
Meer 
regenwater
vasthouden
in de tuin

Wat hebben zij gedaan?

De regenwatercoach

Regenwater vasthouden in de eigen tuin is één van
de maatregelen die wordt gepromoot in de 
ambitie om van Amersfoort een klimaatbestendige
stad te maken. De regenpijp afkoppelen van het
riool heeft veel voordelen en is vaak eenvoudig te
realiseren.

De regenwatercoaches hebben ondersteund met
gratis advies aan huis. Samen met de huiseigenaar
hebben zij vrijblijvend gekeken  naar de beste
oplossing voor de specifieke situatie. Hieronder de
aanpak en wat er met de adviezen is gedaan.

Advies aan huis en op maat
Elke Blänsdorf en Guido van Beek zijn
regenwatercoach. Bij wijze van proef hebben zij op
afspraak 100  huiseigenaren in de wijken
Vermeerkwartier, Leusderkwartier, Bergkwartier en
Bosgebied bezocht. “Ons eerste advies is: begin
klein en kijk wat mogelijk is. Je hoeft niet alles
tegelijk te doen. Elke regendruppel die niet in het
riool, maar in de eigen tuin terechtkomt is er één!”.
Enige tijd na de bezoeken hebben we gevraagd wat
er met de adviezen was gedaan.

100 adressen
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Elk adres is
toch anders:
maatwerk is
nodig

De meesten willen
ook aan de slag,
een paar doen dat
ook gelijk

Veel vragen over
besproeien en
vasthouden van
water

Ook veel
aanmeldingen uit
de andere wijken
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Wat viel op?

Heeft het maatwerkadvies geholpen
om maatregelen te nemen?
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Voldoende en kan aan de slag (67.86%)

Interesse, wel nog vragen (7.14%)

Ja, wie kan uitvoeren (16.07%) Overig (8.93%)

Enquete achteraf
Bent u al aan de slag of gaat u dat het

komende half jaar doen

Ja (79.63%) Nee (20.37%)

Welke maatregelen heeft u toegepast
of gaat u toepassen?
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Afkoppelen en ondergronds (2.47%)

Afkoppelen en in wadi (20.99%)

Regenton 100-200L (25.93%)

Regenton >200L (22.22%)

Groen voor bestrating (8.64%)

Doorlatende verharding (3.7%) Groendak (11.11%)

Anders (4.94%)

Waarom heeft u voor deze
maatregelen gekozen?

31%
Makkelijk uitvoerbaar

10%
Kostenoverweging

28%
Helpt tegen droogte

16%
Voorkomt wateroverlast

8%
Overig

Veel interesse
voor regenton
en realiseren
van wadi en
groen dak
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