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Nederland verstedelijkt en het
klimaat verandert. Het wordt
steeds warmer, daardoor droogt
de bodem uit. Er valt ook meer
regen in grotere hoeveelheden,
waardoor het riool overbelast
wordt. Vele liters regenwater
verdwijnen onnodig in het
vuilwaterriool. De gemeente
Zevenaar koppelt daarom in
Groot Holthuizen het regenwater
af van het vuilwaterriool.

Zo werkt afkoppelen

Afkoppelen, wat is dat?

Dit watersysteem zorgt dus voor een

Afkoppelen is het scheiden van

natuurlijke en milieuvriendelijke

schoon regenwater en afvalwater

zuivering en afvoer van het regenwater.

(toilet, douche, wasmachine):

Het water wordt zoveel mogelijk in het

Door afkoppelen wordt relatief schoon
regenwater via een filterconstructie in
en om de woonwijk afgevoerd naar de
dichtstbijzijnde sloot, in plaats van naar
de rioolzuivering. Het regenwater
vangen we tijdelijk op in zogenaamde
wadi’s, dat zijn brede greppels die het
regenwater op een natuurlijke manier
filteren voordat het de grond inzakt.
Wadi’s zien eruit als verlaagde
grasvelden.

Regenwater wordt via daken en

gebied vastgehouden om de

straatverhardingen afgevoerd naar

grondwaterstand op peil te houden.

open water.
Water wordt verzameld in de
zogenaamde groene velden. Bij
hevige regenval loopt het water naar
de sloten.
Afvalwater gaat via het riool naar de
waterzuivering.
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Voordelen van afkoppelen
Het regenwater wordt vastgehouden in het gebied waar
het neervalt en wordt daar zoveel mogelijk teruggegeven
aan de bodem. Hiermee wordt verdroging (te lage
grondwaterstanden) van de bodem voorkomen.
Het afkoppelen heeft ook een belangrijk economisch
aspect. Er hoeft namelijk geen relatief schoon water naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie te worden afgevoerd. De
transportkosten en reinigingskosten worden daardoor
lager.

Verschil per buurtschap
In Groot Holthuizen wordt op twee manieren regenwater
afgevoerd. Het verschil zit in de wijze van verzamelen.

Wat kunt u doen?
De Tol: een standaard riool voor afvalwater en een

Voorzie uw dakafvoer van een bladvanger om verstoring

infiltratieriool voor het regenwater. Het infiltratieriool

van het systeem te voorkomen.

zorgt dat het water geleidelijk wordt afgegeven aan de

Richt uw voortuin zodanig in dat het regenwater zoveel

bodem. Het regenwater van de woning en de straat wordt

mogelijk in uw tuin wordt geïnfiltreerd.

via kolken ondergronds afgevoerd naar het infiltratieriool

Zorg voor een voldoende “groene” achtertuin zodat het

en eventueel naar de wadi’s. Het infiltratieriool is

water zoveel mogelijk op uw eigen terrein blijft.

aangesloten op de wadi's die zijn aangelegd in de groene

Laat uw tuin voldoende diep omspitten. Toch meer

velden rondom het buurtschap. Mocht de regenval zo

verharding? Zorg dan voor voorzieningen om het water te

hevig zijn dat de wadi's vollopen, dan lozen de wadi's op

infiltreren in uw tuin.

de watergang van het waterschap. Elke woning maakt dus
gebruik van beide rioolsystemen.
De Bem: bovengrondse afvoering via een goot in de straat
naar de wadi’s. Slechts in een klein deel van De Bem
wordt ook gebruik gemaakt van het infiltratieriool dat
onder de grond ligt. Dit heeft te maken met het
hoogteverschil in het buurtschap.
De Stede: in buurtschap De Stede liggen (net als bij De Tol)
twee buizenstelsels onder de grond. Het enige verschil is

Voorkom dat hondenpoep, strooizout, niet-biologisch

dat de regenpijpen van de woningen niet rechtstreeks zijn

afbreekbare autowasmiddelen of zwerfvuil in het water

aangesloten op het regenwaterriool, maar dat het via de

en in de wadi’s terecht komen.

stoep zichtbaar naar de het regenwaterstelsel wordt

Loos geen verfrestanten etc. in putten, gootjes of via het

afgevoerd.

schrobputje op uw eigen terrein: dit komt direct in de
bodem terecht en dat is slecht voor het milieu.

Regenwater afvoeren

Lever chemisch afval in bij de Milieustraat.

De Tol: dakwater wordt "onzichtbaar"

Sluit een eventuele schrobput aan op het vuilwaterriool.

naar het infiltratieriool afgevoerd. Er loopt een

Woont u in De Tol en heeft u verbouwingsplannen? Let op

binnenriolering door de kruipruimte naar de voorkant van

dat u een nieuwe aansluiting op de binnenriolering

uw woning.

aansluit op het juiste stelsel.

De Bem en De Stede: dakwater wordt aan de voorkant van
uw woning via gootjes in uw tuin naar de straat geleid.
Achterpaden: hier wordt het regenwater zoveel mogelijk

Meer weten?

op natuurlijke wijze (onder afschot) naar de straat geleid.

Kijk op www.riool.info of neem contact op met de
gemeente Zevenaar via telefoonnummer (0316) 595 111.
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