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Verslag impulsregeling klimaatadaptatie in de stad 2018 
 

Inleiding 
 
Met de impulsregeling klimaatadaptatie in de stad stimuleert het Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden gemeenten financieel om de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk 
gebied verder te verbeteren. Hiertoe stelt het waterschap jaarlijks € 300.000,-- ter beschikking.  
Daarnaast is er jaarlijks € 150.000 beschikbaar ter beperking van de gevolgen door 
klimaatverandering in stad en land. Naast gemeenten behoren ook institutionele 
terreinbeheerders in het landelijk gebied tot de doelgroep van de regeling. 
 
De maatregelen dienen bij te dragen aan een of meer van onderstaande thema’s:  
 

 Gezond Water  
• Bijdrage aan verbeteren waterkwaliteit, ecologie in overige wateren. 
• Voorkomen problemen bij droogte en hitte 
• vergroten van de beleving van water 

 Omgaan met Wateroverlast  
• Bijdrage aan realisatie Wateropgave Wateroverlast (WW) in het landelijk gebied 
• Voorkomen wateroverlast door extreme neerslag (piekbuien) in stedelijk gebied  
• Vergroten van bewustwording omgaan met wateroverlast. 

 Omgaan met Watertekort 
• Voorkomen problemen bij droogte en hitte 

 
De doelgroepen kunnen bij het waterschap maatregelen aandragen die voor een bijdrage in 
aanmerking kunnen komen. Het waterschap prioriteert de aangedragen maatregelen op basis 
van diverse criteria. 
 
Belangrijke randvoorwaarden zijn dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om 
wettelijk verplichte maatregelen gaat. Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, 
onderzoek en planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de cofinanciering. 
 
Het college stemde op 14 december 2016 met de zogenaamde verbreding van de 
impulsregeling die loopt van 2018 tot en met 2022. 
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Impulsregeling 2018 
 
Deze rapportage gaat over 2018, het vijfde jaar van de impulsregeling en de eerste na de 
verbreding. De doelgroepen konden tot 1 juni 2017 voorstellen indienen. Het college besloot in 
juli 2017 aan welke maatregelen voor welk bedrag werd bijgedragen. Dit waren zeventien 
maatregelen in acht gemeenten. Dit jaar werd voor het eerst bijgedragen aan maatregelen van 
de gemeenten Stichtse Vecht en Utrechtse Heuvelrug. Vervolgens zijn de  
samenwerkingsovereenkomsten met deze gemeenten getekend. 
   

 
De zeventien maatregelen staan in de volgende tabel. Doorgehaalde maatregelen zijn 
uiteindelijk niet doorgegaan en het waterschap heeft daaraan dus ook geen bijdrage geleverd. 
 

Gemeente Maatregel Pag.  

Bodegraven-Reeuwijk Klimaatbesteding inrichten van wijk Driebruggen Oost 3 

Houten Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers 4 

Nieuwegein Klimaatadaptieve inrichting Rijtuigenbuurt 5 

Nieuwegein Kroosslurpers en duikeraanpassingen Lange Laan, Merwestein 6 

Stichtse Vecht Duivenkamp, speelplek verdiepen en vergroenen 7 

Stichtse Vecht Fazantenkamp, speelplek verdiepen en vergroenen 8 

Stichtse Vecht Kamelenspoor, ontharden verhard terrein 9 

Stichtse Vecht Kockengen, creëren van berging 10 

Stichtse Vecht Zwanenkamp, ontharden speeltuin tot natuurspeelplek 11 

Utrecht Kanaleneiland, diverse klimaatmaatregelen 12 

Utrecht Kloosterpark-Zuid, vergroten afvoercapaciteit 13 

Utrecht Overvecht., diverse klimaatmaatregelen 14 

Utrecht Schoolstraat, duiker vervangen door brug 15 

Utrecht Singels, uitbreiden proef mosselkratten en vegetatieeilanden 16 

Utrecht Universiteitsweg, verbeteren structuur en waterberging 17 

Utrechtse Heuvelrug Bewustwordingscampagne watervriendelijke tuinen 18 

Woerden Middelland Zuid. vergroten berging en extra duiker 19 

 
Aan elke maatregel is een pagina gewijd. Per maatregel staat een beschrijving, de locatie, de 
uitvoering (dimensionering), de oplevering, de argumentatie en bijdrage van het waterschap 
en foto’s,tekeningen en/of mediaberichten.. 
 
