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 Aan de bewoners van dit pand  
   
 

 

datum ons kenmerk  behandeld door bijlage(n) 
17  maart 2017  030223590  de heer E. van Leussen 1 
  (06) 579 37 211  

     
onderwerp:     
Uitnodiging inloopavond 
 
 
Geachte bewoner van dit adres, 
 
In deze brief willen wij u informeren over de maatregelen die de gemeente voor en na de zomer-
vakantie gaat uitvoeren in uw straat in het kader van de aanpak wateroverlast Elspeet. 
 
Op woensdag 29 maart organiseert de gemeente hiervoor een inloopavond in het Kulturhus waar 
wij de plannen graag aan u willen toelichten.  
 
Uitnodiging inloopavond Nunspeterweg 
• Onderwerp:  geplande maatregelen in de  Nunspeterweg 
• Wanneer:  woensdag 29 maart 2017 
• Tijdstip:   inloop tussen 19:00 en 20:30 
• Locatie:   Kulturhus, Nachtegaalweg 2  
 
Het probleem 
Zoals u zelf ook al meerdere keren heeft ervaren is het deel van de Nunspeterweg waar u woont 
gevoelig voor wateroverlast. Het gaat dan met name om het deel tussen de Ds. Kalshovenweg en 
de Nunspeterweg 45. Dit komt omdat het straatniveau hier lager ligt ten opzichte van het straatni-
veau in de omgeving. In feite ligt dit deel van uw straat in een iets verdiepte kom. Tijdens extreme 
neerslag stroomt het regenwater van hoger gelegen straten naar beneden richting het laagste 
punt waar het voor overlast kan zorgen. U hebt dit de afgelopen jaren al meerdere keren ervaren 
met als hoogtepunt de extreme bui van 28 juli 2014.  
 
De oplossing   
De gemeente heeft voor de komende jaren een aanzienlijk budget gereserveerd om maatregelen 
uit te voeren in de kern Elspeet. Omdat uw straat één van de grootste knelpunten is gaat de ge-
meente hier voor de zomervakantie nog een belangrijke maatregel realiseren. 
 
Wat gaan we concreet doen? 
Vanaf huisnummer 56 tot aan de kruising Nunspeterweg - Ds. Kalshovenweg wordt er een nieuw 
hemelwaterriool (HWA-riool) aangelegd naast het bestaande riool, zie het grijs gearceerde ge-
deelte op bijgevoegde tekening.  
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Het nieuwe HWA-riool wordt gekoppeld aan het bestaande hemelwater riool in de Ds. Kalsho-
venweg. Alle kolken langs de weg worden aangesloten op het nieuwe HWA-riool. Het regenwater 
dat valt op de weg wordt zodoende afgekoppeld van het bestaande riool. Het bestaande riool 
wordt hiermee ontlast.  
Op een aantal plaatsen worden, naast de bestaande kolken, grote putten aangelegd met een 
grote capaciteit zodat het regenwater tijdens extreme neerslag snel afgevoerd kan worden naar 
het nieuwe HWA-riool. Het regenwater kan vervolgens via het bestaande hemelwater riool in de 
Ds. Kalshovenweg wegstromen naar het buitengebied. 
 
Na de aanleg van het HWA-riool wordt de straat weer in de huidige staat hersteld.  
 
Afkoppelen woningen en tuinverhardingen 
Elke woning krijgt een eigen aansluitpunt om het regenwater van het dak en de tuinverharding af 
te kunnen voeren naar het nieuwe HWA-riool. Dit aansluitpunt wordt ondergronds op ongeveer 
0,5 m over de erfgrens op uw perceel aangelegd. De ervaring heeft geleerd dat in de meeste 
gevallen de regenpijpen aan de voorkant van de woning relatief makkelijk aan te sluiten zijn op 
het aansluitpunt van het nieuwe HWA riool. Dit kan boven- of ondergronds. Net voor of na de 
zomervakantie gaan we met u bespreken of en hoe (een deel van) uw woning en verharding af-
gekoppeld kan worden. Als u de gemeente vervolgens toestemming geeft om een deel van uw 
woning af te koppelen, dat zal dat op kosten van de gemeente worden uitgevoerd. Het kan ook 
voorkomen dat een aansluiting op het nieuwe HWA-riool dusdanig kostbaar is dat de afkoppel-
winst niet in verhouding staat ten opzichte van de kosten. In dat geval wordt de woning niet afge-
koppeld door de gemeente.    
 
Aanleg extra regenwaterberging 
Onder het parkeerterrein van de Hervormde Kerk aan de Nunspeterweg, wordt na de zomerva-
kantie aanvullend op de aanleg van het nieuwe HWA-riool een grote regenwaterberging aange-
legd. Deze berging wordt ongeveer 1000 m3 groot. De extra berging wordt alleen tijdens extreme 
situaties gebruikt om overtollig regenwater in op te vangen als soort van noodvoorziening. Het 
nieuwe HWA-riool wordt gekoppeld met de berging. Het water infiltreert vervolgens in de bodem 
onder de berging. 
 
Globale planning 
• Voorbereidingsfase:  maart – april 2017 
• inloopavond:   woensdag 29 maart 2017 
• aanbestedingsfase:  mei 2017 
• uitvoering:   juni – juli 2017 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. van Leussen, projectleider water-
overlast Elspeet via nummer 06 579 37 211 of e-mailadres e.vanleussen@nunspeet.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectleider wateroverlast Elspeet 
Namens de gemeente Nunspeet 
 
 
 
 
Dhr. E. van Leussen 
 
 
 

 



Bijlage 1 
 
In het grijsgearceerde deel wordt de HWA-leiding aangelegd 
 

 


