
Doe meer met 
regenwater

Hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Er valt dan in korte tijd 
veel regen en het riool kan overstromen. Dit kan overlast veroorzaken. 
Soms regent het juist lange tijd niet en is het te droog. Dat is slecht voor 
de landbouw en de natuur, maar ook voor het groen in tuinen en wijken. 

Gelukkig kunnen we daar samen iets aan doen. Als 
we regenwater minder afvoeren via het gemengde 
riool en langer vasthouden op de plek waar het valt, 
verkleinen we de kans op te veel en te weinig 
water in Stichtse Vecht. 

De gemeente legt waar mogelijk een gescheiden rioolstelsel 
aan: één buis voor regenwater en één buis voor vuil water. 
Jij kan de regenpijp afkoppelen van het gemengde riool 
of een groen dak aanleggen.
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Regenwaterriool

Gemengd of vuilwaterriool

Ontdek hoe jij meer kan doen met regenwater Bekijk of jij in aanmerking komt

Bereken het subsidiebedrag

Ga aan de slag

Laat zien wat je gedaan hebt

Ontvang de subsidie

Vraag de subsidie aan

Koppel jouw regenpijp af van 
het riool met het vuile water
Regenwater komt niet meer in het 
gemengde riool terecht. Dat kan op 
onderstaande manieren:

• Voer regenwater af naar een 
sloot of ander oppervlaktewater 
Dat kan als jouw tuin hier direct 
aan grenst

• Voer regenwater ondergronds 
of bovengronds af via het 
regenwaterriool

 Dat kan als er in jouw straat 
een regenwaterriool ligt

• Houd regenwater vast 
in je eigen tuin

 Dat kan als de grond 
in jouw tuin hiervoor 
geschikt is

Leg een groen dak aan
Een groen dak vangt water op 
en houdt het vast.  
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Vraag subsidie aan
Om je op weg te helpen biedt de gemeente twee subsidiemogelijkheden 
aan: voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool en voor de aanleg 
van een groen dak. Je kan per dakoppervlak gebruik maken van één van 
deze regelingen.

Voordelen
Het verkleint de kans op schade en overlast door 
hevige regen of droogte.

Minder schade zorgt voor minder kosten.

Het rioolstelsel werkt beter en efficiënter.

Een groen dak zorgt daarnaast ook voor verkoeling in de
zomer, isolatie in de winter én is goed voor bijen en vlinders. 
Ook gaat een groen dak gemiddeld een stuk langer mee 
dan een traditioneel dak.

Tip! Vang regenwater op in een regenton. 
Zo doe je nog meer met regenwater 
én bespaar je drinkwater.

Meer informatie
Doe ook meer met regenwater en zorg samen 
met de gemeente voor een minder nat en 
minder droog Stichtse Vecht. Op de website
van gemeente Stichtse Vecht vind je meer 
informatie over de subsidie en de voorwaarden. 

Ga naar de website of scan de QR-code.

www.stichtsevecht.nl/regenwatersubsidie


