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Met deze memo geven wij u graag inzicht in de stand van zaken van het ‘Afkoppelproject Hessenweg’ in 
Achterveld. 
 
Aanleiding 
Parallel aan de uitvoeringswerkzaamheden van het gescheiden rioolstelsel in de Hessenweg is de gemeente in 
2019 gestart met het ‘Afkoppelproject Hessenweg’. In dit project werkt de gemeente Leusden aan het 
afkoppelen van regenwater van daken en verhardingen op particuliere kavels langs de Hessenweg. Voor deze 
werkzaamheden heeft het Waterschap Vallei & Veluwe een subsidie ter beschikking gesteld om zoveel 
mogelijk schoon regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool. 
 
Doel 
Het doel is om, naast het realiseren van een gescheiden en afgekoppelde rioolstelsel in het openbare gebied, 
zoveel mogelijk particulieren (2/3) langs de Hessenweg te verleiden om 1) schoon regenwater in de eigen tuin 
op te vangen, of 2) met een nieuwe huisaansluiting op het nieuwe regenwaterriool van de gemeente af te 
voeren naar het lokale watersysteem rond Achterveld.  
 
Stand van zaken 

 Alle 103 eigenaren langs de Hessenweg zijn benaderd; 

 65 eigenaren hebben de intentie om af te koppelen; 

 11 eigenaren hebben gekozen voor optie 1 om het regenwater in de eigen tuin op te vangen en daarvoor 
de subsidie te ontvangen. Zij starten in het voorjaar 2020 met hun werkzaamheden. Indien nog nieuwe 
aanmeldingen volgen gaan we ook hen in de gelegenheid stellen om in najaar 2020 mee te doen. 

 54 eigenaren hebben gekozen voor optie 2 om met een nieuwe regenwaterleiding aan te laten sluiten op 
het nieuwe regenwaterriool in de Hessenweg. Voor en na de zomervakantie 2020 wordt gestart met de 
voorbereidingen en het aanbrengen van de regenwateraansluitingen. Dit wordt door een aannemer in 
opdracht van de gemeente uitgevoerd; 

 Tevens hebben vier eigenaren met grote dakoppervlakken zich gemeld om ook af te koppelen: zoals de 
Kerk (1.200 m2) , de vve boven de Spar (700 m2), St. Joseph (> 2.000 m2) en Mechan (> 2.000 m2).  

 Alle werkzaamheden worden in december 2020 afgerond. 
 
Conclusie 
We zijn tevreden met het resultaat tot nu toe, omdat we al bijna aan de 2/3e deelname zitten. Ook het 
aandeel grote dakoppervlakken zien we als een welkome plus in dit afkoppelproject. In de aankomende 
voorjaarsperiode hopen we meer particulieren alsnog te kunnen verleiden om deel te nemen.  
Bij volgende rioleringsprojecten is de gemeente voornemens om deze aanpak voort te zetten. 
 
Informatie 
Het ambtelijk aanspreekpunt voor dit project is Kees Tammes (beleidsadviseur openbare ruimte). 


