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Inleiding 

De Agnus Dei Kerk in Aalst is in de jaren vijftig gebouwd in een mooie groene omgeving met 

een daarbij behorende ruime tuin. Er was de afgelopen periode behoefte ontstaan om zowel 

binnen als buiten het gebouw te streven naar meer openheid. Voor de tuinaanpassing is 

door Hans Vermeijden contact gelegd met Henk de Vrind van de IVN Natuurwerkgroep 

Waalre om mee te denken over een praktische ondersteuning. Het doel was om de tuin een 

meer natuurlijk en open karakter te geven. Daarnaast het accent voor de toekomst leggen 

op meer biodiversiteit. Tijdens de voorbereiding van de tuinaanpak is ook aandacht besteed 

aan de waterhuishouding die tevens een belangrijke bijdrage kan leveren voor de 

biodiversiteit. Hiervoor is contact gelegd met het Algemeen Bestuurslid Nan Zevenhek -

schrijver dezes- van het Waterschap De Dommel. Het IVN zou meewerken aan het tuinplan 

van de kerk en zo kon het onderdeel regenwater gelijk meegenomen worden. Door 

klimaatverandering zijn er veel langere periodes van droogte en hitte, afgewisseld door 

heftige regenbuien. Ben Putman maakt zich (terecht) grote zorgen om de grondwaterstand 

in Waalre en de negatieve effecten voor de natuur en wist dat ik daar ook mee bezig was. 

Op 19 maart zijn er met Ferdinand Borger, Henk de Vrind, Ben Putman en Hans Vermeijden 

ideeën uitgewisseld en is het gebouw rondom bekeken. Er bleek heel veel mogelijk met 

water en vooral op veel verschillende manieren. Het kerkgebouw zou een inspirerend 

voorbeeld kunnen zijn voor de omgeving om te laten zien wat allemaal eenvoudig gedaan 

kan worden met regenwater i.p.v. dat dit snel via het riool het gebied verlaat. 

Ondergetekende voelde de behoefte om de besproken voorbeelden uit te werken. 

Naarmate het document vorderde groeide het enthousiasme en waren meer foto’s nodig. 

Bijgevoegd het resultaat. Hopelijk een inspiratie voor volgende stappen samen met anderen. 

Enkele praktische zaken: 

De oppervlakte van het huidige bouwvlak (bron Kadaster) is inclusief verharding ca. 1000 tot 

1250 m2 (nog precies uit te zoeken voor de subsidie). 

Voor iedere m2 afgekoppeld dak en terras geldt dat bij afkoppelen 0,5 m2 tuinoppervlak 

nodig is. Het perceel heeft voldoende groen. 

De bodem rond het gebouw is goed doorlatend en de borders lopen licht af naar de straat 

en naar de buren. Het terrein valt net buiten het grondwaterwingebied.  

Per gevel/regenpijp wordt de huidige situatie getoond met een mogelijke aanpassing. Er is 

naar gestreefd om oplossingen te beschrijven die eenvoudig en robuust zijn. D.w.z. 

eenvoudig aan te leggen, zo min mogelijk onderhoud, geen problemen bij grotere 

regenbuien, maar ook aantrekkelijk om te zien. 

In de bijlagen staan schattingen van de kosten per maatregel. De meeste maatregelen 

kunnen door niet-professionals aangelegd worden, m.u.v. de sierbestrating en eventuele 

herbestrating van de oprit. 

Dit document zal na bespreking met de bovengenoemde heren, ook voorgelegd worden aan 

waterschap De Dommel en de gemeente Waalre i.v.m. het mogelijk verkrijgen van 

afkoppelsubsidie. 

