
Liemt infiltreert!

Begin jaren ‘60 is er in heel Liempde riolering aangelegd. Daarop zijn alle kolken 
van de wegen en rioolafvoeren van huizen aangesloten. Sindsdien is ook een 
deel van de sloten gedempt en hebben veel inwoners hun tuinen bestraat. Door 
deze aanpassingen en de toegenomen neerslag kan regenwater niet altijd goed 
afgevoerd worden. Dit kan zorgen voor wateroverlast. De hevige regenval van 
afgelopen juni is hier een voorbeeld van.
Om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen, is de Watercoalitie Liempde
in september 2016 gestart met een project om regenpijpen van huizen af te 
koppelen van de riolering en het water zoveel mogelijk te laten infiltreren in 
de grond. Een klein gebied in het centrum van Liempde gebruiken we hiervoor 
als proefgebied.

Draag ook bij aan een klimaatbestendig Liempde.
Haal je regenpijp van het riool!

Waarom Liempde als eerste?
In de gemeente Boxtel is ongeveer 110 ha 
dakoppervlak aanwezig. De gemeente wil een 
groot gedeelte hiervan afkoppelen in de komende 
jaren. Dat gaat per gebied gebeuren om te leren 
van de ervaringen en omdat elk gebied unieke 
kansen biedt, maar ook problemen geeft. 
Bij veel regen kan de riolering in Liempde het 
water niet goed verwerken. Hierdoor krijgt de 
gemeente Boxtel veel klachten van waterover-
last. Daarom beginnen we in het proefgebied in 
Liempde als eerste met afkoppelen. In Liempde 
hebben we ca. 23 ha dakoppervlak. Het doel 
van de Watercoalitie Liempde is om 40%, dus 
ca. 9,2 ha af te koppelen. Afkoppelen kan in 
Liempde goed, want de bodem en de grootte 
van de percelen van de bewoners zijn hier zeer 
geschikt voor. Ook het inzetten van de Water-
coalitie is uniek. Zo zorgen we samen voor een 
klimaatbewuster Liempde. 

Stimuleringsregeling
Vanuit de gemeente Boxtel is een stimulerings-
regeling beschikbaar. Met de stimuleringsrege-
ling wil de gemeente Boxtel in het proefgebied 
bewoners stimuleren om af te gaan afkoppelen. 
Een gedeelte van het gebied tussen Oude Dijk, 
Kerkstraat, Dorpsstraat en Heesterbos in het 
centrum van Liempde is als proefgebied 
aangewezen. 
De gemeente Boxtel stelt vanuit de stimule-
ringsregeling een eenmalige financiële bij-
drage beschikbaar van € 7,85 + 1 Op Liemt 
Gemunt-muntje per m2 dakoppervlak dat is 
aangesloten op de riolering en wordt afgekop-
peld van de riolering.

Doe je mee?
Ook jij kunt in aanmerking komen 
voor deze regeling. Zie www.sppill.nl 
voor het aanmeldingsformulier. 
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Hoe koppel ik af?
Afkoppelen kan op verschillende manieren:

• Bovengronds water opvangen
 De meest eenvoudige en minst ingrijpende  
 methode is water boven de grond opvangen. 
 Het regenwater wordt rechtstreeks van het 
 dak afgevoerd naar een ruime plek in je tuin 
 bijv. naar een vijver of een grasveld. Zaag 
 hiervoor de regenpijp af, vang het regen-
 water op in een gootje en laat het naar de 
 opvangplek stromen. Het is ook mogelijk om 
 het regenwater op te vangen in een regen-
 ton. Het water kan dan bijvoorbeeld worden 
 gebruikt voor de planten. 

•  Ondergronds water opvangen
 Bij ondergronds water opvangen komt 
 regenwater van het dak via een pijp of goot 
 terecht in een onder de grond aangelegde 
 voorziening. Dit kan een grindkoffer of een 
 infiltratiekrat zijn. Van daaruit zakt het water 
 geleidelijk tot in het grondwater. 

