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Is uw woning goed aangesloten? 
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Voor wie is deze brochure bedoeld? 
Vught heeft een gescheiden rioolstelsel met aparte leidingen 

voor regenwater en huishoudelijk afvalwater. Zo houden we 

schoon en vuil water gescheiden en dat is goed voor het milieu. 

Voorwaarde is wel dat uw perceel op de juiste wijze op het 

riool is aangesloten zodat het schone regenwater en het vuile 

afvalwater gescheiden blijven. 

Een correcte aansluiting is niet vanzelfsprekend. Ook als u geen 

problemen met de waterafvoer ervaart, kan het zijn dat het 

regenwater via de verkeerde leiding wordt afgevoerd, zelfs zonder 

dat u dat weet. 

Is op uw perceel de afvoer van regen- en afvalwater niet goed 

gescheiden of twijfelt u daaraan, of vermoedt de gemeente dat 

uw aansluiting niet juist is, dan is deze brochure voor u. Hierin 

leest u waarom een goed gebruik van het gescheiden rioolstelsel 

belangrijk is, hoe u een verkeerde aansluiting 'afkoppelt' en op 

welke - vaak aantrekkelijk wijze – u het schone regenwater kunt 

afvoeren of gebruiken. 

Veel werk? Dat hoeft niet. En gaat u (ver)bouwen of uw tuin 

opnieuw inrichten, dan zijn dat prima gelegenheden om ook 

onder de grond de zaak op orde te brengen.  

NB: De begrippen 'vuil water' en 'afvalwater' hebben in deze 

brochure dezelfde betekenis. Waar het gaat om 'schoon water' 

wordt in de regel regenwater bedoeld.  
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1 INLEIDING

Water en Vught gaan al eeuwenlang samen. ‘Vught’ komt van 

‘Vocht’ en die naam duidt op een natte geschiedenis. Geschiedenis 

die ook geschreven wordt door ons gescheiden 

rioolstelsel. Want daarmee neemt Vught een 

unieke plaats in onder de Nederlandse 

gemeenten.

In Vught doen we geen water bij de wijn. 

Daar zorgt ons gescheiden rioolstelsel 

voor. Dit voert het schone (hemel)water 

en het vuile afvalwater via aparte leidingen af. 

Het schone water stroomt rechtstreeks naar de 

Vughtse vijvers en sloten of infiltreert direct in de bodem. 

Het huishoudelijk afvalwater (uit de afvoer van gootsteen, douche 

en toilet) gaat naar de waterzuivering. 

Voorwaarde voor een goede werking van het rioolstelsel is dat 

alle woningen correct zijn aangesloten. Dat is niet altijd het geval. 

Soms verdwijnt ook het schone regenwater in het vuilwaterriool. 

Daar is dit riool niet op berekend. Bovendien komt dit schone 

water zo bij de waterzuivering terecht en dat leidt tot hoge 

kosten en een onnodige aanslag op het milieu. 

Samen met u vinden gemeente, provincie en 

waterschap het belangrijk dat we goed en 

zorgvuldig met het water omgaan. Daarbij 

hoort een juiste aansluiting op het 

Vughtse rioolstelsel. Stroomt er op uw 

perceel schoon regenwater door een 

vuilwaterleiding, dan willen we dat u dat 

herstelt. De afvoer van schoon water 

op het vuilwaterriool moet stoppen. We 

noemen dat ‘afkoppelen’. 

Eenmaal afgekoppeld, kunt u met het schone water alle kanten 

op. Afvoeren via de regenwaterriolering is één mogelijkheid. Nog 

beter is het om het water te (her)gebruiken of te infiltreren in uw 

eigen bodem. In deze folder leest u hoe dat gaat en hoe u op een 

aantrekkelijke manier water en wijn gescheiden kunt houden.  

In Vught doen we 
geen water bij de wijn
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2 WAAROM AFKOppELEN? MIJN WATERAFVOER WERKT pRIMA!  

Ook als u geen problemen ervaart op uw perceel is het af-

koppelen van een verkeerde aansluiting belangrijk. Bovendien  

bent u hiertoe verplicht. Hieronder leest u waarom.   

