CLAVERVELD
Claverveld: water in uw tuin
Klimaatverandering, meer buien en een toekomstbestendige woonwijk
Als het warmer is, verdampt er meer vocht. En warme
lucht kan meer water bevatten. Daarom zullen er door
klimaatverandering in elk seizoen heviger buien vallen,
en langere drogere perioden voorkomen.
De wijk Claverveld is zodanig ingericht dat al het
regenwater dat valt in de bodem zakt (infiltreert) of via
de openbare weg oppervlakkig afstroomt richting de
watergangen in de wijk. Er is geen speciaal regenwaterriool aanwezig in Claverveld. Alle kavels zijn
zodanig ingericht dat ze van nature afwateren richting
de openbare weg. Hierbij zijn de bouwpeilen hoger
dan het maaiveld omdat het water niet zoals
gebruikelijk weg loopt van de woning maar er ook
langs stroomt.
Regenwater in uw tuin
U kan uw tuin inrichten aan de hand van 3
hoofdscenario's, een normale regenbui, langdurige
droogte en een hevige regenbui. Hieronder worden
deze scenario's toegelicht. En worden een aantal
voorbeeldmaatregelen aangeven om uw tuin hierop in
te richten.

Normale regenbui:
Tijdens een normale regenbui zal het water dat in uw
tuin valt voornamelijk langzaam in de bodem zakken.
De bodem in Claverveld bestaat uit klei en veen welke
water slecht doorlaten. Daarom dient er genoeg
oppervlak in uw tuin te zijn waar infiltratie mogelijk is.
Het is aan te raden om minimaal een verhouding van
40% verharding en 60% groen aan te houden. Er zijn

ook alternatieven om het water te laten infiltreren zoals
bijvoorbeeld halfverhardingen (grind) en groen-bestrating.

Langdurige droogte:
We zien de laatste jaren ook steeds langere periodes
van droogte. Dit is ook zeker een scenario waar u
rekening mee kunt houden bij de inrichting van uw
tuin. Door water op te slaan in uw tuin zal droogte een
minder groot effect hebben. Door bijvoorbeeld een
regenton te plaatsen, hoeft u geen drinkwater te
gebruiken om de tuin te sproeien. U gebruikt dan het
opgeslagen water. Door reliëf in de tuin aan te
brengen, ontstaan zones in de tuin welke zich vullen
met regenwater. Maar ook een groendak kan bijdragen
aan het omgaan met langdurige droogte. Het verlengt
de levensduur van de dakbedekking, slaat regenwater
op in de planten of voert dit langzaam af en heeft een
isolerende werking. Een ander voorbeeld is het
toepassen van een vijver met een variabel peil waarbij
er tijdens regen water extra in kan, en er bij droogte
water kan worden afgeven aan de tuin.
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Hevige regenbui:
We zien de laatste jaren steeds hevigere regenbuien
waarbij er in een korte periode een grote hoeveelheid
water valt. Deze hoeveelheid water is zodanig veel dat
deze niet snel genoeg infiltreert in de grond. Ook is de
riolering meestal niet op zulke extreme situaties
ontworpen. In Claverveld speelt dit probleem niet
omdat de capaciteit van de riolering niet is gelimiteerd
aan de grote van de buis, het stroomt immers over
straat. Uw kavel loopt af richting de straat, het is
verstandig om het afstromen van het water hierbij te
geleiden door bijvoorbeeld vanaf de regenpijpen en
verhardingen een gootje aan te leggen tot de openbare
weg.

Een tweede optie is om het water in de tuin achterin op
te vangen en door een buis en spuwer weer naar boven
te laten komen bij de openbare weg. Deze techniek
heeft echter niet de voorkeur omdat de afvoer daarmee
weer gelimiteerd is aan de diameter van de buis. De
buis ook kan verstoppen waardoor het water niet meer
weg kan stromen uit uw tuin.

Vragen en advies:
Voor vragen over het water in uw tuin t.a.v.
bovengenoemde scenario's, advies over uw ontwerp of
Claverveld in het algemeen kunt contact opnemen met
de heer Q. van Dijk, qvandijk@vlissingen.nl.
Onderstaand een aantal links met meer informatie:
www.rainproof.nl -> Rainproof tuin
www.riool.info
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