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Marco Peters (r.) van Snackbar de Zonnemaat betaalt mee aan de reuzenspons, om het water uit zijn snackbar te houden. Links zijn gastheer Justin Wieggers. Foto: Jan Ruland van den 

Brink © Jan Ruland van den Brink 

Reuzenspons houdt bij zware regenval water weg uit 
snackbar in Zevenaar
ZEVENAAR - Om bij zware regenval een einde te maken aan de wateroverlast op de parkeerplaats voor de Jumbo aan de Van 

Oldenbarneveldtlaan, is een ondergrondse reuzenspons geplaatst. 

3 0 Reacties

Die bestaat uit pakketten steenwol. De pakketten moeten het water onder de bestrating vasthouden. ,,Het is best hard spul”, weet Jochem 

Peters, samen met zijn broer Marco eigenaar van snackbar De Zonnemaat. ,,Er kon een bulldozer overheen rijden.”
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Bij een flinke plensbui kampte de snackbar tot nu toe steevast met wateroverlast, net als de supermarkt om de hoek. Gemiddeld zo'n acht 

keer per jaar stond niet alleen de parkeerplaats onder water. ,,Ook binnen stond bij ons de boel blank”, zegt Peters. ,,Dan was je zo een 

paar uur kwijt met dweilen. De schade viel mee, want we hebben een plavuizen vloer. Maar het is zonde van je tijd.”

Riolering
Peters hoopt dat de extra schoonmaak voortaan verleden tijd is. Dat zou het geval moeten zijn door de reuzenspons in combinatie met de 

vernieuwde riolering in de wijk Zonnemaat. ,,Het water wordt nu gescheiden opgevangen. Dat is de beste oplossing. Bij zware regenval kon 

de riolering het gewoon niet aan”, zegt Peters.

Volgens wethouder Carla Koers is de parkeerplaats in de wijk Zonnemaat de eerste plek in Zevenaar waar de reuzenspons is gelegd. Dat 

was in dit geval eenvoudig, omdat de wijk volledig op de schop gaat. Sinds 2015 wordt gewerkt aan de opknap van Zonnemaat. Behalve de 

riolering worden ook bestrating en groen vernieuwd. Bij de Anna van Burenflat in de wijk komt een wadi: een buffer en infiltratieplek voor de 

opvang van regenwater. De laatste fase van de werkzaamheden is in september van dit jaar begonnen. De klus duurt naar verwachting tot 

het najaar van 2019.

De ondergrondse spons zuigt water op en houdt het vast. Nog een voordeel: 
in droge perioden is dat fijn voor de bomen.
- Carla Koers, Wethouder

Koers verwacht dat wateroverlast op de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Van Oldenbarneveldtlaan voorgoed verleden tijd is. ,,Het loopt 

daar nooit meer over”, zegt de wethouder. ,,De ondergrondse spons zuigt het water op en houdt het vast. Nog een voordeel: in droge 

perioden is dat fijn voor de bomen.”

Zowel de supermarkt als de eigenaar van de snackbar hebben mee betaald aan de reuzenspons. ,,Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt 

Peters. ,,Voordeel is ook dat het aantal parkeerplaatsen iets is uitgebreid en dat ons terras na de werkzaamheden iets groter is geworden. 

Maar dat is pas in het voorjaar te zien.”

Plensbui
De parkeerplaats bij de Jumbo en snackbar De Zonnemaat was volgens een woordvoerster van de gemeente Zevenaar de enige plek in de 

wijk die bij een flinke plensbui onder water kwam te staan. ,,Omdat de boel ook binnen overstroomde, gaf dat heel veel overlast”, weet de 

woordvoerster. 

Aan de ondergrondse ‘spons’ zit een leiding die voorkomt dat de steenwol teveel water vasthoudt. Daardoor kan de spons volgens de 

woordvoerster niet uitzetten. 
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Het pakket van steenwol dat onder de nieuwe bestrating voor supermarkt Jumbo is gelegd. © Gemeente Zevenaar 

Overtollig water uit de reuzenspons wordt via een leiding afgevoerd. © Gemeente Zevenaar 

Je las zojuist één van je gratis 
Premiumartikelen.

Onbeperkt lezen op de Gelderlander.nl en in de 
app?

Nu €6,50 per maand. Altijd opzegbaar.
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