
Tegels in de tuin, lekker makkelijk in onderhoud  
en het scheelt nog geld ook! Deze aanname 
staat vaak aan de basis van de keuze voor 
tegels in plaats van groen in de tuin. Maar er  
bestaan veel groene alternatieven, die even 
veel of zelfs minder onderhoud vragen. 
Denk bijvoorbeeld aan vaste planten die bij 
jouw tuin passen en het aanbrengen van 
hoogteverschillen, gootjes, greppels en vijvers.  
Of vang het regenwater op in een regenton. 
Daarmee voorzie je op een warme zomerdag 
de tuin van water. Genieten van natuurlijke 
schaduw in de tuin? Plant dan één of meerdere  
bomen! 

Eigenlijk geldt dat een slim aangelegde 
plantentuin goedkoper is en in principe  
even veel onderhoud vergt als een tegeltuin.  
Daarnaast geldt dat verstening tal van 
schadelijke gevolgen met zich meebrengt: 
minder biodiversiteit, minder water 
absorberend vermogen (wat leidt tot 
overbelaste riolen en meer wateroverlast)  
en opwarming van bewoonde gebieden. 

Wil je een klimaatvriendelijke tuin, maar weet 
je niet waar te beginnen? Op klimaatklaar.nl 
helpen we je op weg. Je vind er inspiratie, 
informatie en oplossingen. 

Hoe onderhouds-
vriendelijk is een 
klimaatvriendelijke 
tuin?

MEER INSPIRATIE

Meer over klimaatvriendelijke tuinen 
en daken vind je op: 

www.klimaatklaar.nl
www.groenblauwenetwerken.nl
www.huisjeboompjebeter.nl
www.rainproof.nl
www.stichtserijnlanden.nl/tuin 
(hier vind je de folder ‘Natuurlijk! 
De watervriendelijke tuin)
www.tuinbranche.nl
(hier vind je het Handboek voor 
een watervriendelijke tuin)

Een open goot kan het regenwater leiden naar een sloot, 
een vijver, een straat of een grindstrook waar het water 
opgeslagen kan worden. 

Afkoppelen dak

Het riool zorgt voor de afvoer van 
regenwater. In nieuwbouwwijken legt de 
gemeente een gescheiden riool aan.  
Hierbij gaat al het regenwater direct naar 
vijvers of sloten. In oude(re) wijken ligt  
nog een gemengd riool. 

Bij een gemengd riool stroomt het regenwater  
via de regenpijpen naar het riool. Hier stroomt  
ook het afvalwater (dat ontstaat door toilet- 
gebruik, douchen en kleding wassen) doorheen.  
Bij heel veel regen kan het riool niet alles 
afvoeren. Er blijft dan tijdelijk water op straat 
staan. Ook loost het riool dan afvalwater in  
de sloten om te voorkomen dat in jouw toilet  
het water omhoog komt. Afvalwater in de  
sloot is smerig, stinkt en doodt het waterleven.  
Maar daar kunnen we samen wat aan doen!

HELP MEE!
Woon jij in een huis met een gescheiden riool?  
Dan hoef je niets te doen. Is jouw woning 
aangesloten op een gemengd riool? Dan help  
je met het afkoppelen van jouw regenpijp mee  
om wateroverlast en lozing van afvalwater in  
de sloot te voorkomen. Het regenwater kun  
je vervolgens opvangen in de tuin of in de 
bodem weg laten zakken. Grenst jouw tuin 
aan een sloot? Dan kun je het water ook naar 
de sloot afvoeren.

WELK SOORT RIOOL LIGT IN MIJN STRAAT?
In de volgende wijken, buurten en kernen komt  
een gemengd riolering voor: Schilderskwartier,  
Vogelbuurt, Staatsliedenkwartier, Meander, 
Binnenstad, Bomen- en Bloemenkwartier, 

Molenvliet, Middelland, Barwoutswaarder, 
Van der Valk Bouwmanlaan, oudere delen van 
Harmelen (woningen van voor 1980), Kamerik 
en Kanis. 

