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Impulsregeling Water in de Leefomgeving  
Toegekende projecten 2022 
 
Meer informatie: www.hdsr.nl/impuls  
 
 

Gemeente Omschrijving 

project 

BIJDRAGE 

HDSR  

Argumentatie (tekst komt in overeenkomst) 

Bunnik Engboogerd 

buurt 

klimaatadaptief 

inrichten 

 €       50.000  Met als aanleiding de renovatie van de riolering gaat de gemeente 

de wijk herinrichten en bewoners betrekken bij klimaatadaptatie. 

Hierdoor ontstaat volgens ons een voorbeeldproject waarbij 

kansen voor klimaat en groen gepakt worden bij een 

herinrichting. De gemeente is al enkele jaren samen met de regio 

aan de slag met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit  project 

is een concreet resultaat hiervan waaraan we graag een 

impulsbijdrage willen geven, al is het een beperkte bijdrage in 

verband met het totale budget van deze regeling. 

Houten Afkoppelen 

regenwater 

Bovencamp e.o. 

 €       45.000  De klimaatstresstest toont aan dat afkoppelen van regenwater 

nodig is om klimaatproblemen in de toekomst te beperken en het 

verbeteren van de waterkwaliteit in de omgeving. Het afkoppelen 

van grote verharde oppervlakken willen wij graag een impuls aan 

geven, al is het een beperkte bijdrage in verband met het totale 

budget van de regeling. 

Nieuwegein Vervangen 

duikers rondom 

de Middenweide 

 €       40.000  Het verrvangen van duikers zal naar verwachting de 

waterkwaliteit en doorstroming verbeteren. In dit gebied is het 

probleem bekend, ook bij bewoners. We willen graag een 

financiele bijdrage aan dit project geven. 

Oudewater Vervangen 

duikers t.b.v. 

waterkwaliteit 

 €       46.500  Het aanpakken van 2 duikers zal naar verwachting de 

waterkwaliteit en doorstroming verbeteren. We willen hiervoor 

dan ook een volledige impulsbijdrage voor geven, ook omdat 

gemeente Oudewater voor het eerst een aanvraag heeft ingediend. 

We vragen de gemeente om bij de start of oplevering met beide 

bestuurders een communicatieactie te houden. 

Utrecht Doorsteek 

Kromme Rijn - 

fortgracht Lunet I 

 €       12.500  Het realiseren van een doorsteek met brug kan een bijdragen aan 

een verbetering in dit gebied betekenen en recreatie. Graag 

overleg over de uitvoering waaronder aanvullende 

waterhuishoudkundige voorzieningen en beheerafspraken 

maken,. 

Utrecht Aanleg waterplein 

Herderplein 

 €       46.000  Dit project draagt bij aan het verminderen van hitte en 

verbetering van waterkwaliteit en ontzien van rioleringcapaciteit. 

Graag overleg over de uitwerking van het plan, waaronder het 

verantwoord omgaan met afstromend vervuild regenwater. We 

verwachten dat de gemeente een projectbord neerzet met 

vermelding van onze bijdrage. We kunnen niet volledig 

financieren, omdat het project te groot is voor deze 

impulsregeling. 

Utrecht Herinrichting 

Jutfaseweg 

 €       20.000  Dit project draagt bij aan het verbeteren van de omgeving voor 

klimaatveranderingen. Voor water is het effect niet heel groot. 

We vragen om bij verdere planvorming betrokken te worden 

zodat er niet rechtstreeks water afgevoerd wordt naar de 

vaartsche rijn. We kunnen niet volledig financieren, omdat het 

project te groot is voor deze impulsregeling. 

Utrecht Herinrichting 

Orinocodreef 

 €       30.000  Dit is een mooi project om klimaatadaptatie bewustwording te 

vergroten bij bewoners. We kunnen niet volledig financieren, 

omdat het project te groot is voor deze impulsregeling. 

http://www.hdsr.nl/impuls
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Utrecht Herinrichting 

Socrateslaan 

 €       30.000  Een mooi integraal plan waarbij klimaatverandering wordt 

opgevangen in de leefomgeving met verschillende methoden. We 

kunnen niet volledig financieren, omdat het project te groot is 

voor deze impulsregeling. 

