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Ons team 

Ons team bestaat uit gedreven en betrokken ondernemers. Alle dagen hebben wij de focus op 

maar één onderwerp. Hoe krijg je mensen in beweging? In de allereerste plaats moet je dan 

weten wat er leeft bij de mensen. Buiten dat we de inwoners informeren stellen wij ook gerichte 

vragen. Goed luisteren en doorvragen geeft ons veel informatie.  

Net zo belangrijk vinden wij het signaleren van trends en innovaties. We volgen klimaat-  

adaptatie gerichte trainingen, bezoeken beurzen, zoeken het gesprek op met professionals in 

grijs, blauw en groen en houden op alle fronten interessante ontwikkelingen bij.  

Het is een dynamische tijd die ons allemaal uitdaagt om te pionieren. Deze transitieperiode   

vraagt inlevingsvermogen, analyse, nieuwsgierigheid, creativiteit en een gezonde dosis lef. 

Bovenal, plezier in het geloof dat alle antwoorden er al zijn. We hoeven ze enkel nog maar te 

vinden. 

Soms moet je ook gewoon iets doen waar je alleen maar blij van wordt, zoals deze prachtige foto 

van een pimpelmees met u delen. 

 

 

Onze regenwateradviseurs/afkoppelcoaches 

De brug tussen uw gemeente en uw inwoners 
 
Het is de hoogste tijd om duurzaam waterbeheer samen aan te pakken. Afkoppelen 
van regenwater is pure winst.  
U weet wat er moet gebeuren, nu de inwoners in uw gemeente nog. U als gemeente 
kunt hen daartoe aanzetten en motiveren, maar hoe organiseert u dat?  
 
Wij helpen u de inwoners te bereiken, te informeren en in beweging te brengen zodat 
er zoveel mogelijk Nederlanders de zaag in de regenpijp gaan zetten en hun tuinen 
gaan vergroenen. 
 
We ondersteunen gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en aannemers om die 
beweging op gang te krijgen. Wat kunt u van ons verwachten? Wij ontzorgen u door 
mee te denken met kennis van zaken en het bieden van advies, contents, organisatie, 
concepten, producten en enthousiasme! 
 
 



                                                                                                                   
 

  

Bewonersinformatieavond met een presentatie 

Wilt u uitleg geven over een actie of een subsidieregeling? Staat er een rioolreconstructie op   

de planning? Gaat er een wijk op de schop en worden de nieuwe plannen gepresenteerd? 

 

Dit zijn uitgelezen momenten om het regenwater afkoppelen onder de aandacht te brengen.   

Wij gaan het gesprek aan, brengen afkoppelproducten en informatiemateriaal mee en 

beantwoorden vragen.  

Wilt u het onderwerp met een presentatie centraal maken? Wij presenteren met een scala    

aan mooie (voor)beelden alles over het afkoppelen van het regenwater en het vergroenen van 

tuinen en daken.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tuintafelgesprekken. Advies op maat. 

Onze goed opgeleide regenwatercoaches gaan op afspraak bij de mensen langs. 

Ze zijn enthousiast over alle mogelijkheden, geven passend advies en laten inspirerende voorbeelden zien. Zij bieden 

goede voorlichting en beantwoorden alle vragen over regenwater afkoppelen, infiltratie, ontluchting, producten, 

technische oplossingen, het circulair gebruik van regenwater en alles over het vergroenen van tuinen.    

Indien er subsidie wordt verstrekt helpen wij bij dit proces waar nodig. 

Onze regenwatercoaches krijgen door de gesprekken een goed beeld bij wat er bij uw inwoners speelt. Leeft het 

onderwerp? Waar is behoefte aan? Wat hebben uw inwoners nodig om aan de slag te gaan? Vanzelfsprekend krijgt u 

een terugkoppeling van deze belangrijke informatie.  

 

Wijkprojecten. Bouwen doe je met elkaar. 

Een wijkbijeenkomst organiseren is een goed idee. Ook dit kunnen wij regelen. Voordat er een plan 

van aanpak wordt opgesteld is het belangrijk om te weten wat er speelt bij de inwoners.              

Door inwoners uit te nodigen om mee te denken, het gesprek aan te gaan, ambassadeurs te 

mobiliseren, burgerinitiatieven te stimuleren en draagvlak te creëren realiseren we vanuit de visie 

‘bouwen doe je met elkaar’ een plan van aanpak.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

   Demo-zaagtafels 

   Een mooi voorbeeld zijn onze zaagtafels. Met deze demo-

installaties kunnen de mensen ervaren hoe eenvoudig het is om 

een regenpijp door te zagen en hoe je met een vulautomaat een 

regenton kan aansluiten.  