1. Hoge, onnodige zuiveringskosten 
We scheiden ons afval omdat dat goed is voor het milieu. In 

Vught kunt u ook het water scheiden in schoon regenwater 

en vuil afvalwater. Ook daarmee helpt u het milieu. Doet u dat 

niet, dan stroomt het schone water –met het afvalwater- via het 

vuilwaterriool naar de waterzuivering. Onnodig, want schoon 

water hoeft natuurlijk niet gezuiverd te worden. Bovendien kost 

het verpompen en zuiveren van het schone water geld dat u 

uiteindelijk zelf betaalt. 

  

2. Capaciteitsprobleem en wateroverlast thuis
Door de afvoer van schoon water via het vuilwaterriool raakt 

het riool sneller vol. Het gevolg is dat vuil rioolwater, gemengd 

met regenwater, via toiletten en afvoerputjes in de huizen 

stroomt. Door de toenemende intensiviteit van de regen (grote 

hoeveelheden in korte tijd) neemt deze vorm van overlast de 

laatste jaren toe. Ervaart u - ondanks de verkeerde aansluiting 

- zelf (nog) geen problemen, dan nog draagt de afvoer van uw 

water bij aan de overlast op andere plaatsen in Vught. Vooral in  

de lager gelegen wijken.  

3. Het zuiveringsproces, grondwaterschommelingen 
en hoogwater
Een dak van 50 m2 vangt per jaar zo’n 30.000 liter regenwater 

op (150 regentonnen). Verdwijnt dit schoon water in het 

vuilwaterriool, dan gaat het naar de zuiveringsinstallatie en 

vandaar naar het oppervlaktewater. Het verwerken van onnodig 

veel water is niet goed voor het zuiveringsproces. Bovendien 

moeten rivieren zo in korte tijd een grote hoeveelheid extra 

regenwater bergen. Water dat we ook eenvoudig op eigen bodem 

kunnen infiltreren of via het schoonwaterriool naar de vijver 

kunnen leiden. Daarmee neemt de kans op hoogwater af en 

gelijktijdig vullen we het grondwater op natuurlijke wijze aan. 

4. Verdroging
In natuurlijke omstandigheden neemt de bodem het vallende 

regenwater op. Zo worden grondwater en watergangen aan-

gevuld. Door dit regenwater af te voeren via het vuilwaterriool 

ontstaat er verdroging van het gebied, met vaak nadelige gevolgen 

voor de natuur.

5. De regelgeving van de overheid
Schoon water is schaars en kostbaar, ook in Nederland. Anderzijds 

zorgt water soms voor overlast. Een goed waterbeheer is 

daarom erg belangrijk. Het Rijk, de provincie, gemeenten en 

waterschappen hebben allemaal hun eigen watertaken. Voor 

de gemeente zijn deze vastgelegd in de Wet gemeentelijke 

watertaken die sinds 2008 van kracht is. 

De regelgeving en de belangen nemen toe, ook voor de burgers. 

Door nu af te koppelen draagt u bij aan een goed waterbeheer en 

een betere waterkwaliteit in Vught. De tijd is rijp voor actie!
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We scheiden ons afval 
omdat dat goed is voor het milieu. 

In Vught kunt u ook het water scheiden 
in schoon regenwater en vuil afvalwater. 

Ook daarmee helpt u het milieu.



98

3 HOE ZIT HET MET MIJN AANSLUITING?

Misschien weet u zelf of uw rioolaansluiting correct is. Dan weet 

u ook of u moet afkoppelen. Maar hebt u de regenwaterafvoer 

niet zelf aangelegd en ervaart u geen wateroverlast, hoe weet u 

dan of het water in de goede afvoer terecht komt of juist niet? 

Met andere woorden, hoe weet u of u moet afkoppelen?

