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Tuintips van
TV-tuinman
Rob Verlinden

Zó vangt u regenwater
op in uw tuin
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“Ons waterrijke
Uithoorn wordt
mooier en zuiverder”
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Uithoorn heeft
grondwater
overlast

“Help, ik heb water
in mijn kruipruimte!”

Het weerbericht voor
de komende eeuw:

Het KNMI in De Bilt voorspelt het
volgende scenario voor Nederland
rond 2050 en de rest van deze eeuw.

Er zijn van die dingen waar veel
mensen eigenlijk nooit zo bij stil
staan. Een daarvan is het riool.
U gaat naar het toilet en trekt door.
Of u wast uw handen en het water
verdwijnt door het afvoerputje.
Zo simpel is dat. Maar dit vieze
water legt daarna nog een hele
weg af. Via een buizensysteem
komt het bij een rioolwater
zuivering terecht. Daar wordt
het gezuiverd en het schone
water wordt in een meer, rivier
of kanaal geloosd.

Nee, het is niet ineens slecht gesteld met
de Uithoornse huwelijken. “Scheiden”
betekent hier het splitsen van vies riool
water en schoon regenwater. Alle huis
houdens in de gemeente krijgen hier
de komende jaren mee te maken.
Waarom is dat scheiden nodig en wat
heeft ú daarmee te maken?

Raar
Maar er gaat meer door het riool
dan alleen afvalwater. Ook het
regenwater van bijvoorbeeld
wegen, daken en pleinen wordt via
de rioolbuizen afgevoerd naar de
zuivering. Regenwater is gewoon
schoon. Maar omdat het zich in
het riool mengt met het vieze
water, moet het toch gezuiverd
worden. Raar toch? Bovendien:
veel water dat minder vies is, is
moeilijker te zuiveren dan weinig
water dat erg vies is. Het kost dus

meer geld ook! Om een indruk
te krijgen van de verhouding:
per jaar voert het riool per persoon
gemiddeld 45.000 liter afvalwater
en 35.000 liter regenwater af!
Vandaar dat rioleringsbuizen
vaak zo dik zijn: dat komt vooral
omdat al dat regenwater er ook
doorheen moet.
Zielig voor vissen
Een ander nadeel van het door
dezelfde buizen gaan van regen
water en afvalwater, merkt u als
het een keer heel hard heeft
geregend. Soms kan het riool die
enorme hoeveelheid extra water
dan niet verwerken. Met als
gevolg dat straten blank komen
te staan en nog vervelender: dat
het water uit uw wc naar boven
komt! Om dit te voorkomen loost
het riool in zo’n geval het regen
water èn het afvalwater in een
vijver of sloot. Iets waarvoor de
vissen helaas de prijs betalen.
Die komen hierdoor in ademnood
waardoor ze doodgaan. Ook de
bagger in de sloten wordt hier
niet schoner van en moet in zo’n
geval worden afgevoerd als de
sloot uitgebaggerd wordt. Dat
zorgt allemaal voor extra kosten.
Apart houden
Grotere rioolbuizen dan maar?

Dat lijkt een oplossing, maar bij
een stevige regenbui kan zelfs
de grootste rioolbuis die enorme
hoeveelheid extra water niet aan.
Bovendien, de kosten rijzen zo
de pan uit! Een betere oplossing
is het scheiden van regenen afvalwater, vóórdat het
ondergronds wordt afgevoerd.
Of met andere woorden: het apart
houden van het regenwater,
zodat het niet meer in het riool
komt. In plaats daarvan kan het
direct naar sloten en vijvers (het
oppervlaktewater) worden geleid.
Ieder zijn deel
De gemeente Uithoorn heeft een
plan gemaakt dat er voor moet
zorgen dat de komende jaren
het regen- en afvalwater zoveel
mogelijk worden gescheiden.
In deze krant leest u welke
stappen de gemeente gaat
ondernemen, maar ook welke
stappen u samen met de gemeente
kunt gaan zetten om dit allemaal
voor elkaar te krijgen. Want
uw hulp is van groot belang om
het scheiden van water tot een
succes te maken.

 e opwarming zet door, zegt het
D
KNMI. Hierdoor krijgen we meer
zachte winters en warme zomers.
Zonder klimaatmaatregelen
wordt binnen 100 jaar een stijging
van de wereldtemperatuur met
1,1 tot 6,4 °C verwacht. Zo’n
grote temperatuurstijging is
de afgelopen 10.000 jaar niet
eerder voorgekomen.
Door deze opwarming gaat er
steeds meer sneeuw en ijs smel
ten. Dat maakt dat de zeespiegel
blijft stijgen. Voorspellingen
spreken van zo’n 18 tot 59
centimeter. Vooral bij de ijskap
in Groenland en Antarctica gaat
dit proces heel snel. Als dit in
hetzelfde tempo door blijft gaan,
stijgt de zeespiegel deze eeuw met
nog 10 tot 20 centimeter extra.
De winters worden gemiddeld
natter en ook de extreme neer
slaghoeveelheden nemen toe.
Extreme regenbuien in de
zomer worden nog heviger,
maar het aantal zomerse regen
dagen wordt juist minder.
Omdat Nederland een waterrijk
land is, en Uithoorn een laag
gelegen waterrijke gemeente,
is het belangrijk dat iedereen
nu goed nadenkt over hoe we
in de toekomst met al dat extra
water moeten omgaan.
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Simon Stokvis
(gespeeld door ac
teur Sjoerd Pleijsier)
uit de succesvolle
TVserie ‘Toen was
geluk heel gewoon’

De redactie van dit
voortreffelijk blad
heeft het minstens
zo voortreffelijke idee
gehad mij te vragen
een bijdrage te leveren
om ‘het probleem
afvalwater’ in kaart
te brengen.

Beste lezer, lieve lezeres,
Ik doe dit graag. Het riool is mijn
leven. Zoals een ander van Bach
houdt, weer een ander van de
Franse keuken, hou ik van het
riool. Al op de lagere school 
de Jan Ligthartschool in Vlaardingen
 was ik gefascineerd door alles
wat met het riool te maken had.
Ik waadde  toen nog in mijn hoofd
 op kaplaarzen door schitterende,
schaars verlichtte spelonken.
Ik maakte eb en vloed mee, en
vocht met ware doodsverachting
en heldenmoed tegen de elemen
ten. Ik genoot. Na de lagere school
wilden mijn ouders dat ik naar de
ULO ging. Ik smeekte op m’n
knieën: “Ik hoef niet verder te leren,
ik wil naar het riool!” Mijn ouders
waren onvermurwbaar. Er zat dus
maar één ding op: weglopen van
huis. Op een nacht  13 september
1938  klom ik uit het raam van
mijn slaapkamertje, rende onze
straat uit, en opende met mijn
zelf ontworpen dekselhaak een
put op de Van Hoogendorplaan.
Ik daalde af. Ik voel nog de
heerlijke huivering die zich toen 
36 jaar geleden!  meester van
mij maakte. The rest is history.

