
Wateroverlast ´s-Heerenberg Oost, extra genomen en nog te nemen maatregelen 
vanaf 16 januari 2017 (1e kwartaal 2017), stand van zaken 
 
Peter Borkus van de Gemeente Montferland licht de genomen maatregelen op Rodingsveen 
en Diekmansweide toe. De inmiddels geplaatste terugslagkleppen op Rodingsveen en het verlagen 
van de overstort aan de Brede Steeg voor het verbeteren van de afvoer van Diekmansweide waren 
de laatste stukjes geplande maatregel in het eerste kwartaal 2017. Diekmansweide loost op 
transportleiding in de Lengelseweg die een overstort heeft in de Brede Steeg. De effecten zijn nog 
niet te zien, de eerstkomende piekbui zal uitsluitsel geven voor alle genomen extra maatregelen, ook 
voor wat betreft de maatregel in de Antoniusstraat. Voor wat betreft de eenvoudige maatregelen die 
genomen zijn voor Rodingsveen en Diekmansweide zijn de mogelijkheden uitgeput en evt. benodigde 
vervolgmaatregelen zijn van een andere orde, ook financieel. 
De voortschrijdende klimaatverandering vraagt om steeds zwaardere maatregelen. Het is echter 
fysiek en financieel onmogelijk om bij wijze van spreken de doorsnede van alle rioolbuizen te 
verdubbelen.  
Op dit moment wordt gewerkt aan een stresstest voor de gehele gemeente, waarbij met 
verschillende zware buien zoals een T=10 en een T=100 onderzocht wordt op welke plaatsen 
wateroverlast ontstaat binnen de gemeente. Op basis van dit onderzoek wordt een lijst opgesteld 
met de meest kritische locaties in Montferland. 
 
Lies Verheij vraagt hoe het verder gaat in ’s-Heerenberg Oost. De Lengelseweg heeft blank 
gestaan bij de laatste forse regenbui die een uur duurde. E. Lievaart geeft aan dat bij de 
Gemeente Montferland geen meldingen zijn ontvangen. Dhr. Ruikes deelt mede dat op 
Rodingsveen 1 en 10 de toiletten afgedekt moesten worden, het water kwam omhoog. De 
voorzitter merkt op ook gezien te hebben dat op Rodingsveen het water in de putten 
onvoldoende snel wegzakte. W. Linssen meldt dat op het pad van De Driekoningen naar de 
Oude Doetinchemseweg langs de ingang van het Loveringbos aarde en grind weggespoeld 
zijn, het ging inderdaad om een forse stortbui. Uit de vergadering komt naar voren dat de 
putdeksels op De Zandakkers en De Driekoningen omhoog kwamen. Al de genoemde 
signalen zijn voldoende om extra alert te zijn bij de eerstkomende echte piekbui. De 
voorzitter benadrukt nogmaals het belang van melden van wateroverlast bij de Gemeente 
Montferland. 
 
Onder het regulier onderhoud aan het rioleringsstelsel valt in elk geval het éénmaal per 
jaar inspecteren en schoonmaken van de kolken. Een extra maatregel die men zelf kan 
nemen is het afkoppelen van de regenwaterafvoer van een woning van het rioleringsstelsel. 
De gemeente heeft een subsidieregeling. Voor het afkoppelen kan men maximaal 500 euro subsidie 
krijgen. Het regenwater dient dan opgevangen te worden in de eigen tuin. Meer informatie over 
afkoppelen is te vinden op de website van de gemeente onder de tab Wonen en leven, Waterloket. 
 
Afgesproken wordt dat na de eerstvolgende piekbui opnieuw een evaluatie zal plaatsvinden 
in de openbare ledenvergadering van het Wijkplatform ’s-Heerenberg Oost. 


