VOORKOM
WATEROVERLAST

Duurzaam
waterbeheer
10 slimme waterbeheer ideeën
voor rondom uw huis.

Wateroverlast voorkomen?

Ons klimaat verandert.
Het regent steeds vaker,
steeds harder.

10 slimme waterbeheer ideeën voor rondom
uw huis:
1

groen dak aanleggen

6

regenton plaatsen

2

dakgoot schoonmaken

7

waterdoorlatende grastegel

3

hemelwaterafvoer

8

infiltratiekrat plaatsen

4

lijnafwateringsgoot

9

drainage aanleggen

5

O2-put plaatsen

10

regenwatervijver aanleggen

Duurzaam
waterbeheer
Naast warme dagen hebben we door extreme
weersomstandigheden ook last van hoosbuien en wolkbreuken.
Op vele plaatsen vloeit het regenwater in de tuin niet of nauwelijks
weg in de bodem. Door aanpassingen te doen rondom uw tuin en
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huis kunt u regenwater effectief opvangen, opslaan en gedoseerd
afvoeren.
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Waarom duurzaam waterbeheer?
Duurzaam waterbeheer rondom uw huis zorgt voor minder overlast

1

en het is beter voor het milieu. Zo zorgt u voor minder verzakking van
3

In 3 fases duurzaam waterbeheer
toepassen

4
5

6

7

de grond en geen verstikking van planten en bloemen.

Duurzaam waterbeheer bestaat uit drie verschillende fases: water
opvang en afvoer, water opslag en waterinfiltratie. Binnen deze
drie fases zijn er verschillende toepassingen die u helpen bij het
voorkomen van wateroverlast. Martensgroep heeft 10 slimme
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oplossingen voor duurzaam waterbeheer.
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Effectief water
opvangen en afvoeren

ZORG
VOOR WA
TERAFVOER

Door de klimaatverandering komen wolkbreuken
en hoosbuien steeds vaker voor. Ons huidige
rioolstelstel en afvoersysteem raakt hierdoor
overbelast, waardoor regenwater niet goed weg
kan vloeien. Het effectief opvangen en afvoeren
van regenwater zorgt voor minder wateroverlast
in de tuin en rondom uw huis. Zorg voor lokale
2
opvang en afvoer door de juiste dakbedekking,
dakgoten, hemelwaterafvoer, lijngoten of een
O2-put.

1
3

Water opvangen
en afvoeren

2

1
3

Groen dak aanleggen
Dakgoot schoonmaken
Hemelwaterafvoer
Lijnafwateringsgoot
O2-put plaatsen

4

4

6

7

5

6

7
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Leg een
groen dak aan
Het aanleggen van een groen dak draagt bij aan het
ontlasten van het rioolstelsel. Het slaat regenwater
op in planten en substraat en laat het terugkeren in
de atmosfeer door verdamping. Hierdoor reduceert
een groen dak het riool tot 95%!

TIP! Een groen dak
kan tot wel 100 liter
water per vierkante
meter vasthouden.


Waarom? 8 voordelen:
•

Langere levensduur dakbedekking

•

Draagt bij aan de luchtkwaliteit

•

Duurzame leefomgeving

•

Stimulering biodiversiteit

•

Beschermt tegen Uv-straling

•

Regenwaterretentie

•

Verkoeling van de stad

•

Opname CO2 en fijnstof

•

Warmteregulerend

•

Geluidsisolatie

Subsidie
In veel gemeentes en bij waterschappen kunt u
subsidie krijgen voor de aanleg van een groen
dak. De subsidie kan oplopen tot € 30,- per m2.
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Voorkom lekkages door
een verstopte dakgoot
De meeste meldingen van regenwaterschade bij
verzekeraars gaan over daklekkages. Verstopte en
kapotte dakgoten zijn hiervan de grootste oorzaak.
Regelmatig onderhoud aan de dakgoot is daarom een
zeer belangrijke maatregel.

TIP! Plaats een
bladvanger over de
afvoer van de dakgoot
om te voorkomen dat
de regenpijp verstopt
raakt.

TIP! Met een

Gevolgen:
•

Meer muggen door stilstaand water

•

Groei van onkruid of plantjes in de goot

•

Vochtplekken door lekkage

dakgootbescherming
houdt u eenvouding vuil,
zoals gevallen bladeren,
weg uit uw dakgoot. Bekijk
het Soluvert assortiment
voor de beste
oplossing.

