
AAN DE SLAG 
MET AFKOPPELEN

GRATIS ADVIES VAN 
ONZE AFKOPPELCOACH?

VRAAG NU AFKOPPEL-
SUBSIDIE AAN!

BEWAAR-EXEMPLAAR 



SAMEN HET 
KLIMAAT 
DE BAAS

ONWEERSTAANBAAR SOMEREN

Te droog, te nat, te warm? De gemeente 

Someren is samen met de waterschappen 

De Dommel en Aa en Maas de strijd 

aangegaan om Someren weerbaar te maken 

tegen extreme weersinvloeden. Dat doen 

we met het programma Onweerstaanbaar 

Someren.



ADVIES NODIG? 
VRAAG HET ONZE 
AFKOPPELCOACH!
Wil jij ook met ons meedoen, maar weet je niet hoe 
je het moet aanpakken? Wij gaan graag met jou in 
gesprek over het afkoppelen van de regenwaterafvoer 
van de riolering. Onze afkoppelcoach bespreekt samen 
met jou welke mogelijkheden er zijn in je tuin, hij geeft 
advies én bekijkt of het plan dat je indient in aanmer-
king komt voor een subsidie.

De afkoppelcoach van de gemeente Someren is kosteloos 
en onafhankelijk. Bel voor het maken van een afspraak 
voor een vrijblijvend adviesgesprek met de afkoppel-
coach. 
Deze is te bereiken via (0493) 494 888. 
En ook per e-mail: afkoppelcoach@someren.nl  
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je alvast op zoek naar inspirerende voorbeelden? 

Kijk dan eens op www.delevendetuin.nl van de Vereniging 

voor hoveniers.

Ik kijk gratis 
en vrijblijvend 
  met jou mee



BETER OMGAAN MET 
EXTREEM WEER
Ons klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken 
met extreem weer met wateroverlast, hitte en droogte. 
We zullen ons moeten aanpassen aan de gevolgen van 
het veranderende klimaat. Dit noemen we klimaatadap-
tatie. In Someren doen we dat onder de noemer Onweer-
staanbaar Someren.

Onweerstaanbaar Someren wil onze leefomgeving 
klimaatbestendiger maken, om beter om te kunnen gaan 
met weersextremen. Dat kan de gemeente niet alleen. 
Dat doen we samen met de inwoners, het bedrijfsleven, 
agrariërs, overheden en (natuur)organisaties.

HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN 

Willen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat, 
dan zullen we onze handen uit de mouwen moeten 
steken. Bijvoorbeeld door op de plaats waar de regen valt 
het water langer vast te houden. Afvoer naar het riool 
kunnen we op deze manier beperken. Ook gaan we meer 
groen aanleggen, zodat het leefklimaat verbetert en de 
kans op hittestress vermindert. 

Samen kunnen wij Someren klimaatbestendig en dus 
onweerstaanbaar maken!

SCHADE EN OVERLAST DOOR WATER

In 2016 heeft Someren aan den lijve ondervonden wat 
klimaatverandering kan betekenen: langdurige en 
overvloedige regen en hevige hagelbuien hebben tot 
veel schade geleid. We hebben de afgelopen jaren ook 
te maken gehad met langdurige droogte. Het was zo 
tropisch warm dat we last hadden van hittestress. 
Het werd daarom noodzakelijk om het afwaterings-
systeem van Someren aan te passen aan een nieuwe 
werkelijkheid.



REGENWATER 
ALS WATERBRON
Regenwater is de belangrijkste bron van water voor 
mens en natuur. Bij langdurige droogte merken 
we pas hoe afhankelijk we zijn van voldoende 
regen. We worden ons dan bewust van het wan-
kele evenwicht tussen de hoeveelheid neerslag en 
de waterbehoefte. Op het ene moment dreigen 
oogsten te mislukken, maar op het andere moment 
heeft het zodanig hard geregend dat kelders onder 
water staan.

We moeten zuinig zijn op regenwater. Het dringt 
langzaam in de ondergrond en zakt geleidelijk naar 
het diepe grondwater. Het vormt zo onze belangrijk-
ste voorraad van drinkwater.

In het programma Onweerstaanbaar Someren 
geven we regenwater daarom een centrale plaats.

WE WILLEN REGENWATER:

• beter infiltreren in de bodem, het water komt 
daardoor niet in de riolering terecht, maar voedt het 
grondwater.

• zo veel mogelijk opslaan in buffers en daarna 
gelijkmatiger afvoeren.

• beter afvoeren, hierdoor ontstaat minder overlast 
bij hevige en langdurige neerslag.



AFKOPPELEN? 
WAT LEVERT HET OP?
Zorgvuldig omgaan met regenwater heeft veel 
voordelen. Waarom zou je regenwater willen 
vasthouden in je eigen tuin? 

Je gaat verdroging tegen: een waterrijke tuin is goed voor 
de biodiversiteit en draagt bij aan een gezonder en 
aantrekkelijker woon- en leefklimaat. 