In bijlage 1 staat het financiële overzicht, in bijlage 2 de geografische verdeling.  

Hoogheemraad Jansen op de Haar en Wethouder Geldof (Utrecht) 
en Hoogheemraad Beugelin 

Overeenkomst met gem. Stichtse Vecht 
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Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Volgnummer 1 (van 1) 

Bijdrage HDSR € 26.000 Totaal geraamd € 115.000 

Beschrijving Klimaatbesteding inrichten van wijk Driebruggen Oost 

Locatie Gruttolaan en Kievitslaan te Driebruggen 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Klimaatadaptatie woonwijkje d.m.v. aanleg HWA riool, wijzigen wegprofiel (van 
bol naar hol), verminderen gebruik van PVC materialen door kolken in het 
midden van het profiexl te plaatsen en direct aan te sluiten op het hoofdriool 
(geen kolkenleidingen meer) en aanbieden dakoppervlakken ook af te koppelen 

Oplevering September 2018 

Argumentatie 
HDSR 

Het waterschap juicht het klimaatbestendig inrichten van de wijk toe en wil dit 
dan ook financieel ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

  

Gruttoweide 41, voor (boven) en na 

Gruttoweide 62, voor (boven) en na 

Hoogheemraad en 
wethouder bij de officiële 
opening 

Gruttoweide 40, tijdens Gruttoweide 12, tijdens 
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Gemeente Houten Volgnummer 1 (van 1) 

Bijdrage HDSR € 43.000 Totaal geraamd € 156.000 

Beschrijving Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers 

Locatie Noordelijke deel Houten 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Uitgangspunt is dat de traditionele oeverbescherming van palen en 
opgeklampte schotten alleen nog onder bruggen worden toegepast. Op alle 
andere locaties komt een natuurvriendelijke oeverovergang; type 1 bij beperkte 
ruimte met een onderwaterbeschoeiing (2425 m1) en type 2 toepasbaar bij 
voldoende ruimte met een taludhelling van 1/5 (150 m1).  

Oplevering December 2018 

Argumentatie 
HDSR 

Het omzetten van beschoeide naar een natuurvriendelijke oever is goed voor 
de waterflora en daarvan afhankelijke waterfauna. Het leidt tot minder bagger 
en slib in het water. Belangrijk is wel dat deze oever goed wordt aangelegd en 
beheerd. De maatregel levert een zichtbare bijdrage aan de beleving van 
water. 

 
  

Voor 

Tijdens 

Tijdens 

Na 
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 1 (van 2) 

Bijdrage HDSR € 23.500 Totaal geraamd € 84.453 

Beschrijving Klimaatadaptieve inrichting Rijtuigenbuurt 

Locatie Rijtuigenbuurt in de wijk Batau zuid 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Het zuidelijke deel van de Rijtuigenbuurt is lager gelegen ten opzichte van het 
noordelijke gedeelte. Uit de wateroverlast landschapskaart (WOLK) van Tauw 
blijkt dat hierdoor het hele gebied een potentiele overlastlocatie is bij piekbuien 
(figuur 1). Door 5 parkeerplaatsen verdiept aan te leggen (gemiddeld 15 cm) en 
3 groengebieden te verlagen (met 25 of 50 cm)  worden wateroverlastsituaties 
voorkomen tijdens extreme neerslag. 