• Regenwateropvangsysteem
 Veel van ons drinkwater gebruiken we voor 
 zaken die dit niet nodig hebben. Denk aan 
 het toilet, de wasmachine en de buitenkraan. 
 In plaats daarvan kun je hiervoor een regen-
 wateropvangsysteem gebruiken.

•  Groene daken
 Groene daken houden ongeveer de helft van 
 het regenwater vast. Door verdamping wordt 
 dit water vervolgens teruggebracht in de 
 atmosfeer. Naast het vasthouden van water, 
 zorgen ze voor verkoeling van je huis in de 
 zomer.

•  Waterdoorlatend terras
 Wanneer je je terras niet volledig bestraat, 
 laat deze ook meer water door. 

•  Nog meer weten?
 Voor meer ideeën en voorbeelden uit de 
 praktijk zie www.sppill.nl  

Watercoalitie Liempde
In de Watercoalitie Liempde werken SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde), 
Gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel samen aan een klimaatbestendig Liempde. Een dorpskern 
klimaatbestendig maken kan de gemeente Boxtel namelijk niet alleen. Hiervoor is nauwe samen-
werking met en begrip van de bewoners nodig. Het doel van het project is om wateroverlast in 
Liempde te verminderen en verdroging te voorkomen. Verder willen we met het proefgebied kijken 
of dit een goede manier van samenwerking en uitvoering van het project is. 

Waarom afkoppelen?
Behalve afvalwater komt er ook veel regenwater via daken, regenpijpen en straatputten in het riool 
en vervolgens in de rioolwaterzuivering terecht. Dat is zonde, want schoon regenwater hoeft niet 
gezuiverd te worden en kan op veel andere manieren benut worden. 

Wat zijn de voordelen van afkoppelen?
Door je regenpijp van het riool af te halen:
• verminder je de wateroverlast op straat, in huis en in de tuin;
• draag je bij aan een schonere en aangenamere leefomgeving;
• verbeter je de kwaliteit van het water in beken, sloten en vijvers en de invloed op de natuur. 
 Als het heel hard regent, is de rioolbuis namelijk te klein voor al dat water. Riolen hebben 
 overstorten die dan gaan werken, waardoor het vuile rioolwater direct in beken en vijvers 
 terechtkomt. Dat is weer slecht voor het milieu; 
•  voorkom je verdroging, doordat het water wordt geïnfiltreerd in de bodem;
•  bespaar je drinkwater, omdat je met regenwater bijvoorbeeld je tuin kunt sproeien;
•  zorg je voor besparing van kosten en energie om het water te zuiveren. 

Verbetering leefbaarheid
SPPiLL vindt het belangrijk dat het afkoppelproject opgepakt wordt, omdat 
hiermee de leefbaarheid van Liempde verder verbetert. Enerzijds door 
het voorkomen van wateroverlast en anderzijds door het vergroenen van 
de leefomgeving (minder stenen, meer groen, minder verdroging). Het 
afkoppelproject is evenals alle andere SPPiLL-projecten op basis van de 
leefbaarheidsdriehoek opgezet. Dit betekent dat zowel inwoners, onderne-
mers als verenigingen een rol in dit project spelen. Inwoners in de zin van 
huiseigenaren, ondernemers door eventueel uit te voeren werkzaamheden 
en verenigingen omdat zij via het afkoppelproject extra muntjes ontvangen.

Wat is afkoppelen?
Afkoppelen is het scheiden van twee waterstromen: 
‘schoon’ regenwater en ‘vuil’ rioolwater. Dit gebeurt door 
je regenpijp van het riool af te halen, dit schone water 
te infiltreren of ergens anders voor te gebruiken.

Wat is infiltreren?
Infiltreren is het schone regenwater dat op je perceel 
valt, verzamelen en weg laten zakken in de grond. 
Infiltreren zorgt ervoor dat het water blijft waar het 
gevallen is. Daardoor voorkom je verdroging maar heb 
jezelf en de ander ook geen overlast van de regenval.