“Ik bezoek regelmatig rioolcongressen in allerlei
Europese hoofdsteden, waar mijn lezingen over
‘lekkende stortbak problematiek’ of ‘spoelwater van
rechts heeft voorrang’ geestdriftig worden ontvangen.”
Ik ben inmiddels 49 en al jaren
één van de drijvende krachten
achter het grote succes van
het Rotterdamse Riool.
Het Rotterdamse Riool is zonder
enige twijfel toonaangevend in
heel Europa. We zijn koploper als
het gaat om efﬁciëntie, innovatie
en hygiëne. Ik bezoek regelmatig
rioolcongressen in allerlei
Europese hoofdsteden, waar mijn
lezingen over ‘lekkende stortbak
problematiek’ of ‘spoelwater van
rechts heeft voorrang’ geestdriftig
worden ontvangen.
Ik werk op dit moment  en daarom
is deze bijdrage relevant  aan een
proefschrift met als titel:
waterscheiding in riolenrijk, optie
of utopie? Ik schiet al lekker op en
verwacht in augustus volgend jaar
op mijn bevindingen te promo
veren. Ik verwacht veel kritiek en
misschien zelfs hoongelach, maar
ik ben ervan overtuigd dat anno
2010 mijn ideeën als leidraad
hebben gediend bij het scheiden
der wateren.
Simon O. Stokvis

gaat het vastkoeken, waardoor
het hele systeem blokkeert met
alle ellende van dien. Een pan
soep zou het riool in principe
nog wel aan moeten kunnen,
maar ook in soep zit vaak
zoveel vet. De gevolgen laten zich
raden. Het is zó verschrikkelijk
moeilijk om bij het zuiveren
chemicaliën, zoals verf en olie,
er weer uit te halen, dat het
niet altijd lukt. Zo zonde van
ons werk en slecht voor de
natuur. Echt niet doen dus!”

De overheid ontwikkelde
onlangs een campagne
om alle Nederlanders
op te roepen het riool
zo schoon mogelijk te
houden. “Da’s nodig”,
vindt Ruud Schuitmaker
directeur van Hoebe
Techniek in Water B.V.,
“want je wilt niet weten
wat er allemaal door de
wc wordt gespoeld en
wat voor problemen
dat kan geven.”

Wat is het vreemdste dat u in
het riool heeft aangetroffen?
“In de 23 jaar dat ik in dit vak werk
zaam ben, ook in het werkgebied
Uithoorn, heb ik de meest vreemde
dingen voorbij zien komen.
Van speelgoed tot dweilen, en
van tennisballen tot lingerie.”
Hoe komt dat daar dan?
“Meestal door een ongelukje,
ik kan me niet voorstellen dat
mensen bewust toiletblokjes
houders en dergelijke door
spoelen. Het systeem loopt
hierdoor niet direct vast en kan
in principe best wat hebben.
Maar teveel van dit spul en
het gaat wel degelijk fout.”
Waar loopt het systeem
vooral op vast?
“Vooral op zaken als damesverband

twee keer de aarde rond
In Nederland ligt ruim 80.000
kilometer riool onder de grond.
Dat is maar liefst twee keer de
omtrek van de aarde.
Van die 80.000 kilometer is
72% gemaakt van beton, 25%
van kunststof en 3% van
keramiek of ander materiaal.
962,5 miljoen liter uithoorns
regenwater door het riool
In Uithoorn wordt het riool
extra belast met ongeveer
962,5 miljoen liter regenwater
per jaar! Volgens Stichting
Rioned (een organisatie met veel
kennis over water en riolering)
wordt jaarlijks per persoon
45.000 liter afvalwater afgevoerd

en tampons die in grote getale door
de wc worden gespoeld. Ze zijn
weliswaar van papier – en zuiver
papier is geen probleem voor het
riool – maar er zit verstevigende
kunststof in dat niet of nauwe
lijks afbreekbaar is. Dat geldt
trouwens ook voor vochtig
toiletpapier. Daardoor kunnen
snijmechanismes verstoppen,
waardoor de pompen in het riool
vastlopen. Als die niet goed meer
werken, stroomt het riool vol en
kan er veel overlast ontstaan.”
nog meer grote boosdoeners?
“Jazeker: frituurvet door het toilet
spoelen. Dat moeten mensen
echt láten. Als dat warme vet
afkoelt, gaat het zich namelijk
afzetten tegen de wanden van
het riool dat daardoor kan
dichtslibben. Ook op de pompen

via het riool, maar ook nog eens
35.000 liter regenwater. Uithoorn
telt ongeveer 27.500 inwoners;
een rekensommetje leert dat je
dan uitkomt op 962,5 miljoen liter
per jaar voor de hele gemeente.
gemengd, gescheiden
en verbeterd gescheiden
Nederland (ook Uithoorn dus)
kent drie verschillende soorten
rioleringsstelsels. Hoeveel in
woners maken er gebruik van?
Gemengd stelsel –
11,4 miljoen Nederlanders
Het afval en regenwater wordt
in één rioolbuis verzameld en
naar de waterzuiverings
installatie geleid:
geen wenselijke situatie (meer).

Wat zijn eigenlijk de gevolgen
voor iemand die (mede)veroorzaker is van bijvoorbeeld
een verstopping?
“Je kunt de pech hebben dat je
overlast in huis krijgt. Als je de
loodgieter moet laten komen,
dan kunnen de kosten van een
reparatie behoorlijk oplopen.
Maar meestal ontstaan de
problemen verderop in het riool.
Er zijn gemeenten die soms laten
uitzoeken waar de verstopping
vandaan komt en de veroor
zakers erop aanspreken, maar
ze kunnen (nog) geen boete
uitdelen. Vreemd, vind ik.
Want je kunt wél een bekeuring
krijgen als je je huisvuil niet
goed scheidt. Waarom dan niet
voor troep dumpen in het riool?”
tenslotte: hoe weet je nou
precies wat je wel of niet kunt
doorspoelen?
“Heel simpel. Het riool is gemaakt
voor water, toiletpapier, poep
en pies. Wat overigens niet
wil zeggen dat je er een hele
wcrol door moet jagen, want
dan gaat het natuurlijk ook fout.
Wat dat betreft is het gewoon
een kwestie van je gezonde
verstand gebruiken.”
Voor meer informatie over
een schoon riool:
www.nederlandleeftmetwater.nl.