Twijfelt u? Bel de gemeente! 
Het is voor de eigenaar van een perceel soms moeilijk vast te 

stellen of zijn rioolaansluiting ‘volgens het boekje’ is. De gemeente 

kan hierbij helpen. In 2003 heeft de gemeente rookgasonderzoek 

gedaan. Onschadelijke nevel (rookgas) door de rioolleidingen 

toont aan of de aansluitingen correct zijn, dus of het regenwater 

ook werkelijk in het schoonwaterriool terecht komt. Het 

onderzoek laat zien dat er in Vught vermoedelijk zo’n 1.000 

percelen ‘afgekoppeld’ moeten worden. Overigens bleek ook 

een aantal straatkolken niet goed aangesloten te zijn. Deze 

aansluitingen zijn allemaal aangepast. 

Hebt u twijfels over uw eigen aansluiting, neemt u dan contact 

op met de gemeente. Aan de hand van de resultaten van het 

rookgasonderzoek kunnen we veelal vaststellen of u moet 

afkoppelen. Geeft het onderzoek geen uitsluitsel, dan zijn er 

andere manieren om uw aansluitingen te toetsen. De gemeente 

informeert u hier graag over. Telefoon: 073 6 580 111 (tussen 9.00 

en 12.30 uur).

De eigenaar is verantwoordelijk!
De Wet gemeentelijke watertaken neemt de verwerking van 

regenwater op eigen terrein door de perceeleigenaar als 

uitgangspunt. Kan deze het afvloeiende regenwater niet in 

de bodem of naar het oppervlaktewater brengen? Dan voert 

de gemeente het water van perceel naar sloot waarna het 

waterschap de waterzorg overneemt. Maar in eerste instantie  

is de eigenaar verantwoordelijk.

Het is voor de eigenaar 
van een perceel soms 

moeilijk vast te stellen of zijn 
rioolaansluiting ‘volgens het 
boekje’ is. De gemeente kan 

hierbij helpen.
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4. WAAR LATEN WE HET WATER? 

Waar laten we het water? De voorkeursvolgorde
We zeiden het al: met schoon water kunt u alle kanten op. 

Maar wat is nu het beste voor het milieu? Hieronder ziet u de 

mogelijkheden in voorkeursvolgorde.  

1. Voorkomen van waterafvoer 
Een verhard oppervlak, zoals het dak van uw woning of garage, 

of uw terras, vangt het water op zonder dat dit in de bodem 

infiltreert. Dat water moet afgevoerd worden. Met minder 

verhard oppervlak hoeft u minder water af te voeren. Dat kan als 

u bijvoorbeeld kiest voor een vegetatiedak dat bovendien goed 

isoleert. Of voor een gazon in plaats van een verhard terras. U 

kunt ook een inrit of terras maken met open verharding die het 

water doorlaat. 

 

2. Benutten van regenwater
U kunt regenwater verzamelen in een regenton en gebruiken 

voor de tuin. Of u leidt de regenpijp naar uw tuinvijver. 

Regenwater kunt u ook gebruiken voor het doorspoelen van het 

toilet of voor een waterspeelplaats voor uw kinderen. Zorgt u 

dan wel dat het water schoon blijft. 

3. Infiltreren van regenwater
Voor infiltratie van het regenwater in de bodem bestaan vele 

mogelijkheden. U kunt het water opvangen in een vijver die niet 

tot bovenaan bestaat uit waterdicht materiaal. Daarnaast kunt u 

de regenpijp uit laten komen op een verlaging in het gazon. Ook 

kunt u speciale infiltratiekratten of grind in de grond plaatsen. 

En tenslotte zijn er speciale kolken en buizen voor infiltratie. 

Zichtbaar water brengt leven in uw tuin! 

 

4. Opvangen van regenwater in vijvers en sloten 
U verwerkt het water niet op uw eigen perceel, maar voert het 

via een eigen sloot af naar een dichtbijgelegen vijver of waterloop, 

veelal op openbare grond. 

 

5. Afvoer van regenwater op de regenwaterriolering 
De aloude afvoerwijze die aan de basis stond van het gescheiden 

rioolstelsel. Uiteindelijk willen we steeds minder schoon water 

afvoeren. In plaats daarvan verwerken we het water op het eigen 

perceel. 

