Door het veranderend klimaat komt hevige regenval steeds vaker voor. In ‘versteende’ gebieden kan het water dan niet weg. Dit zorgt voor
veel overlast en schade. Om dit te voorkomen,
kan regenwater worden opgevangen en de zogenaamde ‘sponswerking’ van onze omgeving worden vergroot.
Iedereen kan hier aan bijdragen. Bijvoorbeeld in
jouw eigen tuin. Tuinen zijn namelijk een uitstekende plek om de sponswerking te vergroten.
Een makkelijke maatregel is het afkoppelen van
de regenpijp en het plaatsen van een regenton.

Opgevangen regenwater kun je dan weer goed
gebruiken: een groene tuin heeft een veel grotere sponswerking dan een met tegels.
Haarlemmermeer is een diepe, weidse
polder. Water komt van onder als
grondwater en van boven als neerslag.
Gemalen en riolen kunnen heftige
regenbuien en het grondwater niet altijd goed
verwerken. Een grote uitdaging dus!
Deze presentatie is mogelijk gemaakt door
Haarlemmermeer Waterproof en haar partners.
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As a result of climate change heavy rainfall is becoming more and more common. In areas which
have been largely paved over rain water cannot
then drain away, causing lots of inconvenience and damage. To prevent this, it’s possible to
collect the rain water and thereby increase the
so-called ‘sponge eﬀect’ of our environment.
Everybody can contribute, for example in your
own garden. Gardens are an excellent place to
enhance the sponge eﬀect. A simple measure is
to disconnect the rain pipe and place a rain
barrel in between. Rain water can then be stored

and used again: a green garden has a much larger
‘sponge eﬀect’ than one with lots of paving.
Haarlemmermeer is a deep extensive polder.
Water comes from both below, as ground water
,as well as from precipitation from above.
Pumping stations and sewage plants are not
always capable of handling heavy rain showers
and excessive ground water. This is therefore a
big challenge!
This presentation is made possible by
Haarlemmermeer Waterproof and its partners.
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Lisserbroek Samen Meer • De Ark • Tuincentrum GroenRijk Zwanenburg • Groenrijk Hoveniers
Tuincentrum Suidgeest • Gamma Hoofddorp • Groei en Bloei • Boji • Kaj Munk College
Tas Boomkwekerij • Hoogheemraadschap Rijnland • Gewildgroei • De Cruquius
Hoofddorp Winkelstad

1

Hier in Haarlemmermeer
worden regenbuien goed

Haarlemmermeer

en snel afgevoerd

Ringvaart

Via gemalen en riolen wordt overtollig regenwater eﬃciënt en
eﬀectief afgevoerd. Teveel water gaat eerst naar de Ringvaart
om Haarlemmermeer en vervolgens naar de Noordzee.

Zeewering

Polder gemaal

Boezem gemaal

Zoet water

Zout grondwater
Boezem

Polder en sloten

Boezem
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Maar het
klimaat
verandert met
heftige regenbuien
Door de snelle afvoer stromen er in
Haarlemmermeer miljoenen liters
schoon en bruikbaar water naar zee.
Wel 150 miljoen kubieke meter
per jaar. Terwijl regenwater de
belangrijkste zoetwaterbron is voor
de waterhuishouding in de polder.

water naar de zee

150 miljoen m3

Regenwater
afvoeren wordt
steeds moeilijker
Door klimaatverandering komt
extreme regen steeds vaker voor.
Het groter maken van gemalen en
riolen is voor deze superbuien geen
oplossing. Er is niet genoeg ruimte
in de straten, de eﬀectiviteit is
beperkt en het is niet te betalen
voor gemeenten en inwoners.
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We moeten (regen)water
slimmer vasthouden.
Met meer groen!

Tijd voor slimme maatregelen om regenwater vast te houden
en vertraagd af te voeren. Door tegels te verwijderen en
tuinen, straten en pleinen te vergroenen. Of door het
aanleggen van greppels, groene daken, regenwatervijvers,
regentonnen, ondergrondse opslag, waterpleinen en andere
toepassingen en installaties voor regenwater. Zo vergroten
we de ‘sponswerking’ van Haarlemmermeer.

WC
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Maak je tuin groen!

Iedereen kan een bijdrage leveren aan de sponswerking van
Haarlemmermeer. Sluit bijvoorbeeld een regenton aan op de
regenpijp om het regenwater op te vangen. Leg een vijver aan in je
tuin of vervang (een gedeelte van) de stenen in je tuin door groen!
Wist je dat:
Meer groen in je tuin ook voor verkoeling zorgt
tijdens hete dagen?
Er in Haarlemmermeer miljoenen liters gereinigd
drinkwater wordt gebruik om tuinen te sproeien?
Zonde toch?
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De voordelen op een rij

Regenwaterschutting

Groen dak op tuinhuisje

Als we meer zoet water vasthouden levert
dat iedereen voordeel op:
minder wateroverlast bij heftige buien
minder verspilling van zoet bruikbaar regenwater
gratis water voor de tuin en planten in tijden van droogte

Regenpijp afkoppelen
Watergeul

Wil je meer weten? Kijk op
www.HaarlemmermeerWaterproof.nl

Regenton

Inﬁltratiekrat

Regenwatervijver
Grindstroken