Gescheiden stelsel –
3 miljoen Nederlanders
Afval en regenwater gaan ieder
door een apart riool. Het afval
water gaat naar de zuivering,
het relatief schone regenwater
wordt geloosd in het oppervlakte
water (vijvers, rivieren, enz.).
Verbeterd gescheiden stelsel –
1,4 miljoen Nederlanders
De meest ideale situatie: alleen
regenwater dat in contact komt
met straatvuil gaat samen met
het afvalwater naar de zuivering.
De rest, het schone regenwater
dus, gaat direct naar het opper
vlaktewater.
Bron: Stichting Rioned,
Riool in cijfers 2009 – 2010
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Renoveren riool in de Hugo de Grootstraat.

Kan zo’n overstroming
als in ZuidSpanje vorig
jaar ook in Uithoorn
gebeuren? Het antwoord
is nee, maar dat willen
we graag zo houden.
Daarom heeft het
Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht een water
beheerplan gemaakt.
Dit Waterschap is onder meer
verantwoordelijk voor het water
peil en de kwaliteit van het opper
vlaktewater in het stroomgebied
van de Amstel, de Vecht en in
het Gooi. Dus ook voor het water
in Uithoorn. Met zaken als de
voorspelde klimaatverandering
in het vooruitzicht, is het heel
belangrijk dat het water ook in
de toekomst in goede banen kan
worden geleid. Zodat u bijvoor
beeld geen natte voeten krijgt.
Daarom heeft het Waterschap
een waterbeheerplan gemaakt
voor de jaren 2010 – 2015.
meepraten
Onlangs heeft het Waterschap
alle inwoners van zijn werk

gebied gevraagd, ook de inwoners
van Uithoorn, om hun reactie
op het waterbeheerplan te geven.
Simpelweg omdat sommige
maatregelen hen treffen. Wanneer
het waterschap zijn plannen
ter inzage legt, ligt er ook een
exemplaar in het gemeentehuis
van Uithoorn. Tot 14 februari
2010 heeft iedereen de kans gehad
om op het plan te reageren.
Het bestuur van het waterschap
bekijkt welke inspraaksuggesties
waardevol en bruikbaar zijn.
Naar verwachting wordt het
waterbeheerplan half april goed
gekeurd. Iedereen die een reactie
heeft ingediend, ontvangt een
bericht waarin staat wat er met
zijn/haar reactie is gebeurd.

Tussen nu en 2013 zullen
in Uithoorn meer dan 1.000
nieuwbouwwoningen
worden gebouwd. In
bijna alle gevallen worden
deze opgeleverd met een
gescheiden rioolstelsel.
Het mag duidelijk zijn
dat dit duurder is dan
een gemengd stelsel.
Wat voor gevolgen heeft
dit voor de huizenprijzen?
Van alle nieuwe huizen in
Uithoorn zal ongeveer 50%
worden gebouwd door
Woongroep Holland. Soms
doen ze dat zelf, soms laten ze
dat doen door een commerciële
ontwikkelaar. Ook zij krijgen
te maken met het feit dat de
gemeente wil overschakelen
naar een gescheiden rioolstelsel.
Steven Oskam is beleidsadviseur
Vastgoed bij Woongroep
Holland. Hij vertelt: “Op zich
vinden we dit een prima zaak.
Het is natuurlijk goed voor
het milieu en het levert een
kostenbesparing op bij het
zuiveren. Toch heeft onze

organisatie hier geen specifiek
beleid voor, omdat wij altijd
bouwrijpe grond aankopen
waarin de riolering al is
aangebracht. We hebben
inmiddels begrepen dat
Uithoorn in alle uitbreidings
gebieden een gescheiden
stelsel wil laten aanleggen.”
nauwelijks merkbaar
Nu is het zo dat deze kosten
niet via de rioolheffing zullen
worden doorberekend, maar
via de grondprijzen. Betekent
dit dat de huizen duurder
gaan worden? “Dat hoeft niet
per definitie zo te zijn”,

antwoordt Oskam. “Bij koop
woningen zal de verhoging
inderdaad kostendekkend
worden doorberekend. Maar
als je kijkt naar de totale kosten
van een huis, is dat in verhou
ding maar een klein percentage.
Bij de sociale huurwoningen
ligt dat anders, omdat de
huurprijs in feite geen relatie
heeft met de bouw en de
grondprijs; die moet voor
iedereen bereikbaar blijven.
Dat betekent dus, dat de kosten
voor ons als Woongroep
Holland wel iets zullen stijgen,
maar dat de huurders daar
niets van zullen merken.”

Al sinds de jaren ’80,
vanaf de aanleg van
MeerwijkOost, zorgt de
gemeente bij de bouw
van nieuwe wijken voor
een gescheiden afvoer
van regenwater en afval
water. Maar is het water
dat op zo’n weg valt
wel schoon genoeg om
direct in het oppervlakte
water te worden geloosd?
Of moet er dan eerst
nog iets mee gebeuren?
Als het om het riool gaat, werkt de
gemeente Uithoorn veel samen
met Waternet, het uitvoerings
orgaan van het waterschap.
De gemeente is de beheerder
van het rioolstelsel. Waternet
adviseert over de manier waarop
het water geloosd wordt in het
oppervlaktewater, zoals sloten.
Tinus Snoek is planadviseur bij
Waternet en betrokken bij de
plannen van de gemeente Uit
hoorn op dit gebied. “Tot vorig
jaar had Waternet een vrij strikt
regenwaterbeleid”, vertelt hij.
“Regenwater dat op verharde opper
vlakten viel, zoals een weg, mocht
niet direct in het oppervlakte
water worden geloosd. Punt uit.”
Samen oplossingen bedenken
Tegenwoordig zijn de eisen minder
strikt. “Steeds vaker wordt in
gezamenlijk overleg besloten of
het water rechtstreeks of via een
filter, of helemaal niet op het
oppervlaktewater kan worden
geloosd”, legt Snoek uit. “Wat de
wegen in Uithoorn betreft: er is
onderzoek gedaan naar de kwa
liteit van het oppervlaktewater
van het gehele beheergebied.
Deze wordt als voldoende beoor
deeld. Vervolgens stellen de
gemeente en Waternet samen vast
hoe schoon we dat water willen
houden. Dat is bepalend voor het
al dan niet direct lozen van het
regenwater, samen met de hoogte
van het waterpeil natuurlijk.
Want als dat teveel gaat stijgen
kun je lokaal overlast krijgen,
bijvoorbeeld door water op straat.
En dat moeten we niet hebben.”