Je bespaart drinkwater. Opgevangen regenwater kun je 
bijvoorbeeld gebruiken om planten water te geven of het 
gras te besproeien.

Bij hitte verdampt vocht in de tuin. Dat zorgt voor een 
verkoelend effect.

Minder wateroverlast bij hevige regen.  

Ook blijft de grondwaterstand beter op peil. 
De voorraad drinkwater wordt weer aangevuld.

Kortom: Afkoppelen levert jou méér dan alleen tuinplezier op.



REGENWATER IN 
JOUW EIGEN TUIN
Wil je regenwater vasthouden in je eigen tuin? Dat levert 
jou gemak en tuinplezier, meer natuur en leven in je 
directe leefomgeving op. Bovendien draag je ook nog 
eens je steentje bij aan het beperken van wateroverlast bij 
extreme buien. 

WAT KUN JE ZELF DOEN? AFKOPPELEN!

Regenwater dat op daken valt, komt normaal gesproken 
via de regenpijp in de riolering terecht. Zonde, want het 
schone regenwater vermengt zich dan met vuil afvalwater. 
En aangekomen in de zuiveringsinstallatie moet het weer 
gereinigd worden! En wat vervelend is: bij hevige regenval 
raakt het riool eerder overvol. Het vuile rioolwater komt 
dan uit de putten en loopt over de straat. 

We kunnen snel verbetering brengen in dit systeem door 
de regenpijpen door te zagen en het schone regenwater af 
te voeren naar de tuin om daar te infiltreren in de onder-
grond.

We noemen dat: afkoppelen!



DE TUIN
Jouw tuin is een ideale plek om Someren onweerstaan-
baar te maken. Dat kan al met kleine stapjes.

Aanpassingen in jouw tuin hoeven namelijk niet altijd 
moeilijk en ingrijpend te zijn. Ook eenvoudige 
ingrepen in jouw tuin leveren al een mooi resultaat op:

• ZAAG DE REGENPIJP DOOR

En leid het water bijvoorbeeld naar de borders in de tuin. 
Dit is een eenvoudige maatregel, waar je planten veel 
plezier aan zullen beleven. Zeker als je de afgezaagde 
pijp eerst aansluit op een regenton. Het water in de 
regenton gebruik je om je planten water te geven in een 
droge periode. 

Tip: Sluit de overloop van de regenton aan op een 
drainagepijp, die je ondiep hebt ingegraven tussen 
border en gazon. Je creëert daarmee een permanente 
ondergrondse watervoorziening.

• MAAK EEN ONDERGRONDSE BERGING

Bij het afkoppelen van je regenpijp is het belangrijk dat je 
het water op een juiste manier afvoert. Bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van grindkoffers of een infiltratiekrat. 
Deze graaf je iets verder van de gevel in, zodat je bijvoor-
beeld vochtproblemen van je huis en wateroverlast in 
je tuin kunt voorkomen. Als je twijfelt of dit in jouw tuin 
kan, raadpleeg dan onze afkoppelcoach. Deze geeft 
gratis advies bij jou thuis.

• LEG EEN GEVELTUINTJE AAN

Geen voortuin? Leg dan een geveltuintje aan. Een paar 
trottoiregels eruit, wat plantjes erin. Door het verruilen 
van stenen door groen kan het regenwater gemakkelijker 
in de ondergrond trekken. Met een geveltuintje ervaar je 
direct het positieve effect van groene planten. En in de 
zomer helpt het een klein beetje tegen de hitte in 
de straat. 

Kijk voor je aan de slag gaat met een geveltuintje 
op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/geveltuintje
of scan de QR-code.



WAT KAN IK NOG 
MEER DOEN?
Er zijn vele mogelijkheden. We noemen er alvast twee: 

• PAS OPEN VERHARDINGEN TOE

Vervang je tegels of stenen door waterdoorlatende ver-
harding. Denk hierbij aan grind, gravel of houtsnippers. 
Open bestrating zoals op de foto hiernaast kan natuurlijk 
ook. Als je er maar voor zorgt dat het water de bodem 
in kan trekken. Jouw straat wordt een stuk groener als je 
samen met je buren de oprit naar de garage zou maken 
zoals op de foto hiernaast. Geef je creativiteit de ruimte!

• LEG EEN GROEN (SEDUM)DAK AAN

Maak een groen dak op je bungalow, de uitbouw van je 
huis of het tuinhuisje.

• In principe is bijna elk plat dak geschikt. Laat wel vooraf  
de draagcapaciteit van je dak beoordelen. 

• Een groen dak werkt isolerend in zomer en winter.  
Vooral in de zomer ervaar je het verkoelend effect.

• Het dakleer gaat veel langer mee omdat het niet  
blootstaat aan UV-straling.