Wat te doen?
Houd de dakgoot gemakkelijk schoon door een
bladvanger, gootborstel of boldraadrooster te
gebruiken. Het vangt de bladeren op en zodra ze
droog zijn waaien ze er vanzelf af. Maak
minimaal 1x per jaar uw dakgoot grondig
schoon.
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Hemelwaterafvoer
Met effectieve hemelwaterafvoer zorgt u ervoor dat
alle vormen van hemelwater, zoals sneeuw, regen
en hagel, opgevangen worden en via de afvoerbuis
naar beneden worden afgevoerd.

Regenpijp afkoppelen
Ontlast het riool door uw regenpijp af te
koppelen. Om waterschade of wateroverlast
te voorkomen is het belangrijk om het
regenwater van uw huis weg te leiden. Dit kunt
u doen door de regenpijp te koppelen aan een
regenton, regenwatervijver, infiltratiekrat of
drainagesysteem. Zo zorgt u voor duurzame
wateropvang en afvoer en kunt u het water
hergebruiken.
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Lijnafwatering
zorgt voor een
watervrij terras
Blijft er vaak water op uw terras staan en loopt
het water niet goed weg? Dan is er een probleem
met de afwatering in de tuin. Het aanleggen van
een lijnafwateringsgoot zorgt ervoor dat het water
beter wegloopt.

Lijngoot aansluiten
Let op! Zorg ervoor dat u de lijngoot niet
aansluit op het riool, maar op een voorziening
die het regenwater verwerkt in eigen tuin. Het
rioolstelsel zit namelijk overvol tijdens hoosbuien
waardoor het water niet weg kan. U zou de
goten bijvoorbeeld kunnen aansluiten op een
infiltratiekrat of drainagebuis.

TIP! Houd rekening
met de 40/60% regel
verhading en groen!
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Ontlast het riool met
de 02-put
Veel gemeenten koppelen door de extreme
hoosbuien het regenwater af van het gemengd
riool. Afkoppelen vermindert echter de
ontluchtingsmogelijkheden. Hierdoor kan
vervelende stank- en wateroverlast optreden in
uw woning. De Martens O2-put is een effectieve
oplossing ter bestrijding en voorkoming van
hinderlijke stank- en wateroverlast in huis.

Hoe werkt de O2-put?
De O2-put wordt eenvoudig onderaan de
gevel van de woning aangesloten. Hierdoor
kunnen, ondanks het afkoppelen, zowel de
regenwatervoorziening als de gemengde

Scan de
QR-code en bekijk
de instructie film
online!

TIP! De O2-put

biedt de oplossing ter
bestrijding en voorkoming
van hinderlijke stank- en
wateroverlast.

riolering blijven ontluchten. De Martens
O2-put is voorzien van een stankslot.
Deze wordt automatisch gevuld door de
hemelwaterafvoerbuis. Het overige water wordt
afgevoerd.
De O2-put is voorzien van een ontlastrooster.
Hierdoor kan bij extreme neerslag het overtollige
water buiten de woning over het maaiveld
wegstromen.
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BESPAAR
OP UW WA
TERREKENING

2
Effectief water
opslaan
Jaarlijks gebruiken we duizenden liters aan
kostbaar drinkwater om onze bloemen en planten
te verzorgen. Door het opslaan van het regenwater
in een regenton heeft u een1
watervoorraad voor
de drogere periode. Zo bespaart u een hoop geld
op uw waterrekening en heeft u ook nog eens het
gezondste drinkwater voor de tuin!
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4

Water
opslaan
Regentonnen assortiment
Regenton benodigdheden
Regenwatercollector
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Vang water op in een
regenton
Het plaatsen van een regenton is een van de
eenvoudigste manieren om effectief water op te
vangen in de tuin. Omdat regenwater veel goede
stoffen bevat en er geen kalk in zit, is het gezond
drinkwater voor uw bloemen en planten, maar
daarnaast ook ideaal om de ramen en de auto mee
te wassen. Zo krijgt u geen strepen op de ruiten.

Breed assortiment
Dankzij ons brede assortiment is er altijd een
regenton die bij uw tuin past. Van een klassieke
houten regenton tot een moderne 2-1 regenton
met plantenbak. Al onze hulpmiddelen en
accessoires zorgen ervoor dat u uw regenton zo
efficiënt mogelijk kunt gebruiken en eenvoudig
regenwater kunt opvangen en gebruiken.

TIP! Regenwater
is de gezondste en
goedkoopste
watervoorziening
voor de tuin.
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Regenton aansluiten

Scan de
QR-code en
bekijk onze
Youtube video.
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Om regenwater te verbinden met de regenton is
een water collector nodig. Deze water collector is
vrijwel geschikt voor iedere regenton.
Hulp nodig bij het installeren van de regenton?
Scan de QR-code en bekijk onze Youtube video.

TIP!

