
hulp nodig?
Bel de 
Afkoppelcoach: 

Regenwater afkoppelen van het riool 
heeft veel voor delen en is vaak  
een voudig te re a liseren. Gemeente 
Renkum stimuleert dit met een  
nieuwe publieks campagne. A f  koppel  
coaches Herman van der Hout en Jesse  
Noor d zij ondersteunen in woners met 
gratis advies aan huis. 

“Veel inwoners zien het af koppelen 
van regenwater wel zitten. Ze weten 
alleen niet altijd hoe ze dit het beste 
kunnen aanpakken. Dan kunnen ze 
ons bellen voor advies. Samen kijken 

wij naar de beste oplossing voor de 
specifieke situatie”, vertelt Herman. 

Klein beginnen
In veel gevallen is het regen water 
afkoppelen een kwestie van de 

regenpijp doorzagen en het water met 
een bochtstukje naar een onverhard 
deel van de tuin leiden. “Als je direct 
langs je huis bestrating hebt, dan kun 
je de regenpijp onder het pad door 
leggen of een gootje aanbrengen”, 
advi seert Jesse. “Vaak hebben mensen 
meer dan één regenpijp in hun tuin. 
Begin gewoon klein en kijk wat 
mogelijk is. Je hoeft niet alles tegelijk 
te doen. Elke afgekoppelde regen pijp 
is er een.”

waterweken@ 
renkum.nl

renkum.nl/
waterweken

CONTACT
Vragen, opmerkingen 
of suggesties?

Meer info
renkum.nl/waterweken

Ontvang
25% korting 

(026) 33 48 111

VRAAG

MAAR 

RAAK!

De Afkoppelcoach: vraagbaak voor inwoners

“Samen kijken naar de beste oplossing” 

Wilt u meer weten over het afkoppelen van regenwater? De Afkoppelcoaches helpen u graag. 
Op donderdag 16 maart en 17 maart maken zij een Afkoppeltour door onze gemeente: 

16 maart
16 maart
17 maart
17 maart

09.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur

Oosterbeek
Wolfheze
Doorwerth
Renkum

Pastoor Bruggemanlaan, op de stoep voor Albert Heijn
Wolfhezerweg ter hoogte van nummer 87
Winkelcentrum De Weerd (binnen)
Dorpsstraat ter hoogte van nummer 51

AFKOPPELVRAGEN? STEL ZE TIJDENS DE AFKoppeltour

op afkoppel artikelen 
met de huis-aan-huis 
ver spreide voucher bij:

GIJ, de Gelderse 
IJzerhandel
Weverstraat 15, 
Oosterbeek
 
Hubo Willemsen
Cardanuslaan 28, 
Doorwerth
 
Multimate
Industrieweg 2, 
Renkum

Renkum Doe Het Zelf
Dorpsstraat 125, 
Renkum

DATUM TIJD PLAATS LOCATIE

Jesse & Herman 
Afkoppelcoaches


