
Uw kavel  
 klimaatbestendig maken

Vanuit de gemeente Maassluis wordt gevraagd om binnen 15 jaar een waterbergingssysteem te 

implementeren op eigen terrein. Op deze manier zorgt u, samen met Wilgenrijk en uw buren, voor een 

koele omgeving gedurende een hittegolf en voor voldoende waterberging en afvoermogelijkheden tijdens 

piekbuien. U heeft, als grondeigenaar, de verantwoordelijkheid voor het verzamelen en verwerken van 

hemelwater op uw eigen kavel. Hiervoor wordt in o.a. de buurt Goedland geen aansluiting gemaakt voor de 

hemelwaterafvoer. Hieronder vindt u handige tips om uw kavel klimaatbestendig te maken.
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WATER INFILTREREN 

Er zijn verschillende manieren om water te infiltreren: 

WATERGOOT OF EEN WADI

Dit is een verlaagd gedeelte in de tuin dat 

tijdens een regenbui met regenwater van 

het dak gevuld wordt via een open gootje. De 

wadi vangt het water tijdelijk op waarna het 

langzaam in de grond wegzakt (infiltratie). Bij 

mooi weer staat de wadi droog. 

REGENTON; 

Dit is een eenvoudige manier om regenwater 

op te vangen. De opgevangen regenwater kan 

gebruikt worden om de tuin te besproeien, 

schoonmaakklussen en kamerplanten te 

voorzien van water. Belangrijk om te bepalen bij 

het plaatsen van een regenton:  

• Een regenton die 1 kubieke meter 

 hemelwater op kan vangen. 

• Wilt u de regenpijp volledig afkoppelen van 

 het riool en het water in de tuin infiltreren?

REGENWATERVIJVER

In een regenwatervijver kan het waterniveau 

stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft 

om regenwater op te vangen en vertraagd af 

te voeren. De vegetatie in de vijver zorgt voor 

reiniging van het water en is geschikt voor 

droge en natte periodes. 
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ONDERGRONDS INFILTREREN

Bij ondergronds infiltreren wordt hemelwater van het dak via een pijp of goot in de grond aangelegd 

infiltratievoorziening gebracht. Dit kan een bufferblock of infiltratiekrat zijn. Van daaruit zakt het water 

geleidelijk tot in het grondwater. 

Het voordeel van Bufferblocks: 

• Optimale waterberging door geringe  

 aanlegdiepte, ideaal in gebieden met hoge 

 grondwaterstanden

• Hoge capaciteit aan waterbergend volume. 

• Duurzame betonnen elementen. 

• Bruikbaar als lichtgewicht 

 ophogingsmateriaal. 

• Inspecteer- en reinigbaar met standaard 

 toepasbare rioolinspectie apparatuur. 

GRINDKOFFER OF GRINDPUT

Is een kuil met grind, lavasteen of kleikorrels, 

die ruimte biedt voor wateropvang. Geo-textiel 

voorkomt dat de koffer dichtslibt met zand. Voor 

waterberging van elk 10 m2 dak is voor een bui 

van 15 mm, 05 m3 (500 liter) grindkoffer nodig. 

Ook toepasbaar onder de bestrating van inritten 

en parkeerplaatsen. 

INFILTRATIEKRAT

Is hol en kan hierdoor meer water bergen dan 

een grindkoffer. Houdt wel rekening mee bij 

hoge grondwaterstanden een infiltratiekrat niet 

geschikt is. U kunt uw kavelpaspoort hierop 

raadplegen. 

BUFFERBLOCK

Modulaire betonnen elementen die gezamenlijk 

fungeren als ondergronds waterbuffer. Dit systeem 

zorgt ervoor dat regenwater langzaam de bodem 

inzakt of vertraagd wordt afgevoerd. 

Meer informatie? Bezoek de Woonwinkel aan de Weverskade 110, Maassluis. 

Of neem contact op via T: 085 7928202 of woonwinkel@wilgenrijk.nl