Ligt er in uw wijk een schoonwaterriool, dan kunt u 
het regenwater daarop afvoeren. Prima, maar nog beter 

is het om het water de ruimte te geven. Ruimte voor 
water betekent vooral gebruik maken van (schoon) 

water en infiltreren in de bodem. Dus niet langer een 
snelle afvoer naar het oppervlaktewater, maar het 

water verwerken op de plaats waar het valt. 
Zo ontstaat een beter (water)milieu, een 

natuurlijke grondwaterhuishouding 
en minder overlast. 
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5. AAN DE SLAG MET WATER 

Voorbeelden en tips met respect voor het milieu

Weet u of u moet 'afkoppelen' en wilt u aan de slag met water? 

Dan geven we u wat praktische tips om u op weg te helpen. 

De volgorde van de hieronder vermelde maatregelen en 

voorzieningen sluit aan op de voorkeursvolgorde hierboven. 

En wanneer koppelt u af? De voorgenomen aanleg of herinrichting 

van uw tuin is een goede aanleiding. Of een geplande verbouwing 

waarbij u een waterafvoer tot stand brengt.  

Houdt u steeds in gedachten dat het in de eerste plaats om een 

beter milieu gaat. Kies daarom met zorg uit de grote hoeveelheid 

mogelijkheden. Gaat u afkoppelen, koppel dan uitsluitend schoon 

water af en voorkom dat (af)was- of douchewater in de bodem of 

het oppervlaktewater terecht komt. Ook uw schrobputje sluit u 

aan op het vuilwaterriool. 

Advies op maat? Bel de gemeente!
Bel voor vragen en advies op maat met de gemeente, telefoon: 

073 6 580 111 (tussen 9.00 en 12.30 uur). Kijk voor meer 

informatie ook op www.vught.nl/water. Hier vindt u ook links 

naar andere internetsites met informatie, ideeën en leveranciers 

van waterproducten. 

5.1 Voorkomen van waterafvoer
5.1.1 Open verharding
Open verharding laat regenwater gemakkelijk door.  

Te realiseren met natuurlijke materialen, zoals schors, 
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houtsnippers, grind of zand, maar u kunt ook gebruik 

maken van grasbetonstenen of grasplaten voor 

bijvoorbeeld uw inrit. Deze zijn groen van kleur en sterk 

genoeg om uw auto te dragen. Infiltratieverharding is 

ook mogelijk. Deze bestaat uit speciale stenen die water 

doorlaten, heel geschikt voor een terras. Voorwaarde voor 

een goede waterkringloop bij deze materialen is wel dat 

de ondergrond voldoende water doorlaat. Dat kunt u zelf 

testen. Hoe, dat leest u op www.vught.nl/water. 
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5.2 Benutten van regenwater
5.2.1 Gebruik van de regenton
Het hemelwater uit de regenpijp vangt u eenvoudig op in een 

regenton. U kunt het gebruiken voor de tuinplanten of het 

wassen van de ramen. Bij hevige of langdurige regen is een 

regenton snel vol. plaats deze daarom op een plek geschikt voor 

de opvang van overstromend water. U kunt het water ook naar 

een infiltratievoorziening leiden (zie onder 5.3). Voorkom dat 

het schone regenwater alsnog in het vuilwaterriool komt. Dit 

willen we vermijden. Bovendien leiden overstromende, volle 

regentonnen in combinatie met hevige regen dan tot een overvol 

riool met een grote kans op wateroverlast. 

5.2.2 De regenwater-hergebruik-tank 
Een relatieve dure maar duurzame manier om het regenwater van 

uw perceel optimaal te benutten, is de regenwater-hergebruik-

tank. Het hemelwater wordt in een tank (of zak) opgevangen en 

in de woning gebruikt voor de wc-spoeling en de wasmachine. 

De aanleg van een dergelijk systeem in bestaande woningen is 

behoorlijk ingrijpend en duur. Rekent u op enkele duizenden 

euro’s voor een compleet systeem. Laat een specialist u nader 

informeren. 

