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Uitnodiging informatieavond
gescheiden afvoeren regenwater
Tienhoven is een uniek gebied in het westelijk veenweidegebied omringd door
veel oppervlaktewater. De veengrond brengt echter ook enkele uitdagingen met
zich mee. Veen kan bijvoorbeeld droog komen te liggen bij langdurige periodes
van droogte en vervolgens verteren. Dit zorgt voor versnelde bodemdaling.
Periodes van droogte kunnen ook schade veroorzaken aan woningen met een
houten fundering (paalrot). Het op peil houden van de grondwaterstand in
Tienhoven is daarom heel belangrijk om schade en overlast te voorkomen.
In Tienhoven wordt veel regenwater via het riool afgevoerd naar de
waterzuivering. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de riolering de
hoeveelheid water niet meer aan kan en overstroomt. Regenwater gemengd met
vuilwater komt dan op straat te staan. Dit is eenvoudig te voorkomen en op te
lossen als het schone regenwater direct wordt afgevoerd naar het
oppervlaktewater in plaats van naar het riool. Deze maatregel draagt ook bij aan
het op peil houden van de grondwaterstand en dus het voorkomen van mogelijke
schade bij droogte.

Informatieavond
Op donderdagavond 19 september van 19:00 tot 21:00 uur organiseren de
regenwateradviseurs van NLgaat.nu een informatieavond over het gescheiden
afvoeren van regenwater. De avond begint met een presentatie en aansluitend is
er gelegenheid tot het stellen van vragen. Locatie is Het Olde Regthuys (Laan
van Niftarlake 101,Tienhoven).

Gratis afkoppelsetje
Bezoekers van de informatieavond ontvangen een gratis afkoppelsetje waarmee
de regenpijp eenvoudig van het riool ontkoppeld kan worden.

Aanmelden verplicht
Als u bij deze informatieavond aanwezig wilt zijn, dient u zich uiterlijk
12 september aan te melden via klimaatbestendig@stichtsevecht.nl onder
vermelding van ‘Informatieavond Tienhoven gescheiden afvoeren regenwater’ en
uw naam en adres. Er is plaats voor maximaal zestig personen. Bij meer
aanmeldingen bekijken we de mogelijkheid voor het organiseren van een tweede
informatieavond.