Nan Zevenhek   nzevenhek@dommel.nl  06-21500521  

mailto:nzevenhek@dommel.nl
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Voorzijde links van de voordeur via afvoergoten naar de border 

Via een goot wordt het regenwater naar de border geleid. Die ligt iets lager. Het regenwater 

heeft daar voldoende ruimte om te infiltreren. 
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De zijkant bij het fietsenhok met een groen dak 

De regenpijp kan daar niet via een gootje door de stoeptegels naar een infiltratieborder 

geleid worden, omdat de afstand te groot is en overlast bij de buren kan ontstaan.  

De keuze is hierbij tussen niet afkoppelen van het regenwater of op het platte dak vegetatie 

aanleggen die water kan opnemen en geleidelijk afstaan. De schrijver dezes heeft daar geen 

ervaring mee en weet ook niet of het dak daarvoor geschikt is.  

Mogelijk dat ook de fietsenstalling een groen dak kan krijgen zodat goed zichtbaar is hoe een 

groen dak er uit ziet. 

Enkele websites die geraadpleegd kunnen worden:  

Groen dak aanleggen: benodigdheden, onderhoud, voordelen | vtwonen  

Groen op Dak | De specialist in groene dakbedekking 

 

 

 

  

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/ontwerp-je-eigen-tuin/groen-dak-aanleggen/#:~:text=%20Groen%20dak%20aanleggen%20%201%20Veeg%20de,gelijkmatig%20over%20het%20dak.%20Gebruik%20geen...%20More%20
https://groenopdak.eu/


Pagina 5 van 17 
 

 

De achterzijde met vrije uitstroom over het grasveld 

Er is een groot schuin aflopend grasveld beschikbaar, waar regenwater overheen kan 

stromen terwijl het infiltreert. Om het water uit de regenpijp te verdelen kunnen stenen op 

een creatieve manier neergelegd worden. Ook om te zorgen dat het water niet te dicht bij 

de fundering infiltreert. 

Vraag: Misschien kan het water naar een klein vijvertje geleid worden? 

Vraag: Komen er bij de verbouwing stenen vrij die hiervoor geschikt zijn? 
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Muur aan zijkant van de kerk met een robuuste regenton en creatieve regenpijpen 

Vanwege een verbouwing gaat de situatie hier veranderen.  

Er zijn meerdere regenpijpen, die als blikvanger op verschillende wijzen afgekoppeld kunnen 

worden. Bijvoorbeeld eentje met een robuuste regenton en  eentje met creatieve 

regenpijpen. 
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Oude regengoten en regenpijpen creatief hergebruiken: 
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Voorzijde rechts van de voordeur met een grindkoffer 

De kerk zal aan deze zijde verbouwd worden.  

Bij de verbouwing moet nagedacht worden over voldoende groen voor lokale infiltratie van 

regenwater op minstens 2 meter van de pui. 

Of bij de verbouwing moet gezorgd worden dat er een toekomstige verbinding gemaakt kan 

worden met het nog aan te leggen gescheiden riool in de Michiel de Ruyterstraat. 

Het is waarschijnlijk een te grote ingreep om via een goot door de bestrating de border aan 

de andere kant van de oprit te bereiken. Tenzij op enig moment de oprit helemaal opnieuw 

aangelegd moet worden. 

Tijdelijk kan de huidige regenpijp via een bocht ‘om de hoek’ afwateren in de huidige border. 

Omdat de border vrij smal is kan hiervoor een grindkoffer geplaatst worden om infiltratie te 

versnellen. 
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Oprit met doorgestoken betonranden, grasbetontegels en afvoergoten 

De verharding van de grote oprit aan de voorzijde bestaat nu uit ondoorlatend materiaal. 

Mocht bij de verbouwing besloten worden om ook de bestrating aan te passen, dan zijn er 

mogelijkheden voor doorlatende verharding 

- verharding schuin laten aflopen in de border 

- geen verticale hoge rand naast de oprit aanleggen 

- of de verticale rand om de zoveel meter onderbreken, zodat het regenwater vrij de border 

in kan stromen (kan nu al gedaan worden) 

- parkeerplaatsen met grasbetontegels 

- aan de zijde van de Koningin Julianalaan zou gekozen kunnen worden voor afvoergoten 

dwars op de weg, die ook aan weerszijden in de border afwateren. 