VRAAG NU 
SUBSIDIE AAN!
De gemeente Someren wil inwoners en bedrijven 
stimuleren om in hun eigen leefomgeving regenwater af 
te koppelen van de riolering. Hiervoor is een subsidie-
regeling beschikbaar. Het is mogelijk dat je behalve voor 
een financiële bijdrage van de gemeente Someren ook 
nog in aanmerking komt voor een financiële tegemoet-
koming van waterschap De Dommel óf van waterschap 
Aa en Maas. 

Op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/afkoppelen 
kun je lezen wat voor jou van toepassing is.  

WAT MOET IK DOEN?

Via de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater kun 
je deze subsidie aanvragen. Voor meer informatie over alle 
mogelijke subsidieregelingen, zie:
www.onweerstaanbaarsomeren.nl/afkoppelen  



DOE DE EMMERTEST! 
Wil je van tevoren weten of je tuin geschikt is voor infiltratie? 
Bekijk dan of het water gemakkelijk in de bodem kan zinken. 
Daarvoor is de ‘emmertest’ bedacht:   

1. Graaf een gat 
van 30x30x30 cm. 2. Giet er een emmer 

water van ± 10 liter in.

3. Herhaal dit 1 keer 
zodra het water 
weg is.

4. Wacht 4 uur en 
giet er nog 
1 emmer in.

5. Noteer hoe lang het 
duurt voordat het 
gat leeg is.

Zorg voor de zekerheid dat de infiltratieplek voldoende afstand heeft 
van het huis. Houd daarbij een afstand aan van minimaal 0,5 tot 1 meter.  

Zorg dat zand en blad worden opgevangen bij het gebruik van een 
ondergrondse infiltratiekrat of grindkoffer.   

LEEGLOOPTIJD DOORLAATBAARHEID INFILTREREN OF NIET?

Minder dan  
20 min

Zeer goed De beste grond  
om te infiltreren

Tot 1,5 uur Goed Prima bodem 
Gewoon doen!

Tussen 1,5 
en 4,5 uur

Matig Neem contact op 
met de gemeente 
voor advies.

Meer dan 
4,5 uur

Slecht Loos het regenwater 
op de afvoer.



ONZE WEBSITE

Wij vinden het belangrijk dat we met zijn allen een 
bijdrage leveren om de gevolgen van de klimaat-
verandering zo veel mogelijk te beperken. Wanneer 
iedereen in zijn of haar achtertuin, op het balkon of 
rondom het huis maatregelen neemt, draagt dit bij 
aan een klimaatbestendiger Someren. 

IS JOUW TUIN 
ONWEERSTAANBAAR?

Heb je zelf een fraaie oplossing gevonden om je tuin 
onweerstaanbaar te maken? Inspireer dan anderen 
en deel je idee. Mail foto’s van je oplossing, liefst 
met een toelichting en een kostenoverzicht naar: 
onweerstaanbaar@someren.nl en wij plaatsen 
jouw idee op onze website!

MEER WETEN OVER AFKOPPELEN?

Ga dan naar You Tube en zoek op ‘afkoppelen’. 
Je vindt er veel filmpjes met uitleg. 

Wij hebben bovendien een lijst met nuttige links die 
wij aanbevelen als je zelf aan de slag wil gaan. Kijk 
op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/afkoppelen 
of scan onderstaande QR-code.

COLOFON

Deze brochure is een uitgave van de gemeente Someren. 
Samen met de waterschappen Aa en Maas en de Dommel wer-
ken wij aan een groot aantal projecten die bijdragen aan het 
klimaatbestendiger maken van Someren. Dit doen wij samen 
met inwoners, ondernemers en agrariërs en met partijen zoals 
provincie Brabant, woCom, ZLTO, IVN, de Bosgroep, Rabobank 
en Staatsbosbeheer.   

• Heb je een idee, vraag of opmerking? 
Mail dan naar: onweerstaanbaar@someren.nl 

• Op www.onweerstaanbaarsomeren.nl lees je hoe je in je 
eigen omgeving zelf een bijdrage kunt leveren. Ook vind je  
er het laatste nieuws en houden we je op de hoogte van 
leuke (win)acties. 


	AAN DE SLAG  MET AFKOPPELEN
	SAMEN HET  KLIMAAT  DE BAAS
	ONWEERSTAANBAAR SOMEREN
	ADVIES NODIG? VRAAG HET ONZE  AFKOPPELCOACH!
	BETER OMGAAN MET EXTREEM WEER
	REGENWATER  ALS WATERBRON
	WE WILLEN REGENWATER: 
	AFKOPPELEN?  WAT LEVERT HET OP?
	REGENWATER IN  JOUW EIGEN TUIN
	DE TUIN
	WAT KAN IK NOG MEER DOEN? 
	VRAAG NU  SUBSIDIE AAN!
	DOE DE EMMERTEST! 
	ONZE WEBSITE 
	IS JOUW TUIN  ONWEERSTAANBAAR? 
	MEER WETEN OVER AFKOPPELEN? 
	COLOFON