Oplevering Medio 2019 

Argumentatie 
HDSR 

De maatregel draagt bij aan het voorkomen van versnelde afvoer door 
overtollig regenwater tijdelijk in verdiepte parkeerplaatsen of in het openbaar 
groen te bergen. Het is een effectieve maatregel voor piekbuien en extreme 
situaties. Het project heeft een lagere prioriteit. Bijdrage wordt daardoor 55% 
om totale subsidie sluitend te maken. 
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 2 (van 2) 

Bijdrage HDSR € 42.200 Totaal geraamd € 100.000 

Beschrijving Kroosslurpers en duikeraanpassingen 

Locatie Lange Laan, Merwestein 

Uitvoering Bij de watergangen langs de Lange Laan worden op termijn waarschijnlijk 5 
kroosslurpers geplaatst (1 t/m 5). Dit na aanleiding van klachten van bewoners 
en gebruikers over de vele kroosvorming. Door de aanwezigheid van kabels en 
leidingen zijn deze duikers niet met lucht aan te brengen. In 2018 worden twee 
kroosslurpers aangelegd en wordt ervaring opgedaan. 
Naast het plaatsen van de kroosslurpers wordt ook een deel van een duiker 
verwijderd (5). Dit deel van de duiker wordt omgevormd tot open water 
(verlengen bestaande watergang over een lengte van 45m). Daarnaast worden 
2 verdronken duikers vervangen door nieuwe duikers rond 800mm met 15% 
lucht (6 en 7). 

Oplevering December 2018 

Argumentatie 
HDSR 

De innovatieve maatregel draagt bij aan de oplossing van het kroosprobleem. 

 
 
 
  

Nr. 1, 2 en 3: aanbrengen 
kroosslurpers.  

Nr. 6: Verdronken duiker 
vervangen door duiker 800 mm 
met  15% lucht  

Nr. 7: Verdronken duiker 
vervangen door duiker 800 mm 
met 15% lucht  

Nr. 4: aanbrengen kroosslurper 
Nr. 5: aanbrengen kroosslurper 
bovenstrooms en graven watergang 
(verwijderen deel duiker en 
verlengen bestaande watergang). 

Kroosslurper in actie 

Nieuw water Lange Laan 
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Gemeente Stichtse Vecht Volgnummer 1 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 14.000 Totaal geraamd € 28.000 

Beschrijving Duivenkamp, speelplek verdiepen en vergroenen 

Locatie Duivenkamp (t.o.v. nr. 444), Maarsenbroek 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Wijk ervaart wateroverlast en bij heftige regenbuien komt ook de speeltuin 
onder water te staan. De speelplek wordt verdiept aangelegd en vergroend 
(130 m2), zodat het water kan bergen wanneer een regenbui voorkomt. Een 
open goot die door de speeltuin loopt, is de rode draad van het ontwerp. 

Oplevering Voorjaar 2019 

Argumentatie 
HDSR 

De maatregel draagt bij aan de oplossing voor de wateroverlast die wordt 
ervaren. Water(problematiek/-uitdaging) wordt in de wijk zichtbaar gemaakt. 

Voor 

Na 

Na 
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Gemeente Stichtse Vecht Volgnummer 2 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 15.000 Totaal geraamd € 31.000 

Beschrijving Fazantenkamp, speelplek verdiepen en vergroenen 

Locatie Fazantenkamp (t.o. nr. 902), Maarssenbroek 

Uitvoering/ 
Toelichting  

De speeltuin is momenteel erg verhard. Om de speeltuin klimaatadaptief te 
maken, wordt de speeltuin in zijn geheel groen aangelegd. Doordat de 
speelplek verdiept wordt aangelegd functioneert de plek als een kuil, waar 
water kan worden opgevangen. Het water uit de omgeving wordt via de 
achterpaden, middels goten naar de speelplek geleid. De speelelementen zijn 
in samenspraak met de bewoners gekozen, uitgaande van speeltoestellen die 
op een speelse manier omgaan met water.323 m2 ontharding 

Oplevering Medio 2019 

Argumentatie 
HDSR 

Op een letterlijk speelse manier wordt de bergingscapaciteit in de wijk vergroot. 

