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Werken met water.
Voor nu en later.

Randvoorwaarden:
1.  Het afkoppelen van minimaal 1.000 m2 bestaande 

verharding door het toepassen van vegetatiedaken. 
 of
2.  Het afkoppelen van minimaal 1.000 m2 bestaande 

verharding door het toepassen van innovatieve 
technieken voor de opvang en verwerking van 
hemelwater.

 of
3.  Het op aantoonbare wijze voorlichten van een breder 

publiek. (bewustwording)

Subsidievoorwaarden:
 •  Voor vegetatiedaken en innovatieve technieken wordt 

een subsidie verstrekt van € 5,- per m2 af te koppelen 
verharding met een maximum van € 50.000,- per project.

•   Voor educatieve projecten geldt een bijdrage van 50% 
van de kosten met een maximum van € 10.000,-

Gezien de bovengenoemde randvoorwaarden komt 
de individuele burger normaal gesproken niet voor de 
Stimuleringsregeling in aanmerking. Wel kunnen particulieren 
eventueel samen met hun gemeente aanvragen bundelen om 
op die manier toch aan de vereiste omvang te voldoen!
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1.  Vegetatiedaken 
Vegetatiedaken, zoals sedumdaken en daktuinen, 
helpen het water vasthouden op de plek waar het valt en 
voorkomen daardoor overstromingen. Ook dragen ze bij 
aan energiebesparing en gaan ze hittestress tegen. Tot 
slot zorgen vegetatiedaken ook voor een gezonde, meer 
natuurlijke woonomgeving.

3.  Bewustwording bij een breder publiek 
Waterschap Aa en Maas en gemeenten willen dat zoveel 
mogelijk mensen zich bewust worden en kennis nemen van 
de mogelijkheden die (hemel)water ons biedt. Voorlichting 
op scholen, educatiecentra of informatiepanelen zijn goede 
mogelijkheden. Hebt u andere initiatieven of ideeën? Het 
waterschap of uw gemeente hoort het graag!

Water is onmisbaar.  Water kan ook mooi zijn en 
je kunt ervan genieten. Maar dan moet het water 
schoon en aantrekkelijk zijn in een gezonde en groene 
omgeving. Dit vraagt om nieuwe, creatieve manieren 
om (hemel)water op te vangen en te verwerken. 
Misschien hebt u wel eens eerder gehoord van 
‘afkoppelen’. 

Waarom afkoppelen?
Afkoppelen van hemelwater (ook wel verhard 
oppervlak genoemd) betekent dat het schone 
hemelwater niet langer naar het gemengde rioolstelsel 
wordt afgevoerd. Door regenafvoeren los te koppelen 
wordt het hemelwater bijvoorbeeld in de bodem 
geïnfiltreerd of afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
Dat heeft voordelen voor de waterkwaliteit, de 
hoeveelheid grondwater en voor de werking van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, de rwzi’s:
 
•  Bij hevige stortbuien kan de riolering het hemel-

water soms niet verwerken. Dan komt het 
water via ‘riooloverstorten’ in sloten of vijvers 
terecht, waardoor deze vervuild kunnen raken 
of overstromen. Ook kan wateroverlast op straat 
ontstaan. Wanneer veel verhard oppervlak wordt 
afgekoppeld van het riool komt dit minder vaak voor.

•  Schoon hemelwater dat in de bodem zakt, vult het 
grondwater aan en gaat daarmee verdroging tegen.

•  Rwzi’s en persleidingen verwerken veel hemel- 
water. Als er minder hemelwater verpompt en 
verwerkt hoeft te worden, bespaart dat materialen, 
energie en kosten.

Zoals u ziet, slaan we met afkoppelen dus drie vliegen 
in één klap! 

Het klimaat verandert. De zomers worden 

droger, de winters juist natter. Ook krijgen we 

te maken met grotere hoosbuien. De sloten en 

riolen in de steden en de dorpen hebben soms 

moeite om al dat water goed op te vangen en 

af te voeren. Waterschap Aa en Maas wil het 

bewust omgaan met (hemel)water in stad en 

dorp bevorderen. En omdat de natuur een 

nalatenschap is voor onze volgende generaties, 

draagt het waterschap daar met deze 

stimuleringsregeling graag aan bij. Vegetatie 

daken, innovatie en bewustwording zijn de 

drie speerpunten van de nieuwe regeling. Meer 

informatie over de voorwaarden van de regeling 

vindt u op de achterzijde van deze folder.

2.  Innovatieve technieken 
Het waterschap zoekt naar betaalbare en 
vernieuwende ideeën om ook in de toekomst op 
een duurzame manier hemelwater te verwerken. 
Daarvoor wordt de inzet en de creativiteit van de 
markt gevraagd.
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