5.3 Infiltreren van regenwater
5.3.1 Infiltratie van regenwater met een vijver
Via de regenpijp(en) van uw woning leidt u het regenwater 

eenvoudig naar een tuinvijver. Om infiltratie in de bodem mogelijk 

te maken, bekleedt u de vijver slechts gedeeltelijk met waterdicht 

materiaal (bijvoorbeeld vijverfolie) tot het gewenste minimale 

waterniveau. Daarboven kan het vijverwater infiltreren in de 

5.1.2 Vegetatiedaken 
Een vegetatiedak is een plat of hellend dak met 

begroeiing. Dit kunnen vetplantjes zijn (sedum), 

kruiden, mos en/of gras. Maar ook struiken en bomen 

zijn bruikbaar. Een nieuw pand is vaak geschikt voor 

een vegetatiedak maar de constructie van bestaande 

panden is hier niet altijd op berekend. Laat u vooraf goed 

informeren bij een gespecialiseerd bedrijf. 

Soorten vegetatiedaken
Er zijn diverse vegetatiedaken:

• Sedum en/of kruidendak

Sedum is een klein soort vetplant. Leverbaar in verschillende 

kleuren en te combineren met mos. Sedumdaken kunnen in 

principe licht uitgevoerd worden: een substraatlaag (in deze laag 

wortelen de planten) van 3 cm kan voldoende zijn.

• Grasdak

Een grasdak vereist een substraatlaag van tenminste 8 cm bij een 

plat dak. Voor een hellend dak is zelfs minimaal 15 cm nodig. Voor 

een grasdak hebt u daarom een zwaardere dakconstructie nodig.

• Tuindak

Een tuindak (of daktuin) biedt veel begroeiingmogelijkheden. Het 

dak is aan te kleden met struiken, bomen en soms zelfs een vijver. 

Een tuindak stelt hoge eisen aan de dakstructuur. 

 

Energiebesparend 
Een groen dak isoleert goed: in de zomer zorgt het voor 

verkoeling en in de winter houdt het de kou buiten. In de 

zomerse stad bedraagt de koeling tussen de 3,6 en 11,3 °C.  

Zo bespaart u energie. 

Een goed ontwerp, vakkundig uitgevoerd, zorgvuldig beheer en 

regelmatig onderhoud voorkomen lekkages. Extensieve groene 

daken van sedum, kruiden en/of mos vergen jaarlijks onderhoud.

bodem en zo voert u het overtollige water af. Enkele keer per 

jaar stroomt uw vijver over. Kies daarom voor een plaats waar u 

daar geen last van hebt en waar de bodem waterdoorlatend is. 

Op onze website leest u hoe u dit kunt controleren. 

Waterberging
Voor een gelijkmatig niveau moet de vijver berekend zijn op het 

regenwater dat u hierin afvoert. Een goede maatstaf is 15 liter 

waterberging per m2 verhard oppervlak. Laat u bijvoorbeeld het 

regenwater van een dak van 30 m2 in uw vijver vloeien, dan moet 

deze 450 liter water kunnen bergen boven het waterdichte deel. 

pas een blad- en zandvang toe om te voorkomen dat u teveel slib 

in uw vijver krijgt.
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5.3.2 Oppervlakte-infiltratie
De eenvoudigste en minst ingrijpende infiltratiemethode is 

oppervlakte-infiltratie. Hierbij voert u het water vanaf het dak of 

terras naar een ruime plek in uw tuin. Zaag de regenpijp af, vang 

het regenwater op in een gootje en laat het naar de bezinkplek 

stromen. Het gootje maakt u bijvoorbeeld van klinkertjes of 

vijverfolie. De bezinkplek is tevens de waterberging. Als het hard 

regent zal daar tijdelijk water blijven staan. Op deze wijze brengt 

u op een eenvoudige, speelse en aantrekkelijke manier water in 

uw tuin. 

