Het regent
pijpestelen!
Koppel je regenpijp af
en ontvang subsidie
Wil je graag direct aan de slag?
Ga naar www.waterklaar.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
Minder
wateroverlast

Een klimaatvriendelijke tuin

Subsidie

Hoe koppel ik mijn
regenwater af?
1. Bovengronds water opvangen

3. Waterdoorlatende bestrating

Maak het verschil!

Ben jij er (water)klaar voor?

Dit is de meest eenvoudige en minst ingrijpende
manier om water op te vangen. Het regenwater wordt
rechtstreeks van het dak afgevoerd naar een plek in je
tuin, een regenton of een ander alternatief.

Bestrating laat weinig water door, maar er zijn alternatieven om het regenwater toch in je eigen tuin te houden.

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten.
Hevige regenval en droge periodes komen steeds
vaker voor. Dit heeft vaak grote en vervelende gevolgen, wateroverlast is er één van. Waterschappen en
gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast in
jouw omgeving te voorkomen. Deze maatregelen zijn
onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te
lossen. Alleen met jouw hulp maken we een verschil!
Ook al heb je geen wateroverlast, de afvoer van water
heeft invloed op de wateroverlast van anderen.

Maak je tuin winterklaar, zomerklaar én waterklaar!
Het hoeft niet altijd groot en ingrijpend te zijn om
resultaat te boeken. Met eenvoudige middelen en een
gunstige subsidieregeling maak je jouw tuin nu waterklaar. Daardoor stroomt het water niet meer naar het
riool maar zakt het weg in je eigen tuin. Dit voorkomt
verdroging en een lage grondwaterstand.

2. Ondergronds water opvangen
Het regenwater loopt van het dak via een pijp of goot
in een ondergrondse opvangvoorziening. Dit kan een
grindkoffer of een infiltratiekrat zijn. Van daaruit zakt
het water geleidelijk in de bodem weg.
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Mooie alternatieven voor tegels of klinkers zijn:
- Terrastegels afgewisseld met waterdoorlatende stroken
- Houten vlonders
- Grastegels met een open raamwerk
- Kleine steentjes of houtsnippers
- Lijngoot

Een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin ligt
binnen handbereik!

Wil je nog meer doen of andere mogelijkheden bekijken?
Ga naar www.waterklaar.nl voor informatie en inspiratie.
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Subsidie: Hoe werkt het?
Koppel je regenpijp af en ontvang subsidie!
De subsidie die je ontvangt is afhankelijk van de manier van afkoppelen die je kiest.
Bovendien betaal je in een aantal gemeenten minder rioolheffing als je kiest voor afkoppelen.
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Hoe werkt het?
Stap 1: Ga naar www.waterklaar.nl
Stap 2: Bekijk de regeling in jouw gemeente via
“mijn gemeente”
Stap 3: Neem contact op met jouw gemeente en ga aan de slag!
Stap 4: Ontvang subsidie