Waar wordt de komende jaren aan het riool gewerkt en wat wordt er gedaan?
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Hugo de grootlaan: Renoveren
riool en herinrichten openbaar
gebied. Gereed in 2010.
Bedrijventerrein uithoorn:
Diverse rioleringswerkzaamheden
waaronder het aanbrengen van
lamellenﬁlters. Gereed 2011.
Wiegerbruinlaan: Repareren
riool. Gereed in 2011.
Zijdelwaard (omgeving
Bilderdijk/potgieterlaan):
Repareren, gedeeltelijk vervangen
en aanleggen riool. Gereed in 2011.
Zijdelwaard (Wiegerbruinlaan
en omgeving): Aanbrengen van een
bergbezinkvoorziening. Gereed 2012
centrumgebied: Repareren
en gedeeltelijk vervangen riool.
Gereed in 2012.
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Regenwater opvangen
in uw tuin klinkt allemaal
veel ingewikkelder dan
het is. Sterker nog: het
is zelfs leuk om te doen
en bovendien kan het
voor hele verrassende
effecten in de tuin
zorgen. De beroemdste
tuinman van Nederland,
Rob Verlinden
(van het SBS6programma
‘De Tuinruimers’),
heeft hiervoor een
aantal inspirerende tips.

decoratief: het waterbassin
tIp 1 vAn RoB: Het is erg leuk
om het regenwater via de regen
pijp naar een waterbassin of een
vijver te leiden. Strak, natuurlijk,
van beton of gemetseld: alles is
mogelijk. En u hoeft er echt geen
megagrote tuin voor te hebben!
Wel is het handig om ervoor te
zorgen dat eventueel overtollig
water weer weg kan naar bij
voorbeeld een volgend bassin
of de speciale afvoer die de
gemeente heeft laten aanleggen.

Daarmee kunt u niet alleen
water opvangen, maar u maakt
zo ook een aantrekkelijke leef
plek voor bijvoorbeeld
amfibieën, vogels en libellen.
Zorg er wel voor dat het moerasje
altijd vochtig blijft, bijvoorbeeld
door het te koppelen aan een
vijver of waterbassin.

Sfeervol: waterstromen
tIp 2 vAn RoB: Geen ruimte
voor een bassin? Dan kunt u het
afgekoppelde water ook via
allerlei gootjes door uw tuin heen
laten stromen. Kantenklare
goten zijn er in allerlei materialen:
van metselwerk tot metaal of
bamboe. Laat u het water liever
door de tuin heen slingeren, dan
kunt u zelf geulen maken met
materialen als gebakken klinkers,
straat of natuurstenen.

Strak en praktisch:
de regenzuil
Wie kent hem niet, de oude
vertrouwde regenton? Het is
verreweg de bekendste manier
om regen op te vangen en het
staat ook heel gezellig. In een
gemiddelde regenton gaat echter
zo´n 50 tot 200 liter water.
Dat lijkt veel, maar bij een ﬂinke
hoosbui loopt zo’n ton al snel
over. En hij is ook lang niet altijd
leeg op het moment dat het begint
te regenen.
Dus zal de ton vaak overstromen
en dan verdwijnt al dat over
tollige water alsnog in het riool.
Een praktische oplossing is de
regenzuil. Dat is een hoge, strak

natuurlijk: een minimoerasje
tIp 3 vAn RoB: Heeft u een plek
in de tuin die constant nat mag
zijn, dan is het heel leuk om een
minimoerasje aan te leggen.

Wilt u graag regenwater
afkoppelen in uw tuin,
maar u weet niet hoe?
Doe dan mee aan de on
derstaande prijsvraag.
Wie weet komt TVtuin
man Rob Verlinden dan
binnenkort bij u thuis!

Deze hoofdprijs mag er wezen,
maar de tweede prijs is ook niet
mis. Deze bestaat uit deelname
aan een minicursus tuinieren
die door Rob Verlinden in het
gemeentehuis van Uithoorn
wordt gegeven. Hij legt daarin
de basisbeginselen uit over
het ontwerpen, aanleggen en
onderhouden van tuinen.

meer tuintips van Rob voor
het afkoppelen van water?
Kijk op www.riool.info
en klik op ‘water in de tuin’.

vormgegeven kolom waarin 400
liter water kan worden opgevan
gen. Onderaan de zuil zit een
kraantje waarop u uw tuinslang
kunt aansluiten, zodat de tuin
besproeien voortaan geen extra
water meer kost!

met de buren!
Soms staat de regenpijp tussen
twee huizen in. Of het water
van verschillende daken wordt
door één pijp afgevoerd. In zo´n
geval kunt u er voor kiezen om

Uithoorn groeit. Dat is mooi,
maar waar huizen staan en we
gen liggen, kan regen niet in de
grond zakken. Terwijl dat water
natuurlijk wel ergens naar toe
moet. Het water van daken en we
gen wordt opgevangen in het ri
ool, dat daardoor extra belast
wordt. Daar kunt u natuurlijk
niet veel aan doen. Maar waar u

wel iets aan kunt doen, is het re
genwater dat van uw dak via de
regenpijp wordt afgevoerd. Het
zelfde verhaal geldt ook voor ver
harde tuinen. Heel praktisch, dat
wel. Maar door al die tegels en stenen
kan het regenwater niet meer
wegzakken naar het grondwater.
Dus ook het regenwater uit uw
verharde tuin moet worden afge

samen het afkoppelen aan te
pakken, om de kosten te delen
en de krachten te bundelen.
Bovendien: hoe meer mensen,
hoe meer creatieve ideeën!

De gemeente Uithoorn stelt 50
deelnameplekken beschikbaar.
Daarnaast zijn er als derde prijs
nog 15 tuinbonnen te winnen ter
waarde van 50, euro.
Wat moet u doen?
Om kans te maken op deze mooie
prijzen hoeft u alleen antwoord te
geven op de onderstaande vragen:

Hoe heet het tuinprogramma op tv dat Rob verlinden iedere zaterdag op SBS6 presenteert?
Wat is ongeveer het verschil in hoogte tussen het waterpeil in de Amstel en het laagste punt in uithoorn?
2 meter

6 meter

10 meter

maak de volgende zin af:
Mijn tuin heeft Robs tuinontwerp hard nodig omdat:

Uw naam:
Uw adres:
Uw telefoonnumer:
Uw emailadres:

knip deze bon uit, lever hem voor 19 maart in op het gemeentehuis (laan van meerwijk 16) of stuur hem naar:
Gemeente Uithoorn, T.a.v. prijsvraag, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Mailen mag ook, naar prijsvraag@uithoorn.nl.