Aandachtspunt bij de verharding is dat deze goed begaanbaar dient te zijn voor mensen die 

slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. 

               

Onderbroken betonrand  

 

       

           Grasbetontegels 
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Bijlagen met kosteninschattingen 

Een afvoergoot door de bestrating naar een laagte in de border 

Aanleg van een groen dak *wacht op offerte voor dak van 150 m2* 

Sierbestrating aanleggen voor het gelijkmatig verdelen van het regenwater over het gras 

Robuuste regenton 

Creatieve regenpijpen 

Aanleg van een grindkoffer 

 

Aandachtspunt: ontluchting van het riool 

Op het moment dat een gebouw vuil water loost op het riool, moet er ‘lucht’ weggedrukt uit 

het riool. Hiervoor zijn er in nieuwe gebouwen speciale ontluchtingsbuizen. In oude 

gebouwen kan het riool als ontluchting dienen. 

Het is onbekend hoe dit bij de Agnus Dei-kerk is geregeld. Door de afgezaagde pijpen met 

kippengaas af te dekken blijft ontluchting mogelijk.  
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Een afvoergoot door de bestrating naar een laagte in de border 

Arbeidskosten: 

Afgraven stenen en gleuf naar de border 

Doorzagen regenpijp en bevestigen hulpstukken en afvoergoot 

Netjes afwerken en opruimen 

Materiaalkosten: 

afwateringsgoot met gegalvaniseerd rooster | afwateringsgoot (leidingshop.nl) 

Lijngoten, belastingklasse A en B - Wildkamp.nl 

Martens Afvoergoot inclusief rooster 1 meter - Bouwmaat 

NB. Blad en vervuiling van het dak bezinkt in de afvoergoot. Door het rooster op te tillen kan 

dit verwijderd worden. 

 

 

 

  

https://www.leidingshop.nl/afvoergoot-gegalvaniseerd-rooster/afvoergoot-per-meter/?msclkid=5ae5c4d0eade1e23d9b0a4a8edc96c3f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Smart%20Shopping%20-%20LENTE%20%2F%20ZOMER&utm_term=4587712271591151&utm_content=Advertentiegroep
https://www.wildkamp.nl/assortiment/hemelwaterafvoer/lijnafwatering-lijngoten/lijngoten-klasse-a-en-b/1010131
https://www.bouwmaat.nl/martens-afvoergoot-inclusief-rooster-1-meter/product/0000569534?channable=0128be69640030303030353639353334be&vat=in&msclkid=e39dee4400b517c758908e3c10d92150&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=S%20-%20Smart%20Shopping%20-%20Sanitair&utm_term=4579946970006998&utm_content=Sanitair
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Aanleg van een groen dak *wacht op offerte *** 
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Sierbestrating voor het gelijkmatig verdelen van het regenwater over het gras 

 

Sierbestrating in de tuin leggen? Dit zijn de kosten - Werkspot 

 

 

  

https://www.werkspot.nl/tuinieren-buiten/prijzen-kosten/sierbestrating
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Robuuste regenton 

De zogenaamde robuuste regenton leegt zichzelf als deze vol is, zodat er altijd vers water in 

de ton zit. De gieter vul je door het deksel op te tillen en de gieter onder te dompelen.  

Let op: Een vulautomaat, bladvanger, kraantje (helaas vaak standaard bijgeleverd) of 

verhoging zijn niet nodig. Een kunststofregenton heeft de voorkeur omdat deze 

vorstbestendig is i.t.t. een houten regenton die ’s winters niet gebruikt mag worden. 

De regenton kan versierd worden met watervaste kunststofverf. 
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Voor de aansluitstukken van de regenpijp naar de regenton, zie de bouwmarkt. 

