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Operatie Steenbreek: ‘Samen voor meer groen’
Met de campagne Operatie Steenbreek wil de gemeente

heftigere buien vallen. Bij een flinke hoosbui valt zo veel

iedereen enthousiast maken om hun tuin te vergroenen in

regen in korte tijd dat de riolering het niet meer aan kan.

plaats van te verstenen. Hoogheemraadschap De Stichtse

Het regenwater kan ook niet in de grond wegzakken, vanwege

Rijnlanden is hier ook groot voorstander van.

bebouwing en bestrating. Het blijft tijdelijk op straat staan en
kan voor schade zorgen, of in ieder geval tot ongemak leiden.

Het Waterschap ondervindt de gevolgen van extreem weer

Naast water op straat treden bij een hoosbui ook de overstorten

en bereidt zich daarop voor. Waarom vindt het Waterschap

in werking, de nooduitlaten van het rioolstelsel. Daarbij komt

vergroenen belangrijk? En hoe kunt u een steentje bijdragen

ongezuiverd rioolwater direct in het oppervlaktewater terecht.

aan het voorkomen van wateroverlast en droogte?

Dit zorgt voor stinkende sloten en soms zelfs tot dode vissen,
vanwege zuurstofgebrek. Het Waterschap vindt schoon en

Gevolgen van hoosbuien

gezond water belangrijk en wil overstorten zoveel mogelijk

Hoosbuien waren de afgelopen periode vaak in het nieuws:

voorkomen. Door eenvoudige maatregelen zoals ‘tegel eruit,

‘straten blank door noodweer’, ‘wolkbreuk zorgt voor

plant erin’ helpt u mee aan minder regenwater in het riool.

ondergelopen huizen’ en ‘dode vissen door overstort’.

Hierdoor stroomt het riool minder snel over. Het lijkt een

De voorspelling is dat er in de toekomst steeds meer en

kleine stap, maar alle beetjes helpen!
Benutten schoon regenwater
In veel woonwijken zijn de regenpijpen van de huizen en
straten aangesloten op de gemengd riolering. Dit betekent
dat het regenwater samen met het afvalwater naar de
rioolwaterzuivering van het Waterschap gaat. Het kost veel
energie al dat water naar de zuivering te pompen en schoon te
maken. Ongeveer een derde van de jaarlijkse zuiveringskosten
wordt veroorzaakt door regenwater. Bovendien werkt de

is goed waterdoorlatend. Dit is ideaal om regenwater op

zuivering minder goed doordat regenwater het afvalwater

te vangen. Door minder tegels en meer planten, kan het

verdunt. Vaak is het helemaal niet nodig om het regenwater

regenwater beter in de bodem wegzakken en het grondwater

naar de zuivering af te voeren, omdat het schoon genoeg is om

aanvullen. Bovendien zorgt groen voor verkoeling op hete

in de bodem te infiltreren. Hoe minder regenwater er naar de

dagen en biedt het ruimte aan vogels en andere dieren.

zuivering gaat, hoe beter. Sterker nog: juist op de Heuvelrug

Het Waterschap wil samen met inwoners, ondernemers en de

is het beter het regenwater vast te houden en zo schade door

gemeente een fijne, gezonde en klimaatbestendige omgeving

droogte te voorkomen. Het water van uw dak kan bijvoorbeeld

creëren. Een groot deel van het oppervlak is particulier terrein.

prima gebruikt worden in de tuin door de regenpijp af te

Dus iedereen kan zijn steentje bijdragen – of liever gezegd,

koppelen van het riool.

eruit halen.
Kijk voor tips om uw tuin watervriendelijk te maken op:

Meer informatie over de regeling:
www.hdsr.nl / blauwinitiatief

Verantwoordelijk op eigen terrein

www.destichtserijnlanden.nl/tuin.

Regen valt overal en is van iedereen. En als er heel veel

Heeft u samen met uw buren of vereniging een goed

regen valt, heeft iedereen er last van. Op eigen terrein zijn

waterinitiatief? Kijk dan op: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor hun regenwater.

of uw idee in aanmerking komt voor de subsidie van het

De bodem van de Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zand en

Waterschap.

Verbeter de Milieustraat!
Vul de enquête in

Inloopavonden blauwe zones

Veel inwoners vinden dat de Milieustraat beter kan. Daarom starten wij

Woensdag 4 en dinsdag 10 juli zijn er inloopavonden over nieuw

een onderzoek naar mogelijkheden om de Milieustraten te verbeteren.

beleid voor parkeren en de blauwe zones.

Zo kijken we naar klanttevredenheid en hergebruik van materialen.
Tijdens deze avonden krijgt u informatie over de plannen om de
Kunnen we de service verbeteren? Kunnen we het afval nog beter/makkelijker

parkeerregulering (blauwe zones) in Doorn, Driebergen-Rijsenburg,

scheiden? Kan het aanbieden van grof afval makkelijker of dichterbij?

Leersum en Maarn te verbeteren.

Een enquête maakt deel uit van het onderzoek. Met de uitslag van deze

De plannen komen tot stand op basis van parkeeronderzoek, enquêtes

enquête brengen we het huidige gebruik van de Milieustraat beter in kaart.

en input uit eerdere avonden over dit onderwerp. De conceptnota

Waar liggen mogelijkheden voor kansen tot verbetering? Om het onderzoek

Nieuw parkeerbeleid staat

Dinsdag 03 juli:

naar de Milieustraten zo goed mogelijk uit te voeren, hopen we dat veel

op: www.heuvelrug.nl/

inwoners de enquête invullen. De enquête is gericht op alle inwoners van de

blauwezone.

Bijeenkomst
Elektrisch Rijden

gemeente, ook als u (bijna) nooit gebruik maakt van de Milieustraten.
De enquête vindt u op: www.heuvelrug.nl/gebruikmilieustraat.
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Woensdag 4 juli,

Dinsdag 03 juli is er een bijeen-

Koningshof Doorn,

komst in De Koningshof in Doorn

Kerkplein 1.

over elektrisch rijden voor inwo-

Dinsdag 10 juli,

ners en bedrijven.

De Twee Marken,
Trompplein 5, Maarn.
Aanmelden
Repair Café Driebergen

Repair Café Leersum

De bijeenkomsten zijn van

Vrijdag 22 juni is het Repair Café

Zaterdag 23 juni is

19.30-21.00 uur.

in De Delerij, Oranjelaan 73,

er geen Repair Café

van 13.00-15.30 uur.

in De Binder.

Vrijwilligers zitten voor u klaar en helpen bij alle mogelijke reparaties.

Er wordt ook een plankaart
gepresenteerd voor laadpalen waar

Weggooien? Mooi niet!

de gemeente laadpalen wil plaatsen.
Aanmelden
De bijeenkomst is dinsdag 03 juli

Aanmelden kunt u via:

van 19.30-22.00 uur in de Koningshof

www.heuvelrug.nl >

in Doorn, Kerkplein 1. Aanmelden

actueel > kalender.

kan via: www.heuvelrug.nl >
actueel > kalender.

