naar binnen stroomt. 

- afkoppelen museum Elspeet 
Onder het parkeerterrein van het museum is infiltratieriool aangebracht, hier is ook het dak van 
het museum op aangesloten. 

- grondverwerving 
Er is grond aangekocht om een retentiegebied te kunnen inrichten om het afstromend water 
vanaf de kruising Nachtegaalweg-Staverdenseweg op te kunnen vangen.  

 
 



- 2 - 

Nog uit te voeren maatregelen fase 1: 
- aanleg infiltratieberging onder parkeerplaats Hervormde Kerk. 

Door de aanleg van ruim 1200 m3 berging is er in het centrum van Elspeet een voorziening dat 
veel regenwater kan bergen. Het bestaande infiltratieriool wordt hierop aangesloten, als ook 
het net aangelegde infiltratieriool in de Nunspeterweg. 

- opvangen afstromend water Sluyterweg   
Door het (robuust) afkoppelen van de Sluyterweg wordt voorkomen dat er nog veel water af-
stroomt richting de Nunspeterweg. 

- afkoppelen verhard terrein tpv Nunspeterweg 
Met het afkoppelen van enkele verharde terreinen aan de Nunspeterweg wordt een deel van 
het afstromend water opgevangen. 

- afkoppelen van Slotenerf 
Door het afkoppelen van het van Slotenerf wordt er water vastgehouden en stroomt het minder 
snel richting de Sluyterweg en Nunspeterweg. 

- aanbrengen retentiegebied inclusief toevoergreppel vanaf kruising Nachtegaalweg-
Staverdenseweg   
 
Doorvoeren maatregelen naar fase 2: 
Enkele maatregelen zijn doorgeschoven naar fase 2: 
- maken stroombaan van Nachtegaalweg ter hoogte van bouwplan Elspeet Noordwest naar bui-
tengebied; 
- drempel Gerstweg-Vierhouterweg waterpasseerbaar maken. 
 
Evaluatie maatregelen fase 1 
Wij hebben veel beeldmateriaal van de stortbui van donderdag 9 augustus ontvangen en beke-
ken. Daarnaast hebben wij contact gehad met bewoners van de Nunspeterweg, Haverweg, aan-
wonenden van de Brink, de dorpsvereniging Elspeet en enkele collega’s. 
 
Belangrijkste conclusies: 
- De maatregelen aan de Nunspeterweg hebben geresulteerd in beduidend minder water op 
straat. Het water dat wel op straat stond, was na afloop van de bui snel afgevoerd; 
- In de Nunspeterweg zijn geen putdeksels los komen te zitten. Tijdens de werkzaamheden zijn 
de putdeksels van het vuilwaterriool vervangen door putdeksels waarbij het rioolwater kan uit-
stromen zonder dat de putdeksel opgedrukt worden; 
- De Brink heeft veel water doorgevoerd wat anders tot overlast had kunnen geleid; 
- De Haverweg heeft geen water doorgevoerd naar de Vierhouterweg; 
- Er moet nog een aanpassing worden uitgevoerd bij restaurant de Brink, zodat er geen water 
meer naar binnen stroomt; 
- De goot aan de Hogeweg laat te veel water door, deze moet nog robuuster worden uitgevoerd. 
 
De bovengenoemde aanpassingen worden nog meegenomen met de maatregelen uit fase 1. 
 
Maatregelen fase 2 
Uit de beelden van de stortbui zijn geen nieuwe inzichten naar voren gekomen. De overlastgebie-
den hebben we goed in beeld. We gaan door met de maatregelen die we hebben opgenomen 
voor fase 2, zie bijlage. De maatregelen bestaan globaal uit de volgende projecten: 
 
- Afkoppelen Vierhouterweg ter hoogte van de Da Costaschool; 
- Aanbrengen infiltratieberging ter hoogte van de Da Costaschool waar ook het bestaande infiltra-
tieriool van de Vierhouterweg op wordt aangesloten. Dit moet zorgen voor een flinke afname van 
de wateroverlast op de Vierhouterweg; 
- aanpassen kruising Nachtegaalweg-Staverdenseweg zodat het water vrij kan wegstromen rich-
ting het retentiegebied. Hiermee wordt de wateroverlast bij de Posthoorn ook opgelost.; 
- maken stroombaan van Nachtegaalweg naar buitengebied ter hoogte van bouwplan Elspeet 
Noordwest; 
- aanleg retentiegebied om bovengenoemd water op te vangen; 
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- aanpakken wateroverlast rond Schaapskooi; 
- aanpakken waterafvoer rond Stakenberweg/Merelweg; 
- enkele plateaus waterpasseerbaar maken, waardoor het water zicht niet ophoopt en overlast 
veroorzaakt; 
- aanpassen uitstroomvoorziening van het infiltratietransportriool zodat dit riool beter leeg kan 
stromen, wat de capaciteit vergroot; 
- aanpakken loslatende putdeksels.  
 
Financieel kader 
Enkele maatregelen van fase 1 worden begin 2019 uitgevoerd. Hiervoor is nog budget beschik-
baar. De verwachting is dat er daarna nog budget over is om in ieder geval de voorbereiding voor 
maatregelen uit fase 2 te kunnen bekostigen. Zo kan in 2019 al verder worden gegaan met de 
aanpak van de wateroverlast fase 2. Indien er budget nodig is om in 2019 maatregelen van fase 2 
uit te voeren dan wordt dit in een nader advies aan u voorgelegd. De gemeenteraad heeft voor 
2020 budget gereserveerd voor de uitvoer van maatregelen van fase 2.  
 
Uitvoering   
Wij stellen voor om na het afronden van de werkzaamheden van fase 1 in 2019 door te gaan met 
de maatregelen van fase 2.  
 


