Maatregelen
infiltratie
regenwater
op erf D’n
Liempdsen Herd
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Infiltratie rond oude waterput

De oude waterput is hersteld. Rondom de put is over de hele
diepte grof grind aangebracht (ca. 30 cm dik). Regenwater
afkomstig van het dak van de boerderij loopt via de grindgoot
(die tegen de achterzijde van de boerderij ligt) en drainagebuizen
in het pakket grind rondom de put en infiltreert zo in de grond.
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Verticale infiltratiebuizen

Achter de boerderij zijn naast elkaar drie grote, betonnen,
waterdoorlatende rioolbuizen verticaal in de grond geplaatst.
De lengte van elke buis is 2,5 meter en de doorsnede
80 centimeter. Rondom de buizen is een pakket grof grind
gestort. Rondom het grind zit worteldoek om te voorkomen
dat zand zich mengt met het grind, waardoor het grind dicht
zou slibben. Regenwater afkomstig van het dak van de
boerderij komt via de grindgoten aan de voor- en achterzijde
en vervolgens via drainagebuizen terecht in de eerste rioolbuis.
Doordat de rioolbuizen onderaan met elkaar verbonden zijn,
stijgt het regenwater gelijkmatig in de drie buizen. Via de
doorlatende wanden en het grind infiltreert het water
langzaam in de bodem.

Op het erf van D’n Liempdsen Herd zijn in afstemming
met de gemeente Boxtel verschillende oplossingen
gebruikt om het regenwater dat op de daken en
erfverhardingen van D’n Liempsen Herd valt niet af
te voeren op de riolering, maar te laten infiltreren
in de grond. Hiermee wordt het rioolstelsel ontlast.
Dat is gewenst omdat er steeds meer grote regenbuien zijn door de klimaatverandering. Daarnaast
infiltreert het regenwater in de bodem. En ook dat
heeft voordelen! Zo hebben de bomen en planten
op het erf van D’n Liempdsen Herd (en
omgeving) namelijk minder snel last van verdroging.
Door de diverse maatregelen komt er bij D’n
Liempdsen Herd geen druppel regenwater in de
riolering terecht!

Horizontale infiltratiebuizen

Maatregelen infiltratie regenwater op erf D’n Liempdsen Herd

Hierbij gebeurt hetzelfde als bij maatregel 2. Alleen nu
liggen er drie dezelfde rioolbuizen horizontaal in de grond.
Het regenwater van de voorzijde van de veldschuur komt
via de grindgoot die tegen de gevel van schuur ligt en
drainagebuizen in de waterinfiltratiekratten en vervolgens
in aaneengesloten rioolbuizen.
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Grindgoten met drainage
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In de grindgoten tegen de boerderij (voor- en achterzijde)
en veldschuur (voorzijde) ligt naast grove grind ook een
drainageslang. Regenwater dat via de goot in de slang komt,
infiltreert deels direct in de grond en voor een ander deel
stroomt het verder door de slang en komt vervolgens in de
infiltratiepunten 1, 2 of 3 terecht.
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Regentonnen en IBC container
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In de regentonnen en IBC container wordt het regenwater
opgevangen dat op de daken van het bakhuis en de klompenmakerswerkplaats valt. Deze gebouwtjes zijn voorzien van
goten, waardoor de opvang mogelijk is. Op de regentonnen en
de container zit een kraan en een overstort. Het regenwater
wordt gebruikt om planten water te geven. Bij een teveel aan
regenwater loopt het water via de overstort in de plantvakken.
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Erfverharding met graskeien

De erfverharding bij de veldschuur richting de poort aan de
Parkstraat bestaat uit een bijzonder type graskeien; namelijk
graskeiblokken van Giverbo. Dit is een in keitjesvorm geprofileerde betonplaat van 45 x 45 cm en dikte van 10 cm. De open
ruimte tussen de keitjes bedraagt 35% van het oppervlak en is
opgevuld met teelaarde en ingezaaid met gras. Dit zorgt voor
opname van regenwater. Tussen de blokken door sijpelt het
regenwater ook naar de bodem.
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Erfverharding met gebakken klinkers
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Waterinfiltratiekratten

Het regenwater van de voorzijde van de veldschuur komt via de grindgoot die tegen de gevel van schuur ligt en drainagebuizen
in de waterinfiltratiekratten. Er zijn vier kratten op elkaar gestapeld en ingewikkeld met worteldoek om te voorkomen dat er zand
in de kratten komt. De infiltratiekratten hebben een afmeting van 100 x 50 x 40 centimeter en een inhoud van 200 liter per stuk.
Het regenwater infiltreert vanuit de kratten langzaam in de bodem. Vanuit de kratten is een overloop gemaakt naar de verticale
infiltratiebuizen.

Fotografie: Ruud van Nooijen, Arnold van den Broek,
Projectenbureau SPPiLL

De erfverharding achter de boerderij bestaat uit gebakken,
waalformaat klinkers. Hiertussen zitten veel spleetjes,
waardoor het water snel kan infiltreren in de bodem. Doordat
de verharding onder 2% afschot is gelegd naar het grasveld,
stroomt bij grote regenbuien het water af naar dit gedeelte
van het erf en infiltreert vervolgens in de bodem.
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Directe afvoer in plantvak

Aan de achterzijde van de veldschuur bevindt zich geen goot
aan het dak of een grindgoot tegen het gebouw. Regenwater
dat op dit deel van het dak valt, komt direct terecht in de
groenstrook achter de veldschuur.

