
Beste bewoner, 
 
Fijn dat u hemelwater wilt afkoppelen! Daarmee helpt u verdroging en 
hittestress te beperken, het vermindert wateroverlast tijdens hoosbuien 
en het komt ten goede aan planten en dieren. Kortom, u helpt uw 
omgeving een stukje mooier en beter te maken! 
 
Afkoppelen  
Afkoppelen kan op veel manieren. De meest bekende manieren zijn het 
water te laten wegzakken in de bodem (infiltratie), het water op te vangen in vijvers of regentonnen 
(bergen) of het afvoeren naar een hemelwaterriool of sloten en plassen. De beste manier om af te 
koppelen is afhankelijk van de bodem in uw tuin, de grootte van het oppervlak dat u wilt afkoppelen, 
hoeveel ruimte u beschikbaar heeft in de tuin en of er een hemelwater of sloot in uw omgeving 
aanwezig is. 
 
In uw straat 
In de Thomas van Heereveldstraat en Scheidingsweg kan infiltratie en opvang van regenwater lastig 
zijn vanwege de bodem en beschikbare ruimte in tuinen. Hier is de meest voor de hand liggende 
oplossing het (bovengronds) afvoeren van hemelwater naar de openbare ruimte. Dit kunt u 
bijvoorbeeld doen door een goot aan te leggen naar het trottoir. Vanaf het trottoir kan het water, via 
het hemelwaterriool, worden afgevoerd naar de sloot. 
 
Geen vies water 
Let op: Er mag enkel schoon hemelwater geloosd worden. U moet dus zeker weten dat er via de 
regenpijp geen afvalwater geloosd wordt. Zorg dan dat eerst het afvalwater op het vuilwaterriool 
aangesloten wordt, voordat u gaat afkoppelen, zodat er alleen schoon water in je tuin komt. Bij zinken 
of koperen dakgoten is het beter om bovengronds af te koppelen. Er is ook een coating in de goot aan 
te brengen. Zo blijft de bodem en het grondwater schoon. 
 
  



Om u op weg te helpen hebben we voor u een overzicht samengesteld van websites waar u meer 
informatie kunt vinden over afkoppelen. 
 
Test voor geschiktheid bodem en berekenen infiltratie  
 

➔ huisjeboompjebeter.nl/regenwaterberging  
 
Over afkoppelen algemeen 
 

➔ steenbreek.nl/tuintips (instructiefilmpjes) 
➔ hohohoosbui.nl 
➔ rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenpijp-afkoppelen 
➔ tuinbranche.nl 

 
Aanleggen van een goot   
 

➔ www.tuinbranche.nl pdf 
➔ klimaatklaar.nl/jij/maak-goot 
➔ www.rainproof.nl 
➔ bild-art.de/der-wassergraben-im-naturnahen-garten (Duitstalig) 

 
Aanleggen van een wadi 
  

➔ klimaatklaar.nl/jij/maak-wadi  
 
Geschikte planten die tegen droogte en waterovervloed kunnen  
 

➔ waterklaar.nl  wadibeplanting.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met Operatie Steenbreek Beuningen stimuleren gemeente Beuningen en Het Dijkmagazijn inwoners om 
hun woonomgeving groener te maken. Dat kan gaan van het aanbrengen van kleine veranderingen in 
de tuin tot aan samen met de buren de straat vergroenen. Een groene leefomgeving woont prettiger: 
het voorkomt hittestress en zorgt bij hoosbuien voor minder wateroverlast. Daarnaast trekt groen 
vogels en andere dieren aan.  Zij blij en u blij. Heeft u inspiratie, tips, hulp of materialen nodig om te 
vergroenen? Kijk op www.dijkmagazijnbeuningen.nl/steenbreek. 
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