Weet u niet zeker of uw woning of bedrijf  
is aangesloten op een gemengd riool vraag  
dan om meer informatie via 
duurzamesubsidie@woerden.nl.

MAATWERK
Het afkoppelen van het dak van jouw pand 
is maatwerk. Er zijn diverse mogelijkheden 
om dit te doen. Op klimaatklaar.nl vind je  
informatie over welke maatregelen mogelijk 
zijn en hoe je dit kunt realiseren.  
Twijfels of vragen? Stuur jouw vragen naar 
duurzamesubsidie@woerden.nl.

Let op: de subsidie geldt alleen als jouw 
pand op dit moment afvoert op een 
gemengd riool. 

Idee afkoppelen: sluit uw regenpijp aan op  
een regenwaterschutting.
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Eigenaren van woningen en bedrijfspanden 
kunnen subsidie aanvragen voor:
1 De aanleg van een groen dak;
2 Het afkoppelen van de regenpijp van 
 het dak van hun huis of bedrijfspand.

Subsidie voor het aanleggen van 
een groen dak:
• €25,- per m2 aangelegd groen dak met 
 een oppervlak tussen 6 m2 en 100 m2

• €20,- per m2 aangelegd groen dak met 
 een oppervlak tussen 101 m2 en 250 m2

• €10,- per m2 aangelegd groen dak met 
 een oppervlak tussen 251 m2 en 1.000 m2

Subsidie voor het afkoppelen van 
een dak van tussen 20 m2 en 1000 m2 
dakoppervlak:
De subsidie per m2 afgekoppeld dak is:
• € 3,- voor uitloop over de tuin (zonder 
 verdere infiltratievoorziening) of afvoeren 
 openbare ruimte die al is afgekoppeld;
• € 6,- voor berging in mobiele bergingsvoor-
 zieningen (regentonnen), bovengrondse   
 infiltratievoorziening (grindkoffer) of   
 afvoeren naar oppervlaktewater;

Subsidie: Voor wie, wat en hoe?

• € 12,- voor ondergrondse infiltratie- 
 voorzieningen (zoals infiltratiekratten) 
 of vaste bergingsvoorzieningen  
 (regenwaterschutting of regenwaterput). 

LET OP: EÉN KEER SUBSIDIE
Per vierkante meter dak heb je recht op één 
subsidie. Of subsidie voor het afkoppelen of 
voor de aanleg van een groen dak. 

BURENBONUS
Elk huishouden ontvangt 10% burenbonus 
bovenop het subsidiebedrag als de 
aanvraag samen met aangrenzende buren 
wordt gedaan.

HOE VRAAG IK SUBSIDIE AAN?
Op de website van de gemeente Woerden 
vind je meer informatie, voorwaarden en  
een aanvraagformulier. 

Ga naar www.woerden.nl/groendak of 
www.woerden.nl/afkoppelen. 

Groene daken

Een schonere lucht, verkoeling tijdens warme  
dagen, meer biodiversiteit en een langere 
levensduur van jouw dak? Groene daken 
bieden veel voordelen op economisch, 
ecologisch en maatschappelijk vlak. 
Bovendien is bewezen dat mensen zich veel 
prettiger voelen in een groene, dan in een 
grijze omgeving. 
Door het plaatsen van een groen dak help  
je mee om wateroverlast te voorkomen. 
Groene daken houden namelijk regenwater 
vast. En hoe meer neerslag wordt 
opgevangen, hoe minder riolen overbelast 
raken. Maar ook in de zomer heeft een groen 
dak duidelijk voordelen. Zo zorgen groene 
daken voor verkoeling tijdens hittegolven 
en verhogen ze het rendement van 
zonnepanelen. Bovendien heeft een groen 
dak een isolerende werking. 

Goed om te weten: heeft jouw woning een 
bitumendak? Dan gaat deze ongeveer dubbel 
zo lang mee wanneer je een groen dak 
plaatst.

SOORTEN DAKEN
Groene daken zijn er in allerlei soorten en 
maten. Van extensieve daken (met sedum 
en mos) tot hele daktuinen. Een extensief 
dak vraagt weinig onderhoud en een daktuin 
heeft juist veel onderhoud nodig. Interesse? 
Laat u informeren door een specialist. 