voerd via het riool. Nog een extra
belasting dus! Reden temeer om
na te denken over het afkoppelen
van regenwater en mogelijk
heden om het op te vangen.
Zodat u er later bijvoorbeeld
de plantjes mee kunt water
geven. Zo bespaart u per jaar
gemakkelijk duizenden liters
kostbaar drinkwater!
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Hij drinkt het graag,
zwemt er regelmatig in
en kijkt er vanuit zijn
woning en zijn werk
kamer op uit. Wethouder
Maarten Levenbach hééft
iets met water. Niet in
de laatste plaats omdat
de waterhuishouding
van de gemeente onder
zijn bewind valt.
“Maar,” benadrukt hij,
“zuiver water in Uithoorn
is de verantwoordelijk
heid van ons allemaal.”
“Ik verkeer in de gelukkige
omstandigheid dat mijn werk
kamer uitkijkt op ons prachtige
Zijdelmeer,” vertelt Levenbach.
Ook dat water is onderdeel van
zijn portefeuille Duurzaamheid,
een taak waar hij bewust voor
gekozen heeft. Tot zijn aan
treden in 2007 was er namelijk
geen wethouder voor milieu en
Levenbach vond dat deze er
moest komen. “Duurzaamheid,
riolen, afval, energiegebruik,
waterbeheer en natuurbehoud
vallen hieronder. Ik ben er met
hart en ziel mee bezig. Het is
duidelijk dat we roofbouw
plegen op deze planeet, er moet
iets gebeuren. Fossiele brand
stoffen zijn eindig, we dienen te
handelen als we willen blijven
bestaan. In ons eigen belang en
dat van de generaties na ons.”
Dat is voor Levenbach geen
ver-van-mijn-bedshow. “De waterhuishouding in Uithoorn betreft
ons allemaal en we kunnen ook
allemaal iets doen. Sterker nog,
het is al onze verplichting,” stelt
de wethouder. “Met de komst
van de Waterwet in 2009 heeft
de landelijke overheid meerdere
waterwetten samengevoegd.
Daarin staat nu dat we allemaal –

Het Zijdelmeer staat een
kleine metamorfose te
wachten. Om het water in
onze mooie laagveenplas
nog schoner te maken
worden de volgende
acties ondernomen:
 erbetering van
V
het oppervlaktewater
In januari is het waterschap
begonnen met werkzaam
heden om het waterpeil van
het Zijdelmeer iets te verlagen
en stuwen te verplaatsen.
Hierdoor ontstaat een betere
doorstroming waardoor zomers
minder blauwalg ontstaat en
de waterkwaliteit verbetert.
Het aanleggen van
een kano- en schaatsroute
Maarten Breggeman, inwoner
van Uithoorn, bedacht een
schaats- en kanoroute door een
gedeelte van Uithoorn, die
waarschijnlijk in 2010 in
gebruik genomen wordt.
Het waterschap zal bij het
aanleggen van de nieuwe

stuwen alvast kano-oversteek
plaatsen realiseren. De gemeente
kijkt samen met Landschap
Noord-Holland hoe de nieuwe
kanoroute kan worden aan
gelegd zonder gevaar voor
broedende vogels en schade
aan de natuur. Wist u dat de
gemeente al op diverse plaatsen
kluuntrapjes heeft aangelegd?
Waarschijnlijk heeft u daar
onlangs al gebruik van kunnen
maken!
Tijd voor plannen
Maarten Breggeman is ge
pensioneerd en had opeens tijd
genoeg om na te denken over de
geweldige schaatstochten die je
op het Zijdelmeer en omgeving
zou kunnen maken.
“Ik ben een enorme schaatslief
hebber. Vorige winter dacht ik
nog: zonde dat het water daar
zo ligt, met al die dammetjes
die een langere schaatsroute
onmogelijk maken. Daar heb
ik een plannetje op bedacht.”

gemeente, Waterschap én burgers
- verantwoordelijkheden hebben.
Voor de gemeente betekent
dit een wettelijke zorgplicht”.
Droge voeten in huis
Wettelijke verplichtingen?
Wat moeten we dan gaan doen?
“Iedereen is vanaf nu zelf deels
mede-verantwoordelijk voor
droge voeten in huis. En we
moeten allemaal bijdragen aan
zuiver water. Dat is overigens
makkelijker dan je misschien
denkt,” stelt hij. “Het zit namelijk
in hele praktische zaken.
Met minder verharding in je tuin
kan het regenwater de grond in
lopen. Stop met het weggooien
van rommel in het riool:
dus geen verf, gebruikte tampons
en frituurvet in de wc! En geen
afval in het oppervlaktewater.
We wonen in een mooi waterrijk
gebied, rotzooi hoort er niet
in thuis.”
Als inwoners moeten we er
straks ook voor zorgen dat het
hemelwater wordt afgekoppeld
op het eigen woonterrein.
“Dat betekent bijvoorbeeld een
regenzuil gebruiken om het
regenwater in op te vangen.
De gemeente draagt zorg voor
de afvoer vanaf het perceel.
Maar ook met kleine dingen
kunnen we allemaal helpen.
Zo is het voeren van eendjes
helemaal niet zo goed voor de
kwaliteit van het oppervlakte
water. Het brood dat op de bodem
komt, bemest de waterbodem
waardoor het water troebel
wordt en er algen gaan groeien.
Eendjes mogen natuurlijk niet
de dupe worden,” lacht Levenbach,
“zorg gewoon dat ze alles opeten”.
Hij benadrukt dat ook honden
poep in het water hetzelfde
effect heeft.

Samen aan de slag
De wethouder leeft zelf behoorlijk
bewust. “En ik merk dat bij
de mede-inwoners van Uithoorn
het milieu- en waterbeleid
ook steeds meer leeft.
Bij praktische zaken als het
afkoppelen van het water
hebben we echter nog een weg
te gaan, we kunnen gezamenlijk
nog een mooie stap voorwaarts
maken.” Dat er op watergebied
veel gebeurt in Uithoorn
weet niet iedereen, stelt
Levenbach. “Sommige mensen
vragen zich af wat er met de
rioolheffing wordt gedaan.
Dat gaat om best veel geld.
Daarmee voert de gemeente
vele waterprojecten uit!”
Levenbach somt op: “We
vervangen en verbeteren het
riool; werken aan het ontkop
pelingsproject zodat het schone
regenwater niet in het riool
terechtkomt en hergebruikt
kan worden; realiseren natuur
vriendelijke oevers en creëren
meer oppervlaktewater.
Watervragen
De wethouder benadrukt dat
de gemeente ook de eerst aan
gewezene is om vragen over water
te beantwoorden. “Ook met een
watervraag,” zegt Levenbach,
“ga je naar de gemeente.”
De gemeente kent of gaat op
zoek naar het antwoord.
“Dat wil niet zeggen dat de burger
met de armen over elkaar kan
zitten afwachten tot de gemeente
alles gaat oplossen. We moeten
allemaal aan de slag voor een
betere waterhuishouding in
onze woonplaats. Dat doen we
samen; de gemeente laat haar
inwoners niet zomaar zwemmen.
Samen kunnen we er voor zorgen
dat het in ons waterrijke Uithoorn
mooier en zuiverder wordt.”