Voorwaarden en tips
Voorwaarde bij oppervlakte-infiltratie is wel dat uw tuin een 

voldoende waterdoorlatende bodem heeft op de plek waar 

het regenwater uitstroomt. Op onze website leest u hoe u dit 

controleert. Zand of grind zijn geschikt. Daarnaast moet uw 

tuin geen hellend vlak hebben dat het water bij een hevige bui 

naar uw buurman, uw woning of de openbare weg brengt. En 

hoe groot moet uw bezinkplek zijn om het water te verwerken? 

De vuistregel bij deze methode is: een halve m2 tuin per m2 

vlakgemeten dakoppervlak.* 

De waterberging moet zich in zijn geheel minimaal 1 à 2 meter 

van de bebouwing, een aangrenzend perceel of bomen bevinden. 

Bij kelders zijn mogelijk beschermende maatregelen nodig. 

Tenslotte is een infiltratievoorziening bij beuken of eiken niet 

gewenst. Zij zijn niet bestand tegen inundatie ('onder 

water staan') en hun blad verzuurt de bodem. De 

populier, els en wilg zijn een betere keus. 

5.3.3 Ondergrondse infiltratie
Infiltreren kan ook ondergronds. U sluit de regenpijp aan 

op een ondergrondse infiltratievoorziening die bestaat uit 

waterdoorlatende kunststof buizen (of kratten) omwikkeld met 

waterdoorlatend filterdoek.

De buis is berging en infiltratievoorziening tegelijk. Een bladvang 

en zandvang voorkomen dat de buis verstopt raakt en dichtslibt. 

Voor een goede bescherming maakt u deze jaarlijks leeg. 

Boven de buis moet tenminste nog een halve meter grond 

zitten. Ondergrondse infiltratie is geschikt voor tuinen met 

veel verharding en opritten, maar ook voor kleinere tuinen en 

voortuintjes. 

Grondwaterstand
Belangrijk bij ondergrondse infiltratie is dat de grondwaterstand 

voldoende laag is. Anders zit de voorziening al vol met grond-

water en krijgt u regelmatig met overstromingen te maken. In 

Vught zit het grondwater circa 1 meter onder de grond. Dat is 

relatief hoog. Een geschikte diepte voor de infiltratievoorziening  

is dan 0,5 tot 1,0 meter. 

Waterberging 
Voor ondergrondse infiltratie hebt u voor elke m2 vlakgemeten 

dakoppervlak* 15 liter bergingscapaciteit nodig. Bij een dak-

oppervlak (of anderszins verhard oppervlak) van 48 m² bedraagt 

de benodigde capaciteit dus 48 x 15 = 720 liter. 

Volstaat de capaciteit van de waterdoorlatende buizen niet, dan 

kunt u deze combineren met speciale infiltratiekratjes, omwikkeld 

met geo-textiel. Deze kratjes (120 x 60 x 41 cm) kunnen per stuk 

295 liter water bergen, voldoende voor circa 20 m2 dakoppervlak. 

In plaats van kratjes kunt u ook grind gebruiken. Ga uit van een 

holle ruimte van 30% tussen de stenen. Voor 20 m2 dakoppervlak 

hebt u circa 1 m³ grind nodig. Treft u een voorziening in de grond, 

blijf dan buiten de kroonprojectie van bomen en voorkom zo dat 

u de wortels beschadigt. Bomen lijden ook onder opgehoogde 

grond in hun omgeving. probeert u dat dus te vermijden. 

 

Om vochtoverlast te voorkomen, houdt u de ondergrondse 

infiltratievoorziening 1 à 2 meter van de bebouwing. Let er bij het 

kiezen van een geschikte plek ook op dat u de fundering van uw 

huis niet aantast. 

Hevige regen: zorg voor een overloop
Enkele keren per jaar zal de hoeveelheid regen de capaciteit van 

de infiltratievoorziening overtreffen. Zorgt u voor een overloop 

naar een gazon of bloemperk, waar u geen last hebt van het water. 