Utrechtse 

Heuvelrug 

Wateroverlast en 

verdroging 

Amerongen fase 4 

en 5 

 €       50.000  Dit project zal een bijdrage leveren aan het verminderen van 

wateroverlast door een goede inrichting van het gebied. Water 

wordt dan vastgehouden en er ontstaan minder overstorten 

richting uiterwaarden.  

Utrechtse 

Heuvelrug 

Rioolvervanging 

Dennenhorst 

 €       50.000  Dit project zal een bijdrage leveren aan het verminderen van 

wateroverlast, duurzamer omgaan met regenwater door een 

klimaatbestendige inrichting van het gebied. Het past in de 

ambities van de Blauwe Agenda.  We willen dit project 

stimuleren ook omdat overstorten zonder randvoorzieningen 

aangepakt worden. 

Utrechtse 

Heuvelrug 

Pilot 

klimaatpleinen 

Driebergen 

 €       50.000  Goed en zichtbaar project voor brede groep mensen, vergroot de 

bewustwording. We vragen de gemeente om betrokken te worden 

bij de verdere uitwerking en de opgedane kennis te delen met het 

Netwerk Water en Klimaat. 

Woerden Vervangen 

duikers t.b.v. 

waterkwaliteit 

 €       80.000  Net als afgelopen jaren geven we een impulsbijdrage aan het 

verbeteren van de waterkwaliteit en doorstroming. Door het 

aanpakken van de duikers verwachten we verbeteringen in het 

watersysteem. Let op: de gemeente dient een watervergunning 

aan te vragen voor water dempen. We kunnen niet volledig 

financieren, omdat het project te groot is voor deze 

impulsregeling. 

Wijk bij 

Duurstede 

Afkoppelen 

Frankenweg/Zand

weg   

 €       20.000  We willen de gemeente stimuleren om regenwater af te koppelen 

van de riolering. We hebben voor dit project minder bijdrage 

voorzien. Enerzijds omdat we een beperkt totale budget hebben 

voor de regeling. Anderzijds omdat er minder aandacht is voor 

bewustwording (acties) en participatie in vergelijking met andere 

ingediende projecten. 

Wijk bij 

Duurstede 

Afkoppelen 

Hordenplein  

 €       20.000  We willen de gemeente stimuleren om regenwater af te koppelen 

van de riolering. We hebben voor dit project minder bijdrage 

voor ogen. Enerzijds omdat we een beperkt totale budget hebben 

voor de regeling. Anderzijds omdat wellicht de acties 

meegenomen hadden kunnen worden bij de inrichting vna de 

omgeving. De gemeente heeft minder aandacht voor 

bewustwording (acties) en participatie in vergelijking met andere 

ingediende projecten. 

Wijk bij 

Duurstede 

Afkoppelen 

Koninginnebuurt 

te Langbroek 

 €       30.000  We willen de gemeente stimuleren om verhard oppervlak af te 

koppelen. Voor dit project hebben we wel zorgen over ontstaan 

van ongezuiverde lozingen? We willen daarom betrokken worden 

bij de verdere uitwerking en uitvoering. We kunnen niet volledig 

financieren, omdat het project te groot is voor deze 

impulsregeling. 

Wijk bij 

Duurstede 

Afkoppelen 

Steenstraat/Zand

weg te WbD 

 €       30.000  We willen de gemeente een impuls geven om knelpunten uit de 

klimaatstresstest aan te pakken. We hebben voor dit project 

minder bijdrage voorzien. Enerzijds omdat we een beperkt totale 

budget hebben voor de regeling. Anderzijds omdat er minder 

aandacht is voor bewustwording (acties) en participatie in 

vergelijking met andere ingediende projecten. 
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