Na 

Bewonersparticipatie 

Voor 
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Gemeente Stichtse Vecht Volgnummer 3 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 10.000 toegekend 
€ 5.950 betaald * 

Totaal geraamd € 21.000 

Beschrijving Kamelenspoor, ontharden verhard terrein 

Locatie Kamelenspoor (t.h.v. nr 328), Maarssenbroek 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Midden in de wijk ligt een pleintje. Het grootste gedeelte van het plein heeft 
geen functie. In een van de hoeken staan wat speeltoestellen. Dit hele stuk 
is verhard. Mooie kans dus om te ontharden.572 m2 ontharding was gepland 

Oplevering Medio 2019 

Argumentatie HDSR Vergroening en ontharding  zijn goede maatregelen. 

* Toelichting In overleg met de gemeente is de bijdrage naar beneden bijgesteld omdat 
uiteindelijk minder is onthard (200 m2). Daar tegenover staat dat de 
bewoners nauw zijn betrokken in een participatief proces (met behulp van 
onze tool BRIT: Buiten Ruimte Inrichtings Tool) waardoor de afwijking 
ontstond. Ook voor de gemeente waren de totale projectkosten lager. 

Na 

Voor 

Bewonersparticipatie 
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Gemeente Stichtse Vecht Volgnummer 4 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 15.000 Totaal geraamd € 40.000 

Beschrijving Kockengen, creëren van berging 

Locatie Roerdomp/Scholekster te Kockengen 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Het trapveldje (bij de Scholekster) loopt het trapveld vaak onder water, 
waardoor het onbruikbaar is om te voetballen. Het voetbalveld wordt gemaakt 
van kunstgras. Dit zorgt voor een ophoging van 0,4 m. Het pad naar het 
bruggetje wordt doorgetrokken, waardoor er een apart gedeelte aan het water 
ontstaat. Dit wordt uitgevoerd als talud en beplant met verschillende 
oeverplanten. Hierdoor ontstaat een natuurvriendelijke oever, met verschillende 
gradienten droog - nat. Dit zal de biodiversiteit verhogen. Tevens biedt dit talud 
ruimte voor extra berging, indien het waterpeil stijgt. De rest van de paden 
worden ook met 0,4m opgehoogd. De oevers zullen dit hoogteverschil allemaal 
met een talud overbruggen. Het hondenuitlaatveld (de Roerdomp) wordt 
aangelegd aflopend naar het midden. Het water uit de omliggende tuinen kan 
hiernaartoe worden geleid middels goten. Bij teveel water is er een overstort 
naar de watergang. Het pad rondom het uitlaatveld wordt verhoogd aangelegd, 
waardoor het een mini dijkje vormt, ter bescherming van de omliggende 
woningen. Roerdomp; opp. 443m2 / Aanleg wadi met talud: 30x10m / 
Scholekster; opp. 1967 m2 / Trapveld: 27x40m / Scholekster; opp talud: 1220 
m2 

Oplevering Project is niet uitgevoerd. De gemeente vond het project bij nader inzien toch te 
weinig bijdragen aan klimaatadaptatie en niet meer kosteneffectief. De bijdrage 
van het waterschap is komen te vervallen. 

Argumentatie 
HDSR 

De maatregel leidt tot een toename van de berging die in deze omgeving zeer 
gewenst is. De berging kan bovendien worden benut door de tuinen in de 
nabije omgeving. 

Huidige situatie Ontwerp 
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Gemeente Stichtse Vecht Volgnummer 5 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 26.000 Totaal geraamd € 77.000 

Beschrijving Zwanenkamp, ontharden speeltuin tot natuurspeelplek 

Locatie Zwanenkamp (t.h.v. nr. 1186), Maarsenbroek 

Uitvoering/ 
Toelichting  

De speeltuin krijgt een waterbergende, koelende functie. Water uit de directe 
omgeving wordt via goten naar de speelplek geleid waar het wordt opgeslagen 
en kan infiltreren. Er komt een overstort van het hemelwaterriool naar de 
speeltuin. Bij teveel water is er een overloop naar de sloot. Zo wordt de 
capaciteit van de sloot vergroot, en ontstaat een zeer dynamische 
speelomgeving ontstaat, waar kinderen al spelenderwijs mee kennis maken. 
Oppervlak is 800 m2 waarvan 377 m2 verhard. In de eindsituatie blijft 80 m2 
verhard (de paden langs de zijkant). Maximale verdieping is 0,91 m. 
Gemiddelde diepte van 0,5 m2 geeft 400 m3 waterberging. 