Het fijnste is een regenton met een breed deksel, zoals de Green Lake van 200 liter 

Garantia Regenton Green Lake? Bestel je Regentonnen bij Werken met Merken. 

 

 

Er is een overloopset nodig met een extra lange slang, bijvoorbeeld 5 meter, zodat de 

regenton leegloopt op enige afstand van de gevel.  

Let op: de overloopset wordt aangesloten op de plaats van het kraantje! 

Regenton overloop set - Extra voordelig op Voertonnen.nl 

 

 

  

https://www.werkenmetmerken.nl/nl/garantia_regenton_green_lake/p/48583/?n=o&msclkid=512cdb6807551a21c7dabb1419a4fc95&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BNL%5D%20Google%20Shopping%20-%20Generiek%20(ROI%208)&utm_term=4582901908711471&utm_content=Generieke%20termen%20(ROI%208)#77423
https://voertonnen.nl/regenton-overloop-set/#:~:text=%20Een%20overloop%20voor%20een%20regenton%20%201,gaatjes%20in.%20Bij%20regenval%20zal%20het...%20More%20
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Aanleg van een grindkoffer 

 

Een grindkoffer is een kuil volgestort met grind. Door de diepte van de kuil is er via de 

bodem en de wanden een groter oppervlakte waar water kan infiltreren: het regenwater 

zakt daardoor sneller de bodem in. Dit is m.n. bruikbaar als er niet veel ruimte is voor 

infiltratie. 

Om te voorkomen dat zand en andere gronddeeltjes tussen het grind komen en de 

grindkoffer dichtslibt, breng je een filterdoek of worteldoek rondom het grindpakket aan. 

Ook onder de bovenste laag van het grind leg je worteldoek: als er teveel bladeren of vuil op 

liggen, is dat eenvoudig te verwijderen en het vervuilt niet de grindkoffer van bovenaf. 

Een grindkuil kan al op kleine schaal aangelegd worden. Afhankelijk van de beschikbare 

ruimte, kies je de afmeting en vorm. 

Let op: om wateroverlast en -schade te voorkomen, plaats je de grindkuil op minstens 2 

meter van de fundamenten. Wanneer mogelijk plaats je hem bij voorkeur ook iets 

lagergelegen of met afschot naar een plek waar regenwater geen probleem is. 

 

 

Zie ook: Grindkoffer aanleggen, hoe doe je dat? - Zandcompleet 

  

https://www.zandcompleet.nl/zandblogs/grindkoffer-aanleggen/
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Aanpassing materiaal van de oprit/herbestrating n.a.v. de verbouwing 

Aandachtspunt bij de verharding is dat deze goed begaanbaar dient te zijn voor mensen de 

slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. 

De kosten voor herbestrating zijn niet in te schatten, omdat ze zeer sterk afhankelijk zijn van 

de materiaalkeuze. 

Waterdoorlatende verharding | Tauw.nl 

Waterdoorlatende verharding - Klimaatklaar 

Waterdoorlatende klinkers: prijs & werking | Opritaanleggen.net 

 

 

Grasbetontegels kopen | Betondingen Nederland 

 

Afvoergoot waar een auto overheen kan rijden, 9 meter lang, 5 l/sec: Afvoergoot/ lijngoot 

set voor goede afwatering van terras of oprit | Eslon (uw-dakgootspecialist.nl) 

 

 

https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/klimaat-actieve-stad/waterbergende-wegen-en-verhardingen.html
https://klimaatklaar.nl/jij/waterdoorlatende/
https://www.opritaanleggen.net/materialen/waterdoorlatende-klinkers
https://www.betondingen.nl/grasbetontegels/
https://www.uw-dakgootspecialist.nl/afvoergoot-lijngoot.html#am=291&ah=295
https://www.uw-dakgootspecialist.nl/afvoergoot-lijngoot.html#am=291&ah=295