Breggeman ging aan de slag met
kaarten van het gebied, praatte
met de atletiek-, schaats- en kanovereniging, ambtenaren van de
gemeente en boeren langs het
water. Het mondde uit in een
plan voor een schaats- en kano
route van in totaal 20 kilometer.
Kluuntrapjes en waadgoten
“Het betekent kluuntrapjes
en waadgoten aanleggen,”
aldus Breggeman. “Waadgoten
in plaats van dammetjes in
de sloten voor de koeien.
De goten liggen 3 0 centimeter
diep in het water zodat je er
overheen kunt schaatsen en
kanoën.” De vraag was of de
koeien nog zouden durven
oversteken. “Met touwen aan
de zijkant hebben ze het
gevoel dat ze er niet afvallen,
dan lukt het. Zo creëer je een
route met zo weinig mogelijk
klunen. Bij de stuwdamwand
voor de brug Noord-Zuid route/
Ringvaart moeten de schaatsers
en kanoërs wel de kant op.”

Geheel links: Maarten Breggeman, initiatiefnemer schaatsroute. Midden: Gerard Korrel, dagelijks bestuurslid
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Rechts: Maarten Levenbach, wethouder gemeente Uithoorn.
“Maarten Breggeman smeedde het ijs toen het heet was. Dat levert Uithoorn straks een fraaie schaatsroute op.”

Het ijs smeden als het koud is
Een aantal zaken die de route
mogelijk maken is of wordt al
gerealiseerd. “Het mooie is dat
het waterschap ook al met
oversteekplaatsen voor kano’s
bezig was,” zegt hij. “Dat sloot

mooi aan. En deze winter
hielp fijn mee om het plan te
vervolmaken: je moet het ijs
smeden als het koud is.”
Volgens Breggeman grijpt
de prachtige route terug op
het verleden. “Toen gingen

dokter, pastoor en apotheker
de schaats op voor een huis
bezoek en kerkgangers namen
de boot. Wat toen kon, kan
straks weer. Leuk voor de hele
gemeente. Zeg nou zelf, zo’n
tocht is toch het einde!”
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een bijdrage te leveren aan de
aanpak van watervraagstukken,
maar verplicht ze daar ook toe.
Overigens zijn we al een paar jaar
bezig om informatie over grond
water in te winnen.”
Waar wordt de meeste
overlast ervaren?
“Het blijkt dat in een aantal buur
ten meer (grond)wateroverlast
wordt ervaren dan in andere
buurten. De meeste overlast doet
zich voor in De Legmeer, Leg
meer-West, Zijdelwaard en
De Kuil in De Kwakel. Echter,
verspreid over de gemeente is er
ook overlast in andere gebieden.”

Grondwater hoort in
de grond - de grond
waterstand kan echter
zo hoog zijn dat de
kruipruimtes onder
de huizen niet altijd
droog blijven.
Maar hoe erg is het
nu eigenlijk met de
grondwateroverlast
in Uithoorn? Om dit
in kaart te brengen,
hield de gemeente
in 2009 een enquête.
Ruim 800 inwoners
reageerden, ongeveer
10 procent van de
huishoudens.

In een laaggelegen
waterrijke omgeving met
een klei- en veenbodem zoals in Uithoorn - is er nu
eenmaal sneller sprake
van wateroverlast. Je ziet
het als je langs de Amstel
rijdt: de polder ligt veel
lager. Maar wanneer
spreek je eigenlijk van
wateroverlast? Want wat
voor de één lastig is,
is voor een ander echt
overlast. En wat doet
de gemeente eigenlijk
om die overlast te
beperken?

Waarom een enquête?
Ed Berkenbosch, hoofd afdeling
Leefomgeving bij de gemeente:
“De gemeente wilde graag inzicht
krijgen in de grondwateroverlast.
Om problemen op te lossen moet
je immers eerst weten wat er
speelt. Daarom hebben wij alle
inwoners van Uithoorn en
De Kwakel attent gemaakt op
de enquête via een huis-aanhuisbrief, onze website en de
gemeentepagina. Wij wilden
graag zo veel mogelijk ervarin
gen horen op het gebied van
grondwateroverlast of -onderlast,
dus een te hoge of te lage grond
waterstand. De enquête

is één stap maar we doen meer;
zo hebben we ook een grond
watermeetnet. In meer dan 60
buizen in de grond wordt de stand
van het grondwater gemeten.
Zo krijgen we inzichtelijk hoe
hoog het grondwater staat.”
Was er een directe aanleiding?
“De gemeente heeft een zorgplicht
in verband met de grondwater
overlast. Als een burger overlast
ervaart dient de gemeente te kij
ken of het mogelijk is dit op te los
sen. Dat staat in de nieuwe
Waterwet die in december 2009
is ingegaan. Deze nieuwe wet
stelt de gemeenten beter in staat

Bij de gemeente wordt de volgen
de definitie van grondwaterover
last gehanteerd:
Er is sprake van grondwater
overlast bij structureel nadelige
gevolgen van een te hoge grond
waterstand voor de aan de grond
gegeven bestemming.
Twee zaken zijn hierbij dus
bepalend: structureel, oftewel
langdurig of veelvuldig. En de
koppeling met de bestemming
van de grond. De gemeente
bepaalt vanuit dit beleid wanneer
er sprake is van overlast.
Overlast, hinderlijk of alleen
lastig; de gemeente werkt hard
aan het beperken ervan.
Enkele voorbeelden:
I n de straten Koekoeksbloem
en Korenbloem en achter

Kwamen er verrassende
uitslagen uit de enquête?
“Ruim 800 mensen uit Uithoorn
en De Kwakel hebben de enquête
ingevuld. Van de 800 reacties er
vaart 44 procent overlast van het
grondwater, dat zijn 352 respon
denten. Het gaat vooral over water
in de kruipruimte. Verrassend
vonden we dat in bepaalde buurten
met relatief veel overlast ook
een deel van de bewoners geen
overlast ervaart. We weten niet
waar dat precies aan ligt.”
Wist de gemeente van
de overlastproblemen?
“Ja, de gemeente wist dit en
op deze manier hebben we
het in kaart gebracht.”
Wat is er met de uitslag
van de enquête gebeurd?
“Alle vragen zijn ondertussen
individueel beantwoord.
Op de site www.uithoorn.nl
zijn de resultaten te vinden,
met alle vragen en antwoorden.
Maar de informatie uit de
enquête wordt vooral gebruikt
om nieuw beleid te maken.”