   Wij hebben de ervaring dat de moeilijkheidsgraad van het 

doorzagen van een regenpijp of het aansluiten van een 

regenton vaak hoog wordt ingeschat. Met deze zaagtafels haal 

je de 1e drempel weg om aan de slag te gaan.  

Droogte, hittestress en 

wateroverlast in ons land 

Om een goed beeld te geven van de 

gevolgen van het veranderende klimaat 

hebben wij een indrukwekkende 

fototentoonstelling, met 32 foto’s van 

Marcel van den Bergh (van o.a. de 

Volkskrant) in acht strakke lijsten 

gepresenteerd. Een beeld zegt meer 

dan…. 

U kunt dit en nog meer (o.a. de 

waterproeverij, het stellingenpad ‘Waar 

of niet waar?’) huren om uw bijeenkomst 

op bijzondere wijze aantrekkelijker te 

maken.  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

De afkoppelkit 

Nog een drempel is de gang naar de bouwmarkt. Welke diameter heeft de 

regenpijp? Wat heb je nodig? De afkoppelkit ontzorgt en helpt de inwoner. 

 

Onze afkoppelkit bestaat uit een pvc-bocht 80Ø, een afsluitkap, een 

draadzaag en een uitgebreide gebruiksaanwijzing met voorbeelden. 

Desgewenst kan bij de afkoppelkit een flyer over afkoppelen van uw 

gemeente worden gevoegd.  

De afkoppelkit wordt gefabriceerd en verpakt door mensen in een sociale 

werkplaats.  

 

 

Digitale informatie en een werkblad 

De mensen lezen na een bezoek aan een bijeenkomst, markt of een 

tuintafelgesprek graag op hun gemak thuis op de bank alle informatie nog even 

terug.  

Op verzoek sturen wij kosteloos een pdf bestand met: 

• Uitleg hwa en dwa en de noodzaak om af te koppelen. 

• Uitleg over regenwater, hoeveel komt er van je dak? 

• Bovengronds afkoppelen met volop leuke, creatieve en mooie voorbeelden. 

• Ondergronds filtreren. 

• Producten met artikelnummers en prijzen. 

• Nuttige websites en leveranciers. 

• Circulair gebruik van regenwater. 

• Stappenplan: hoe sluit je een regenton aan? 

• Alternatieven voor tegels in je tuin. 

• Onderhoudsvriendelijke bodembedekkers. 

• Informatie over het vergroenen van daken.  

We verbeteren en updaten het bestand regelmatig zodat de inwoners optimaal 

worden geïnformeerd met de beste informatie en de leukste voorbeelden.   

 

 

 

 
Werkblad  

regenwater afkoppelen 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Social media  

Wilt u uw inwoners terugkerend verrassen met 

seizoen gerelateerde, leuke, opmerkelijke, grappige 

en interessante kennis over biodiversiteit om en  

rond het huis?  

Daar zorgen wij voor. We bieden een abonnement 

met prachtige contents die u via social media kunt 

inzetten. Daarin vindt u korte tekst met prachtige 

foto’s over vogels, vlinders, egels, libellen, planten, 

struiken, bomen, regenwater, groene daken, 

insecten en nog meer.  

Doel van alle berichten: bijdragen aan de 

bewustwording over de noodzaak om de directe 

omgeving vriendelijker in te richten voor de natuur.     

Wekelijks content per kwartaal: € 150,00 

Wekelijks content per jaar: € 550,00 

(Twee wekelijks content 40% reductie)  

Presentatie: wat werkt wel, wat werkt niet? 

Hoe krijgt u uw inwoners in beweging? Wat vertelt onze 

ervaring? Waar liggen de drempels en hoe kan je deze weghalen? 

Welke vorm van (financiële) ondersteuning brengt de inwoners in 

beweging en wat zet niet aan om tot actie over te gaan? Het is 

zonde en niet nodig om het wiel opnieuw uit te willen vinden.   

Wij geloven in kennis delen en krachten bundelen.  

Daarom bieden wij u kosteloos en vrijblijvend een korte en 

informatieve presentatie aan om uw gemeente een stap verder 

te helpen met de klimaatadaptatie. Wij willen hiermee ons 

steentje bijdragen opdat er zoveel mogelijk mensen gaan 

afkoppelen en vergroenen.  

 

 



 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
   
 
 
 
  
 
  

 
 
  
 
 

 

      Inventarisatie (fout)aansluitingen regenwater in kaart brengen? 

      Is na onderzoek gebleken dat er inwoners foutief zijn aangesloten met het regenwater? Wilt u in kaart 

brengen hoe inwoners zijn aangesloten met het regenwater? Wij zorgen ervoor.  

