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Afkoppelcoach Herman van der Hout 
is de afgelopen weken volop in 
gesprek geweest met inwoners over 
het afkoppelen van regenwater. 
“Afkoppelen leeft. Dat merk je.  
Met praktische tips help ik inwoners  
om er ook daadwerkelijk mee aan 
de slag te gaan.”

“De meeste mensen die ik spreek, 
willen graag afkoppelen. Zij beseffen 
dat het zonde is om relatief schoon 
water in het riool te laten stromen en 
tegelijkertijd drinkwater te gebruiken 
voor het bijsproeien van planten”, 
vertelt Herman. “Alleen weten zij 
niet altijd wat de juiste oplossing is 

voor hun specifieke situatie. Als je 
tuin bijvoorbeeld afloopt, wat kun je 
dan het best doen? Of: hoe kun je het 
regenwater naar een bepaalde border 
leiden? Samen met deze mensen 
kijk ik in hun tuin naar een goede én 
eenvoudige manier van afkoppelen”. 

Leren van elkaar
Naast de afkoppelfolder ‘Van A tot 
Zuiver’ heeft Herman een verzamel
map op zak met uiteenlopende 
afkoppel voorbeelden van inwoners: 
“Als ik die foto’s laat zien, weten 
mensen vaak meteen hoe zij het zelf 
willen aanpakken. Dat werkt erg goed.  
Ik vind het overigens fantastisch dat 
inwoners hun afkoppelervaringen 
spontaan met ons delen. Die kennis is 
erg waardevol; daar maken wij graag 
gebruik van!”

Praktische afkoppeltips in eigen tuin

Herman van der Hout,

Afkoppelcoach

tip
Kan uw tuin nog wel wat kleur gebruiken?
Als u vóór eind mei met een aantal buren regenwater afkoppelt,  
ontvangt u per woning een tray met zes gemengde, vaste tuinplanten.  
Een fleurig én nuttig begin van het voorjaar! 
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