Rosmarijn is samen met de
eigenaren een buizensysteem
in de grond - drainage - aan
gelegd. Daar kan geen grond in
terechtkomen, maar het water
trekt er wel in. Hiermee wordt
het grondwater afgevoerd.
Bij renovatie in de buurten
legt de gemeente standaard op
grote oppervlaktes meteen ook
drainage aan om het grond
water af te voeren.
Afgelopen jaar zijn diverse
speellocaties gerenoveerd en
speeltoestellen vernieuwd.
Ook daar is meteen drainage
aangelegd om het water sneller
af te voeren.
Naast grondwateroverlast is er
tevens overlast van regenwater.
Ook daar neemt de gemeente
maatregelen tegen.

Kan de gemeente
de overlast oplossen?
“De gemeente is aanspreekpunt
voor het probleem en helpt
graag bij het oplossen. Maar
het initiatief dient van de
huiseigenaar te komen. Het op
lossen van grondwateroverlast
op het eigen perceel is namelijk
ook een individuele verantwoor
delijkheid. Vanaf de erfgrenzen
verzorgt de gemeente echter
een aansluitpunt om het water
te lozen. Je staat er dus niet
alleen voor. Overigens zijn de
problemen technisch niet altijd
snel oplosbaar. We wonen in
een laag gebied waardoor het
grondwater hoog staat, daar
kunnen we weinig aan
veranderen. En bij het weg
werken van water uit de kruip
ruimte trekt het soms ook weer
aan. De gemeente kijkt daarom
het liefst naar duurzame
oplossingen op de langere termijn,
tegen verantwoorde kosten.”
Wat wordt er dan gedaan
voor de lange termijn?
“Er wordt gewerkt aan een
grondwaterbeleidsplan.
Hiervoor wordt momenteel
geanalyseerd hoe het met de
Uithoornse bodem gesteld is,
waar welke grondwaterstand
wordt gemeten en hoe dit
grondwater zich gedraagt.
Met deze informatie
en de enquête wordt beleid
gemaakt waarin oplossingen
worden gezocht voor de lange
termijn. De uitvoering gebeurt
niet in één keer. Grote maat
regelen worden bijvoorbeeld
in combinatie met een geplande
reconstructie van wegen of ver
vanging van riolering uitgevoerd.
Er wordt nu dus al gewerkt aan
oplossingen voor straks.”

Bij het bedrijventerrein liep
het regenwater via het gemaal.
Het vrij schone water kwam
daarmee in de dure zuivering
terecht. Met een nieuwe afvoer
wordt het hemelwater nu direct
naar het oppervlaktewater
afgevoerd. Omdat een bedrijven
terrein meer vervuiling geeft,
is meteen een minizuivering
op locatie aangebracht.
Het water gaat eerst door
lamellenfilters - lijkend op een
hele serie koffiefilters - waardoor
het goed gezuiverd wordt.
Daardoor is de waterkwaliteit
prima als het in de sloot, het
meer of ander oppervlaktewater
terechtkomt.
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Gaan we straks allemaal
in de rij staan bij de
gemeente als we last
hebben van het water?
Momenteel wordt er
namelijk hard gewerkt
aan het inrichten van
een speciaal loket.
Maar dan wel een digitaal
loket waar we allemaal
naar toe kunnen met al
onze vragen en klachten
over grondwater.

In Uithoorn kruipt het
grondwater daar waar
het niet gaan kan: in de
kruipruimtes onder de
woningen bijvoorbeeld.
Dat bleek uit de enquête
over grondwateroverlast
van vorig jaar. Van de
800 inwoners die de
vragenlijst invulden,
gaven er 352 aan dat
zij last hebben van
wateroverlast in en om
het huis; de kruipruimte
werd het vaakst aan
gedaan door het water.
Deze Uithoornaars
hebben er last van.

“Er bestond al een klachten
meldings systeem waar
Uithoornaars hun vragen en
klachten telefonisch of per
email door konden geven,”
aldus Ed Berkenbosch, hoofd
afdeling Leefomgeving. “Maar
de gemeente wil meer. En moet
meer, want de nieuwe Waterwet
verplicht alle gemeentes om
dit soort klachten van inwoners
structureel op te pakken.
Dus komt er in Uithoorn een
speciaal grondwaterloket.”
dennis Rolling,
Burgemeester kootlaan
“Eigenlijk staat er al jaren water in
de kruipruimte en bij navraag
ben ik niet de enige. Ik ruik dus af
en toe een muffe lucht en heb
zeer veel last van zilvervisjes, wat
ik wijt aan het water in de kruip
ruimte. Wat de oorzaak is, weet
ik niet – maar er is geen lekkage!”
Familie van eikeren,
Fresialaan
“Wij hebben voorgaande jaren
veel water onder het huis gehad,
af en toe wel 25 centimeter.
Hierover hebben wij tijdens
een vergadering in De Kwakel

gesproken met iemand van het
waterschap. Er werd verteld dat
er niets aan gedaan kon worden.
Ook bij de gemeente zeiden ze
dat wij het zelf moeten weg
pompen. Het waterprobleem
speelt bij diverse buren en ook
daar verrot het hout onder het
huis. Het rare is dat nu alles
droog is onder het huis sinds
een aantal maanden.”
Familie Hoogesteijn,
In het midden
“Wij hebben in 2000 ons huis
gekocht en toen geconstateerd
dat er water in de kruipruimte
stond tot ongeveer 15 cm
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oorzaak: regenwater
stroomt de kruipruimte
in omdat de dakafvoerleidingen
verstopt of afgebroken zijn.
maatregel: controleer of
de dakafvoeren verstopt of af
gebroken zijn. Laat op een droge
dag met een tuinslag water door
de dakafvoeren str omen en kijk in
de kruipruimte of er instromend
water is. Zo ja, verwijder de
verstopping of repareer de afvoer.
oorzaak: door een
afgebroken of
afgeschoven riolering onder
de woning vult de kruipruimte
zich met (stinkend) water.
maatregel: kijk ter controle in
de kruipruimte terwijl iemand
anders het toilet doorspoelt. Her
stel de riolering zelf of laat dat
door een loodgieter doen.
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onder de vloer. We hebben
ontact met de gemeente op
genomen om de overlast van
het grondwater te melden.
De gemeente gaf aan dat het
grondwaterpeil niet onder haar
verantwoording valt. Daarop
hebben we zelf een drainage
systeem door de Firma Blom
laten aanleggen. Er is minder
water in de kruipruimte, maar
de muren in de hal zijn en
blijven vochtig…”
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oorzaak: een lekke
waterleiding laat de
kruipruimte vollopen.
maatregel: sluit alle water
verbruikers af (douche, toilet,
kranen, vaatwasser, was
machines et cetera) en kijk
of de watermeter blijft lopen.
Zo ja, dan is de waterleiding
ná de watermeter defect.
Kijk in de kruipruimte zelf of de
leiding zichtbaar lekt, dan is de
waterleiding vóór de watermeter
defect (let op wervelingen van
water in de ruimte, deze wijzen
op de lekkage).
oorzaak: het inklinken
van de grond waardoor
het grondwater zichtbaar wordt.
maatregel: de kruipruimte
weer ophogen met zand of een
speciale schelpenmix.
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loket zonder balie
Dat loket wordt volgens
Berkenbosch niet een balie in
het gemeentehuis met een
ambtenaar daarachter. “Het
gaat om een virtueel loket op
internet. Daar kan iedereen
digitaal klachten en vragen kwijt.”
Betekent dat ook de gemeente
direct iets met de klacht kan
doen? “Soms wel, soms niet. Als
het mogelijk is, komen we direct
met een antwoord of oplossing;
dat zal vaak om een samenwer
king gaan tussen de gemeente,
de burger en eventueel met het
waterschap. Sommige zaken
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oorzaak: verstopte
drainage waardoor
het water niet of slecht
wordt afgevoerd.
maatregel: spuit de drainage
door of vervang hem.