Huis aan huis aanbellen en er voor zorgen dat er in korte tijd de huiseigenaar bereid is om te luisteren en 

open staat voor een constructief gesprek vraagt communicatieve vaardigheden. Wij doen dit uitnodigend, 

vriendelijk, correct en met kennis van zaken. We zijn immers het visitekaartje van uw gemeente.  

Tussentijds koppelen wij voorlopige resultaten aan u terug. Na afloop ontvangt u een volledig overzicht van 

de resultaten met een eindverslag.     

  

Voordat wij starten… met huis aan huis de bewoners te bezoeken zijn er  

een aantal zaken die van belang zijn om goed voor de dag te komen.  

➢ Een rapportage van de bevindingen en/of een overzicht van adressen. 

➢ Een brief waarin onze komst wordt aangekondigd. 

➢ Een kaart met onze contactgegevens voor als er niemand thuis is. 

➢ Visitekaartjes met het logo van de gemeente draagt bij aan het vertrouwen maar 

is geen must. 

 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Infra aannemers: Wat kunnen wij voor u 

betekenen? 

Onze regenwateradviseurs kunnen voor uw inschrijving en uitvoering     

een belangrijke bijdrage leveren.  

✓ Het aanleveren van relevante informatie, cijfers en      

aantoonbare resultaten. 

✓ Het schrijven van een plan van aanpak. 

✓ Communicatie en contact met de bewoner. 

✓ Het organiseren van een inwonersbijeenkomst. 

✓ Het organiseren van inloopdagen groen en blauw. 

✓ Gesprekken met VvE’s en wooncorporaties. 

✓ Inventarisatie situatie en behoefte. 

✓ Toestemmingsformulieren. 

✓ Nulmeting. 

✓ Nazorg. 

 

Infra, gemeenten en de aanbesteding 

Gemeenten combineren steeds vaker het afkoppelen van particulieren in de aanbesteding voor een 

rioolreconstructie. Rioolvervanging is immers het uitgelezen moment om ook het particuliere terrein af 

te koppelen. Particulieren afkoppelen levert punten op voor de inschrijving en wij kunnen u daarbij 

helpen.  

Rioolreconstructie. Het moment om het afkoppelen en vergroenen onder de aandacht te brengen 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
                                        

 

    
 

                                                         

                      

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                      

 

 

 

                                                                      

Klusteam afkoppelen.  

We krijgen regelmatig de vraag van een inwoner of 

wij iemand kennen die de regenpijp kan doorzagen 

of een regenton kan aansluiten. Het is inmiddels 

gebleken dat weinig ondernemers interesse hebben 

in dit soort kleine klusjes. Wij hebben daarom 

besloten een eigen klusteam op te zetten. De 

aanvragen bundelen we op een vaste dag per 

gemeente waardoor het afkoppelen prijstechnisch 

aantrekkelijk wordt voor de inwoner.  

 

Training regenwateradviseur/afkoppelcoach.  

Als coach ben je niet alleen dagelijks in gesprek met de 

inwoners maar zit je ook geregeld om de tafel met 

professionals die gaan over de klimaatadaptatie, 

duurzaamheid, riolering en de openbare ruimte. Dat 

vraagt van veel onderwerpen verstand van zaken. Al 

deze onderwerpen komen aan bod in het handboek 

Training Regenwateradviseur. U kunt dit handboek 

bestellen.  

U kunt dit handboek bestellen.  

Naast theorie  

Naast theorie bieden wij begeleiding aan voor een stageperiode zodat een toekomstig 

afkoppelcoach kwalitatief en inhoudelijk uw inwoners optimaal kan bedienen.    

 

Presentatie groen dak en circulair gebruik van regenwater.  

We krijgen steeds vaker vragen over de aanleg van een groen dak en het gebruik van 

regenwater voor het toilet. Dit is een goede ontwikkeling! Voor beide onderwerpen 

gaan we een presentatie maken die heldere uitleg geeft over het hoe, wat en waarom.  

 

Er komen gratis downloads met heldere uitleg hoe je een ton kunt aansluiten en 

mooie, leuke en creatieve voorbeelden hoe je het regenwater kunt afkoppelen.  

We stimuleren buurtacties met extra korting, gratis contents en de mogelijkheid 

om de ton ook te laten aansluiten tegen een voordelig groepstarief.  

Vanzelfsprekend is er een speciaal tarief voor gemeenten bij de afname van 

regentonnen.    

 

Webshop  

Een regenton is een 1e stap en 

een mooie aanleiding om nog een 

stapje verder te gaan. Naast de 

verkoop van een bescheiden 

assortiment regentonnen met 

toebehoren ligt de focus in de 

webshop op het afkoppelen van 

het regenwater en waarom dit 

een goede zaak is.  