Koppel
twee regentonnen
TIP!aan
Koppel
elkaar mettwee
een regentonnen
Soluvert
aan
verbindingsset
elkaarvoor
metextra
een Soluvert
wateropslag!
verbindingsset voor extra
wateropslag!
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Effectief water
4
infiltreren

ZORG
VOOR WA
TERINFIL7TRAT
IE
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Planten eruit, tegels erin is voor lange tijd een grote
5 in onderhoud’
tuintrend geweest. ‘Lekker makkelijk
was vaak de reden. Maar we zien steeds meer het
duurzame belang van een stukje natuur in de achtertuin.
Door de grote hoeveelheid verharding en tegels in de
tuin, kan het regenwater niet in de grond wegzakken en
beland het te snel in ons riool. Dit zorgt voor plassen in
de tuin en verzakking van de grond. Zorg voor effectieve
waterinfiltratie met waterdoorlatende grasplaten,
9
drainage, infiltratikratten
of een regenwatervijver.

8

Water
infiltratie

2

1
3

Waterdoorlatende grasplaat
Drainage
Infiltratiekratten
Regenwatervijver aanleggen
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Vervang uw tegels door
een waterpasserende
grind- of grastegel
Waterpasserende grindtegels kunt u gebruiken ter
versteviging van een ondergrond van gras of grind. Ze
laten directe infiltratie toe, zijn effectief tegen uitdroging
van de bodem én beperken de overbelasting van het
riool. De gekozen structuur is stabiel en ook zwaar te
belasten.

Voordelen:

24

•

Gemaakt van duurzaam materiaal

•

De grond verzakt niet

•

Bijna onzichtbaar

•

Waterdoorlatend

•

Makkelijk te leggen
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Tijdelijk regenwater
opslaan met
infiltratiekratten
Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk
opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven
aan de bodem. De sterk waterdoorlatende box
met grote buffercapaciteit zorgt ervoor dat het
regenwater geleidelijk afgegeven wordt.

TIP!

Milieuvriendelijke,
duurzame oplossing

Scan de
QR-code voor
de kluswijzer
infiltratiekratten.

In verhouding tot de klassieke afwateringssystemen, zoals grind en drainagepijpen, heeft dit
systeem veel meer voordelen.

Variobox SP
Flexibel infiltratiesysteem met een doorlaat
coëfficiënt van >63%. Variabel in hoogte op te
bouwen (per 100mm). Zeer geschikt bij
hoge grondwaterstanden.

Variobox light SLW 30
Voor onbelaste en niet zwaar te belasten
toepassingen is de Light versie SLW 30
van de IT Plus Variobox ontwikkeld. Deze is
herkenbaar aan de lichtgroene kleur.

Voordelen:
•

Nemen bovengronds geen ruimte in

•

Zeer lage aanschafprijs

•

Grote opslagcapaciteit. Een krat kan zo’n

•

Hoge kwaliteit en lange levensduur

216 liter water opslaan
•
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(minimaal 50 jaar)

Minder droogteschade en bodemdaling
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Drainage zorgt
voor de juiste en
effectieve ontwatering
Een drainagebuis zorgt ervoor dat de grond in
uw tuin droog komt te liggen en het hemelwater
makkelijk kan worden afgevoerd. Wateroverlast kan
zorgen voor verzakking van schuren en bestrating
of verstikking van planten. Het aanleggen van een
drainage buis kan dit verminderen.

Wat is een drainagebuis?
Een drainagebuis is een kunststofbuis met
gaatjes, voorzien van een kokosomhulling die
vuil scheid van het grondwater om verstopping
te voorkomen. Gebruik bij kleigrond een buis
zonder kokosomhulling.

Scan de
QR-code voor
de kluswijzer
drainage.
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Regenwatervijver
aanleggen
Een natuurlijke regenwatervijver is een duurzame
oplossing voor het opvangen en infiltreren van
regenwater. Het regenwater wordt tijdelijk
opgevangen in de vijver en later gedoseerd
afgevoerd in de bodem. De vijver heeft daarom
wisselende waterstanden. Vol na een regenbui en
leger bij drogere perioden. Dit trekt verschillende
soorten dieren- en plantensoorten aan in de tuin.

Voordelen:
•

TIP!

Een fonteintje in de vijver
zorgt voor meer zuurstof in
het water waardoor je betere
waterkwaliteit en meer
verkoeling krijgt.

Een natuurlijke en mooie oplossing voor
wateropslag en infiltratie in de tuin

•

Verbetert de biodiversiteit

•

Zuivert het regenwater

•

Verbetert het grondwaterpeil

•

Meer verkoeling in de tuin door water en
planten

•
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Subsidie mogelijk voor de aanleg
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