kunnen echter niet direct
worden opgelost, die vragen
om een langetermijnaanpak.”
Berkenbosch sluit  helaas  niet
uit dat beperkte overlast altijd
blijft bestaan.
verlengstuk van de enquête
Het voordeel van deze manier
van klachten verzamelen, is
volgens Berkenbosch dat de
gemeente belangrijke informatie
krijgt. “Het werkt als een
verlengstuk van de enquête die
vorig jaar is gehouden rond de
grondwateroverlast. Daarmee
kunnen we nog beter de
problemen in kaart brengen en
beleid op de langere termijn ma
ken. En wat ook heel belangrijk
is: de burger wordt niet meer van
het kastje naar de muur gestuurd.
De gemeente moet de melding
afhandelen, ook als blijkt dat de
melding betrekking heeft op iets
waar de gemeente zelf geen in
vloed op heeft.”
Altijd antwoord van
de gemeente
Het grondwaterloket komt er
dus aan. “Waarschijnlijk gaat
het loket halverwege 2010 open.
Dan is er ook in Uithoorn een
structureel systeem met een
gestroomlijnde afhandeling
voor deze problematiek,” aldus
Berkenbosch. “De gemeente
wil deze service graag bieden;
een meldpunt zijn waar je met
alle vragen en klachten over
grondwater naar toe kan.
Daarna komen we graag met
een antwoord waarbij we
kijken hoe we het probleem
samen kunnen oplossen!”
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Op www.nederlandleeftmetwater.nl vind je de
Rioolgame. Vijf kinderen uit Uithoorn deden de test,
dit vonden ze er van.

wist ik al. Met school zijn we
gaan kijken naar waar het water
wordt schoongemaakt en in
de Amstel wordt gedaan. Het
spelletje was oké maar één keer
spelen was voor mij genoeg.”

Amber (9) en eva (7)
Warmerdam
Eva: “Pappa heeft het spel
voorgedaan, toen snapte ik het.
Je moet alles in de prullenmand
stoppen. Ik was best snel,
deed er 1 minuut 30 over.”
Amber: “Ik speel vaker dit soort
spelletjes. Dit is heel leuk. Als
rapportcijfer krijgt hij een 10.
Ik heb er ook iets van geleerd,
namelijk dat ik moet opruimen,
omdat plastic spullen en zo niet
in het riool moeten komen.
Dat wist ik al, maar door het spel
heb ik het opnieuw geleerd.”
Eva: “Ik gooi ook geen dingen
in de wc of in het water buiten.
Dat heb ik een keer gedaan, maar
toen was ik nog een klein kleutertje.”
Amber: “Dit spel ga ik vaker
spelen.”

kylian (6) en verenca (11)
de Jong
Kylian: “Ik wist niet wat ik moest
doen, toen heeft Verenca het eerst
gespeeld. Je moet naar het afval
lopen en het in de prullenmand
gooien. Je moet kijken naar welke
deur je moet, dan kom je in een
andere kamer. Verenca was
sneller dan ik. Leuk spelletje.
Dat het riool onder de grond ligt,
wist ik want mijn vader heeft
dat verteld. En buiten moet je
niks in het water gooien want
de natuur gaat daarvan dood.”

Friso Rip (10)
Friso: “Ik speel spelletjes op
internet, heb een Nintendo DS
en een Wii. Voor de Rioolgame
moet je in de vier kamers van
het huis al het afval in de goede
afvalbak gooien, anders komt
het in het riool. Ik heb het een
paar keer gespeeld, vond het
best lastig. Mijn beste tijd?
Een minuut nog wat… Dat je
niks in het riool moet gooien,

Verenca: “Leuk spelletje! Best wel
leerzaam en grappig met al die
obstakels waar je omheen moet.
Het was niet heel moeilijk maar
ook niet makkelijk. Ik zat op
1 minuut 28. Ik heb ervan geleerd
dat brandstof in vuilniszakken
buiten moet en normaal afval
binnen. Misschien omdat het
anders brandt? Leuke muziek.
Een heel verslavend spelletje,
dat ga ik vast nog eens spelen.”

Voor een paar euro kun
je bij veel tuincentra een
regenmeter kopen.
Maar nog leuker is het
om er zelf een te maken!
Wat je nodig hebt is:
Een lege plastic ﬂes
Een strookje papier
Een stukje doorzichtig plastic,
bijvoorbeeld huishoudfolie of
plakplastic
Een liniaal of meetlint
Een schaar
Wat plakband

Snij het bovenste, schuin toe
lopende deel van de ﬂes af.
Misschien kun je dat het beste
even door je vader of moeder
laten doen. Het bovenste deel zet
je op z’n kop in de onderkant van
de ﬂes, als een soort trechter.
Neem een strookje papier van
ongeveer 10 cm lang en teken
daar met je liniaal de centimeter
verdeling op. Begin onderaan
met de nul. Knip een stukje van
het doorzichtige plastic af zodat
het net even groter is dan het
papieren strookje en plak ze over
elkaar heen op de ﬂes (onderaan
natuurlijk). Zet je regenmeter
buiten en je kunt nu iedere dag
zien hoeveel centimeter het
geregend heeft! Het is leuk om
de meterstanden op te schrijven
en de ene week of maand met de
andere te vergelijken. Je kunt dan
bepalen wat de natste week van
de maand is geweest, of de natste
maand van het jaar.
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