De regen van morgen

HOE MAAK IK MIJN TUIN TOEKOMSTBESTENDIG?
In Nederland krijgen we steeds meer te maken met extreem weer. We krijgen langere periodes van droogte, met
vaker korte heftige buien. In de zomer valt er minder regen, terwijl dit in de winter juist toeneemt. Hierdoor is de
afvoer van het regenwater in de toekomst een groter probleem. Samen kunnen we maatregelen nemen om dit
probleem te beperken. De gemeente neemt hiervoor al maatregelen. Bijvoorbeeld door aanpassing in en bij het
oppervlaktewater. Ook richten we nieuwe woonwijken ‘klimaatadaptief’ in, dat betekent dat we rekening houden met
het klimaat van de toekomst. We gebruiken bijvoorbeeld een waterpasserende veharding, waardoor het regenwater
direct de grond in loopt.

UW TUIN VOORBEREIDEN OP REGENVAL

HOUDT U NIET VAN TUINIEREN?

Gebruik in uw tuin meer groen en minder tegels. Zo
zorgt u dat het water snel weg kan zakken. Ook kunt u
kiezen voor een waterdoorlatende of waterpasserende
verharding. Hiermee vangt u niet alleen het water op,
maar helpt u ook mee aan de biodiversiteit in uw tuin.

Ook dan kunt u uw tuin regenbestendig maken.
Bijvoorbeeld door veel te werken met grind. Ook zijn er
waterdoorlatende (buffer) klinkers en tegels, die het
water doorlaten én in een holte opslaan.

Omdat bij waterpasserende verharding het water op de
verharding direct de grond in loopt, is het belangrijk dat
het water zo schoon mogelijk blijft. U kunt hier
bijvoorbeeld rekening mee houden met het gebruik van
schoonmaakmiddelen als u uw auto op straat wast of
bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in uw tuin.
Ook kunt u kiezen voor duurzame bodembedekking
voor een tuinpad met schors, grind, houtsnippers of
schelpen. Of leg een houten vlonder aan in plaats van
een stenen terras.

In de tuin kunt u het water ook opvangen in een
“natuurlijke vijver”, ook wel infiltratievijver genoemd. Dit
is een gat in de grond zonder folie en met wat grind op
de bodem. Hierin kan het water langzaam in de grond
wegzakken. Deze vijver staat droog als het langere tijd
niet regent.

AAN WELKE EXTRA KOSTEN MOET U
DENKEN?
De extra onderhoudskosten voor het beheer en
onderhoud van een waterpasserende of
waterdoorlatende verharding zijn ca. €1 per m² per
jaar. Dit zijn de kosten voor het reinigen en aanvullen
van de voegen en 1 maal per 10 jaar het reinigen
onder hoge druk.

MEER INFORMATIE?
Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met
de gemeente Nieuwkoop.
Telefoon: 140172 (geen kengetal nodig).
E-mail: wonen@nieuwkoop.nl
Website: www.wonen@nieuwkoop.nl