Let op: controleer of uw dakconstructie 
een groen dak kan dragen. Niet ieder dak 
is geschikt!

Hevige regenbuien die hinder, wateroverlast en schade 
veroorzaken. Of hittegolven die zorgen voor opwarming 
van de stad. De gevolgen van de klimaatverandering  
zijn ook zichtbaar in de gemeente Woerden en tasten  
de leefbaarheid aan. Als gemeente Woerden nemen we tal 
van maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress 
in jouw omgeving te voorkomen en de waterkwaliteit te 
verbeteren. Maar deze maatregelen zijn onvoldoende om 
de gemeente Woerden leefbaar te houden. Alleen met 
jouw hulp maken we het verschil!

HOE DAN? 
Door slechts kleine aanpassingen in en om jouw huis  
kun jij eraan bijdragen dat Woerden ook in de toekomst  
leefbaar en aantrekkelijk blijft. Woerden ondersteunt  
jou daarbij door geld (in de vorm van een subsidie) en  
informatie beschikbaar te stellen. In deze folder lees je 
meer over de mogelijkheden.

BENIEUWD NAAR WAT JIJ ALLEMAAL KUNT DOEN? GA NAAR
klimaatklaar.nl
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Afkoppelen dak

Het riool zorgt voor de afvoer van 
regenwater. In nieuwbouwwijken legt de 
gemeente een gescheiden riool aan.  
Hierbij gaat al het regenwater direct naar 
vijvers of sloten. In oude(re) wijken ligt  
nog een gemengd riool. 

Bij een gemengd riool stroomt het regenwater  
via de regenpijpen naar het riool. Hier stroomt  
ook het afvalwater (dat ontstaat door toilet- 
gebruik, douchen en kleding wassen) doorheen.  
Bij heel veel regen kan het riool niet alles 
afvoeren. Er blijft dan tijdelijk water op straat 
staan. Ook loost het riool dan afvalwater in  
de sloten om te voorkomen dat in jouw toilet  
het water omhoog komt. Afvalwater in de  
sloot is smerig, stinkt en doodt het waterleven.  
Maar daar kunnen we samen wat aan doen!

HELP MEE!
Woon jij in een huis met een gescheiden riool?  
Dan hoef je niets te doen. Is jouw woning 
aangesloten op een gemengd riool? Dan help  
je met het afkoppelen van jouw regenpijp mee  
om wateroverlast en lozing van afvalwater in  
de sloot te voorkomen. Het regenwater kun  
je vervolgens opvangen in de tuin of in de 
bodem weg laten zakken. Grenst jouw tuin 
aan een sloot? Dan kun je het water ook naar 
de sloot afvoeren.

WELK SOORT RIOOL LIGT IN MIJN STRAAT?
In de volgende wijken, buurten en kernen komt  
een gemengd riolering voor: Schilderskwartier,  
Vogelbuurt, Staatsliedenkwartier, Meander, 
Binnenstad, Bomen- en Bloemenkwartier, 

Molenvliet, Middelland, Barwoutswaarder, 
Van der Valk Bouwmanlaan, oudere delen van 
Harmelen (woningen van voor 1980), Kamerik 
en Kanis. 

Weet u niet zeker of uw woning of bedrijf  
is aangesloten op een gemengd riool vraag  
dan om meer informatie via 
duurzamesubsidie@woerden.nl.

MAATWERK
Het afkoppelen van het dak van jouw pand 
is maatwerk. Er zijn diverse mogelijkheden 
om dit te doen. Op klimaatklaar.nl vind je  
informatie over welke maatregelen mogelijk 
zijn en hoe je dit kunt realiseren.  
Twijfels of vragen? Stuur jouw vragen naar 
duurzamesubsidie@woerden.nl.

Let op: de subsidie geldt alleen als jouw 
pand op dit moment afvoert op een 
gemengd riool. 

Idee afkoppelen: sluit uw regenpijp aan op  
een regenwaterschutting.
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