Voorkom dat het schone regenwater alsnog in het vuilwaterriool 

stroomt. Dit willen we vermijden. Bovendien leidt de combinatie 

van een volle infiltratievoorziening en hevige regenval dan tot een 

overvol riool met een grote kans op wateroverlast. 
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(* Vlakgemeten dakoppervlak: 

het dak wordt gemeten aan de hand 

van de oppervlakte van het gebouw en niet 

van goot naar nok. Is uw huis bijvoorbeeld 

6 meter breed en 8 meter diep, dan is de 

vlakgemeten dakoppervlakte 48 m2)
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5.4 Opvangen van regenwater in vijvers en sloten
Ligt uw perceel in de buurt van een vijver of sloot, dan kunt u het 

regenwater hier naartoe leiden. Uiteraard hebt u toestemming 

nodig van de eigenaar van de grond waarover u het water 

afvoert en van de vijver of sloot waarop u het water loost. En 

loost u op oppervlaktewater, dan hebt u in bepaalde gevallen een 

keurontheffing nodig van het waterschap. Wilt u meer weten over 

de regels voor het lozen op het oppervlaktewater, informeer dan 

bij de gemeente. 

Lozen en infiltreren
In plaats van al het regenwater te lozen op het oppervlaktewater, 

kunt u het lozen ook combineren met infiltreren. U gebruikt 

dan een ‘lekke’ buis, waarvan u het laatste stukje (waar de buis 

uitmondt in de watergang) wat hoger legt. Zo infiltreert een deel 

van het water in de bodem en stroomt het resterende deel in 

de waterloop. Let u er wel op dat u de buis af en toe door kunt 

spuiten om verstoppingen te voorkomen. Met het aanbrengen van 

een blad- en zandvang voorkomt u slibvorming. 

5.5 Afvoer van regenwater op de 
regenwaterriolering
U kunt, zoals u hierboven leest, op veel manieren van uw 

regenwater afkomen. Als laatste mogelijkheid noemen 

we het lozen op het gemeentelijk regenwaterriool. In het 

voorkeursoverzicht in hoofdstuk 4 staat deze variant op de 

laatste plaats. Dat mag verbazing wekken, want het lozen van 

schoon water op het regenwaterriool lijkt een eenvoudige en 

voor de hand liggende keuze. Een keuze, die voor de meeste 

percelen in Vught is gemaakt. Bovendien, is dat niet waar het 

regenwaterriool voor is bedoeld? 

Beter is: het water verwerken waar het valt
Met het afvoeren van regenwater door het regenwaterriool is 

uiteraard niets mis. Alleen ligt het regenwaterriool niet binnen 

het bereik van alle percelen in Vught. Dat is geen toeval. De 

ruime percelen in de Villawijk bieden volop mogelijkheden voor 

infiltratie en andere alternatieve afvoermogelijkheden die de 

voorkeur hebben boven het riool. Zoals hierboven vermeld, heeft 

water ruimte nodig. In het hedendaagse waterbeheer verwerken 

we het water zoveel mogelijk op de plaats waar het valt. We 

geven het water terug aan de bodem. Door deze benadering 

ontstaat een natuurlijke, gezonde waterhuishouding die overlast 

beperkt en het milieu verbetert. 

Is verwerking op uw eigen perceel niet mogelijk en ligt het 

regenwaterriool bij u in de straat, dan kunt u hierop aansluiten. U 

hebt dan een aansluitvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij 

de gemeente. 

De ruimte in deze brochure is beperkt. 

Extra informatie, tips, ideeën en interessante internetlinks vindt u 

op www.vught.nl/water. 

Natuurlijk kunt u ook bellen voor informatie en advies. Wij helpen 

u graag! Telefoon: 073 6 580 111 (tussen 9.00 en 12.30 uur).

Kijkt u ook eens op: 

www.rioolinfo.nl: 
met veel praktische informatie over riolering

www.waterbewust.nl: 
site van de gemeente Nijmegen; veel over afkoppelen

www.nederlandleeftmetwater.nl: 
algemene tips over waterbeheer

www.milieucentraal.nl: 
met advies en ideeën voor een beter milieu
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CONTACT

COLOFON

BezoekadreS
Secretaris van Rooijstraat 1, Vught 

PoSTadreS
postbus 10100 
5260 GA  Vught

InTeRneT
www.vught.nl/water
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