 

Binnenkort 

Ontwikkelingen geven vaak nieuwe vragen en nieuwe behoeften. Voor ons is dit de belangrijkste reden om ons ook te blijven ontwikkelen. Doorlopend kijken wij naar 

antwoorden om uw inwoners nog beter te bedienen. Hierbij hebben wij maar één doel voor ogen; zoveel mogelijk mensen aanzetten tot afkoppelen en vergroenen! Bij het ter 

perse gaan van deze brochure kunnen wij aankondigen dat we in het 2e kwartaal 2020 onderstaande producten kunnen aanbieden.  

 



 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Ik ben zelfstandig regenwateradviseur/ afkoppelcoach en ik werk in opdracht van diverse gemeenten. Ik heb een sociaal commerciële 

marketingachtergrond, welke zichtbaar terugkomt  in mijn werkwijze: ik ben een groot voorstander van oprechte en verbindende 

communicatie en daarbij stel ik de wensen en behoeften van mijn gesprekspartners centraal. 

Vanuit mijn overtuiging dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen, werk ik samen met NLgaat.nu. De synergie 

binnen het team van NLgaat.nu is krachtig en energiek. Het samenvoegen van creativiteit, technische kennis, commerciële 

marketingvaardigheden, communicatie en vooral ook veel plezier, levert zichtbaar positieve resultaten op.  

 

Water stroomt als een rode draad door mijn leven. Ik woon aan het water, ik zwem en duik graag en je ziet mij vaak op het meer met mijn 

zeilboot. Dat ik nu als regenwateradviseur mensen enthousiast kan maken om het regenwater af te koppelen is een prachtig gevolg van mijn 

passie voor mens en water. Het contact en de interactie met mensen geeft mij veel voldoening.  

Bij Nlgaat.nu heb ik naast praktijkstage de interne opleiding voor regenwateradviseur gevolgd. De vanzelfsprekendheid waarmee wij in ons 

land schoon water tot onze beschikking hebben is heel bijzonder en verdient waardering. Ik wil graag bijdragen aan deze belangrijke 

bewustwording. Voor nu en voor onze toekomst.  

 
Bij Buro ontwerp & omgeving ben ik werkzaam als Projectleider water en milieu. Toen ik met NLgaat.nu in contact kwam werd ik meteen 

enthousiast! Een leuk en divers team met volop energie en creativiteit. Met mijn uitgebreide kennis van stedelijk waterbeheer en mijn 

ervaring als wateradviseur en verbinder, heb ik een goed beeld van de klimaatopgaven die bij gemeenten en waterschappen op het bord 

liggen. Door een toenemende werkdruk en complexiteit van het werk van deze overheden is goede ondersteuning heel welkom.  

Ik ondersteun NLgaat.nu en hun opdrachtgevers vooral bij technisch complexe vraagstukken. Ik sta voor een warme samenwerking met de 

opdrachtgevers van NLgaat.nu,  waarbij we ook daadwerkelijk werk uit handen nemen. We maken gebruik van elkaars diensten om onze 

opdrachtgevers beter te kunnen bedienen. 

Over ons. Onze achtergrond, onze passies en onze drive 

Met Nlgaat.nu heb ik maar één doel voor ogen. Met een deskundig en bevlogen team cruciaal bijdragen aan de klimaat adaptatie met zoveel 

mogelijk M² afgekoppeld dakoppervlak en zo min mogelijk tegels in de tuinen. 

Dit wil ik doen door concepten en producten te bedenken die mensen aanspreken en die ook daadwerkelijk mensen aanzet om in beweging 

te komen. Al mijn interesses en ervaringen komen samen in mijn werk als regenwateradviseur: De liefde voor de natuur, mijn opleidingen in 

tuinbouw, pedagogie en de klimaatadaptatie. Ik heb een grote passie voor techniek, constructies, architectuur en vormgeving en een niet 

aflatende interesse naar het gedrag van mensen, groepsdynamiek en psychologie. 

 

Robin Opschoor 

Maarten Groenen 

Renée Kleijn 

Lanny Olie 



  

 

 

                                                      

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Hebben wij u in een goede bui gebracht om samen aan de slag te gaan? Heeft u vragen of wilt 

u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek? Neemt u dan gerust contact met ons 

op, we maken graag kennis met u!    

Lanny Olie 

lanny.olie@nlgaat.nu  

06-580 76 183 

 

Renée Kleijn 

renee.kleijn@nlgaat.nu   

06-485 18 893 

 

NLgaat.nu 

Merelstraat 58 

6823CV Arnhem 

www.nlgaat.nu 

KvK: 705 90 605 

 

Regenwater afkoppelen en tuinen vergroenen 

NLgaat.nu en onze opdrachtgevers 

Robin Opschoor 

robin.opschoor@nlgaat.nu    

06-140 49 804 

 

Maarten Groenen 

m.groenen@ontwerpenomgeving.nl   

06- 319 19 784 
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