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Veel regenwater in September 

Het is nu al een hele natte septembermaand. In de afgelopen twee dagen viel er op sommige plekken in 
Nederland, met name Zeeland en Zuid-Holland, evenveel regen als er normaal gesproken in de hele maand 
september valt.  
 
Een van de plaatsen waar de afgelopen dagen veel neerslag viel is Middelharnis (op Goerree-Overflakkee), in twee 
dagen tijd is er meer dan zestig millimeter gevallen. Daar staat, niet geheel toevallig,  een huis waar de 
parkeerplaats voor de woning in 2004 afgekoppeld is met drainageplaten. Deze week was de eerste keer in 
dertien jaar dat er duidelijk plasvorming op de parkeerplaats zichtbaar was. Maar dat was niets vergeleken met 
sommige andere straten op het eiland.  

Goerree-Overflakkee: Enkele straten stonden blank.  
© Gemeente Goerree-Overflakkee.    

Goerree-Overflakkee: lichte plasvorming op straat. 
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Afkoppelen regenwater met drainageplaten 

Foto’s: Tijdens de aanleg in 2004. Drainageplaten van 52 
mm zijn voor en naast de parkeerplaats gelegd. 
Gemiddeld regent het nu in ons land zo'n 25 procent 
meer dan in de jaren '50. Volgens de KNMI kunnn we in 
de toekomst meer regen maar met name meer extreme 
regenval verwachten, in 2050 minimaal 25% meer dan 
nu . . . . . Dus het is de hoogste tijd om klimaatbestendig 
te ontwerpen, het praktijkvoorbeeld in Middelharnis 
toont aan dat het (eenvoudig) kan, en dat het werkt . . . .  
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Regenwater in September 

Algemeen weetje: 
Kustgebieden in september meestal natter dan het 
binnenland 
 
September is nu dus al aanzienlijk natter dan 
normaal, maar de neerslagverdeling is wel enigszins 
gebruikelijk voor de maand september. In een 
normale septembermaand valt in de kustgebieden, 
en dan vooral het westen van Zuid-Holland en grote 
delen van Noord-Holland, 90-100 mm. In het oosten 
en zuidoosten valt op veel plaatsen 60-70 mm, 
waarbij het vooral in grote delen van Limburg 
relatief droog is. Landelijk gemiddeld leidt deze 
neerslagverdeling tot een normale waarde voor 
september van 78 mm. Over het gehele jaar 
genomen valt er in de kustregio’s minder neerslag 
dan in het oosten van het land. Dus september is 
een eigenaardige maand. 
 
Bron: KNMI (klimaatatlas.nl) 


