
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de heftige regenbuien van de laatste jaren verdroogt de grond. Om de droogte én 

wateroverlast na hevige buien tegen te gaan, passen we de goten langs een drietal wegen aan 

en realiseren we een tweetal wadi’s. In de week van maandag 10 september 2018 starten we 

met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer een week of tien.  

 

Wat gaan we doen en waarom?  

De werkzaamheden vinden plaats in de Lambertusstraat, de Elzendreef en in een deel van de 

Leiweg. We verlagen hier plaatselijk de berm, de bestaande goten worden aangepast en we 

realiseren een tweetal wadi’s. Bij hevige neerslag loopt het water via de weg naar de 

aangrenzende goot. Vervolgens stroomt het regenwater via een aparte buis naar de wadi. 

Door dit regenwater niet meer naar het riool af te voeren, blijft het water in het gebied wat 

gunstig is voor de grondwaterstand.  

 

Wat is een wadi? 

Een wadi is een kleine verlaging van ongeveer 40 cm diep met 

flauwe hellingen. Om ervoor te zorgen dat het overtollige water 

goed weg kan zakken in de bodem, brengen we onder de bodem 

een zandlaag en lavasteen aan. Alleen tijdens en na een hevige 

neerslag staat er tijdelijk water in de wadi. Hiernaast ziet u een 

foto van een net aangelegde wadi. Uiteraard is de wadi na enkele 

maanden begroeid met gras.  
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  Aantal bijlagen 

Aanpassing van de goten langs de weg en aanleg 

tweetal wadi’s. 
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Meer weten over duurzaam Oss?  

De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn en voert hiervoor verschillende duurzame 

maatregelen door. Het spaarzaam omgaan met regenwater is een duurzame maatregel. Ook u 

kunt een handje bijdragen door in uw eigen omgeving maatregelen te treffen om verdroging 

én wateroverlast aan te pakken. Voor een overzicht van projecten en initiatieven op het 

gebied van duurzaamheid, kijk op www.duurzaamoss.nl. 

   

Nog vragen? 

Voordat de werkzaamheden starten, ontvangt u nog een brief van onze aannemer  

(‘De Koornbeemd’). Voor algemene vragen neem gerust contact op met de heer Peters, 

gebiedsbeheerder van de gemeente, via de mail p.peters@oss.nl o.v.v. aanleg wadi.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Pascal Peters 

Gebiedsbeheerder 


