
Wonen tussen water

Informatie over de Watermachine



De Groote Wielen:
wonen tussen water
Welkom in De Groote Wielen, een van de mooiste nieuwe
wijken van Nederland. Kijk eens om u heen. Let eens op
al dat water. Juist dat water geeft De Groote Wielen zijn
unieke karakter. Natuurlijk omdat het zo mooi is. Maar ook
omdat het een speciale functie heeft.

Anders dan de meeste wijken kent De Groote Wielen
namelijk twee soorten (afval)water: schoon regenwater en
vuil afvalwater. Die twee worden in de hele wijk strikt
gescheiden gehouden. En daar is een goede reden voor.

Als het regent
We hebben in ons land overal best goede riolering. Maar als
het hard regent, kan het riool al dat water niet verwerken.
Dan loopt de riolering over en komt er ongezuiverd riool-
water terecht in onze beken en rivieren. Dat is slecht voor
planten en dieren, maar ook voor onze gezondheid.
Bovendien kunnen er zo overstromingen ontstaan. En dat
willen we niet meer.

Niet in het riool
Daarom gaan we in Nederland voortaan anders om met
water. In De Groote Wielen is dat al een feit. Hier komt het
regenwater van daken en straten niet meer in het riool
terecht. Een deel trekt in de bodem en verdampt. De rest
wordt in de wijk opgevangen en gezuiverd. Omdat het
regenwater niet langer via het riool wordt afgevoerd,
spreken we van ‘duurzaam waterbeheer’.

Watermachine
In De Groote Wielen wordt het regenwater opgenomen in
een gesloten circuit. Eigenlijk is dat een ingenieus stelsel
van waterlopen, gemalen, natuurlijke filters en pompen.
Daarom spreken we ook van een ‘watermachine’. De water-
machine zorgt ervoor dat het water in De Groote Wielen
voortdurend in beweging is en zichzelf zuivert. Hoe dat
precies in zijn werk gaat, ziet u op de volgende pagina.

Genieten
Dankzij de watermachine wordt het riool in en rond De
Groote Wielen niet meer overbelast. Maar dat is niet het
enige. De watermachine zorgt er ook voor dat u in de hele
wijk van het water kunt genieten. Bovendien kunt u het
regenwater heel nuttig gebruiken: bijvoorbeeld om de tuin
te sproeien of om er de ramen mee te wassen.

Samen houden we het schoon
De gemeente en het waterschap zorgen ervoor dat het water
in de wijk niet wordt vervuild. Dat zou immers ten koste
gaan van het milieu in en rond de wijk. Van u, bewoner van
De Groote Wielen, verwachten we dat u zelf ook een steentje
bijdraagt om de watermachine lekker te laten lopen. Zodat
er zo weinig mogelijk vervuiling in het water komt. Lees
daarom op de achterzijde de richtlijnen voor een blijvend
mooie en schone Groote Wielen.
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1 Centrale Plas: mooi wonen en prettig recreëren.

2 Het water uit de Centrale Plas wordt opgepompt in de Hoge Ring door
middel van een windmolen.

3 De Hoge Ring zorgt voor een constante stroom door de buurt en maakt
de watermachine zichtbaar.

4 Door de koppelbeken stroomt constant water vanuit de Hoge Ring naar
de Lage Ring. In de Koppelbeken is ruimte voor natuur en spelen.

5 In de Hoven wordt het water verzameld in groene opvangebieden en
afgevoerd naar de Lage Ring.

6 Het regenwater wordt via goten in de straten afgevoerd naar de
Koppelbeken.

7 Riet en andere waterplanten zuiveren het water in de Lage Ring.

8 De Moeraszone: laatste zuivering voordat het water de Centrale Plas
instroomt.
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Auto wassen in de wasstraat
Bij het wassen van de auto komt niet
alleen zeep vrij. Veel schadelijker voor
het milieu zijn de olieresten en rubber-
deeltjes die van de carrosserie en de
banden spoelen. Wie de auto in de
autowasstraat wast, is er zeker van dat
deze vervuiling via het riool wordt
afgevoerd en dat de wijk schoon blijft.

Hondenpoep alleen op aangegeven
plaatsen
Hondenpoep vervuilt de bodem en is
dus schadelijk voor de watermachine.
Daarom zijn in De Groote Wielen voor
honden speciale uitlaatroutes en uitren-
velden aangelegd. Als een hond op die
plekken zijn behoefte doet, heeft dat

geen nare gevolgen voor het milieu in
de wijk.

Milieuvriendelijke bouwmaterialen
Sommige materialen voor dakbedek-
king, goten, regenpijpen en tuinaf-
scheidingen ‘logen uit’ als ze in contact
komen met regenwater. De giftige
stoffen die dan vrijkomen zijn uiterst
schadelijk voor de waterkwaliteit. Er
zijn echter uitstekende alternatieven.
In het informatiecentrum De Groote
Wielen kan men u daar meer over
vertellen.

Eendjes beperkt voeren
Bij zo’n waterrijke wijk als De Groote
Wielen horen eenden. Dat is leuk en

gezellig, zeker voor kleine kinderen.
Als de eendjes flink gevoerd worden,
komen er steeds meer. En hoe meer
eendjes, des te meer eendenpoep.
Door niet of slechts beperkt te voeren
blijft de eendenstand op een aan-
vaardbaar peil.

Regenwater in het zicht
In De Groote Wielen is de afvoer van
regenwater overal zichtbaar. Nergens
zijn ondergrondse pijpen aangelegd.
Zo kan iedereen zien van welke kwaliteit
het water is en of er ergens vervuiling
is opgetreden. Als bewoner wordt u
geacht de tuin zodanig in te richten
dat het regenwater zichtbaar wordt
afgevoerd.

Houd De Groote Wielen
mooi en schoon

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met:

Projectbureau De Groote Wielen

Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

E-mail: info@degrootewielenonline.nl

Of bezoek onze website 

www.degrootewielenonline.nl.

Uiteraard kunt u ook terecht in het

informatiecentrum dat u vanaf medio 

mei 2005 in De Groote Wielen vindt.

’s-Hertogenbosch, maart 2005