Oplevering December 2018 

Argumentatie 
HDSR 

Een creatieve manier om met meervoudige ruimtegebruik klimaatadaptatie 
vorm te geven. Er wordt afgekoppeld naar de speeltuin die een waterbergende, 
koelende functie krijgt. 

Na 

Tijdens 

Voor 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 1 (van 6) 

Bijdrage HDSR € 20.000 Totaal geraamd € 500.000 

Beschrijving Kanaleneiland, diverse klimaatmaatregelen 

Locatie Kanaleneiland-Noord (Atleeplantsoen. Rooseveltlaan, Spaaklaan), 
Kanaleneiland-Midden (Bernadottelaan), Kanaleneiland-Zuid (A. de Grotelaan) 

Uitvoering/ 
Toelichting  

De gemeente Utrecht bouwt aan een gezonde en duurzame stad. Onderdeel 
hiervan is het nemen van klimaatbestendige maatregelen. De maatregelen die 
in Kanaleneiland worden toegepast zijn het vervangen van verharding door 
groen, afkoppelen door regenwater terug te brengen in de bodem en mogelijk 
het realiseren van groene daken en het vergroenen van tuinen. Streven is in 
2018 1 ha af te koppelen en/of te vergroenen 

Oplevering Medio 2019 

Argumentatie 
HDSR 

Afkoppelen is een goede manier om wijken klimaatbestendiger te maken. De 
samenwerking woningbouwvereniging en overheden spreekt ons aan. De 
impulsregeling legt de nadruk op een impuls geven op innovatieve, nieuwe 
maatregelen en heeft een zeer beperkt jaarlijks budget. Daarom kunnen we 
een slechts een beperkte bijdrage toekennen dit jaar. 

 
 
  Collage van enkele uitgevoerde 

maatregelen: aanleg groen en  
afkoppelen regenwater 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 2 (van 6) 

Bijdrage HDSR € 61.000 Totaal geraamd € 250.000 

Beschrijving Kloosterpark-Zuid, vergroten afvoercapaciteit 

Locatie Kloosterpark, ten noorden C.H. Letschertweg 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Het vergroten van de afvoercapaciteit van de watergang in het Kloosterpark 
door het vervangen en verwijderen van drie duikers. Eén duiker wordt 
opgeheven, de andere twee duikers worden vervangen door een brug. Met de 
vergroting is het in de toekomst mogelijk om bij extreme neerslag vrijwel al het 
regenwater vanuit het zuidelijke deel van Leidsche Rijn en De Meern af te 
voeren naar de plas bij Veldhuizen, zodat niet hoeft te worden afgewenteld op 
de polder Rijnenburg. Daarnaast verbetert de doorstroming op een watergang 
waar een gemengde overstort loost. 

Oplevering Januari 2019 

Argumentatie 
HDSR 

Deze maatregel draagt goed bij aan de verbetering van het water en -kwaliteit. 
Omdat een deel van de werkzaamheden als regulier worden gezien in de 
context van de Vinex-Leidsche Rijn, kennen we minder toe dan gevraagd. 

 

  
Boven en onder: duikers vervangen door een bruggen. Links = voor en rechts = na 
vervangen 

Onder: duiker is verwijderd, water verbonden. Links = voor en rechts = na 
vervangen 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 3 (van 6) 

Bijdrage HDSR € 20.000 Totaal geraamd € 500.000 

Beschrijving Overvecht, diverse klimaatmaatregelen 

Locatie Zamenhofdreef (parkeerterrein winkelcentrum Overvecht) en Taagdreef en 
omgeving) 

Uitvoering/ 
Toelichting  

De gemeente Utrecht bouwt aan een gezonde en duurzame stad. Onderdeel 
hiervan is het nemen van klimaatbestendige maatregelen in combinatie met 
groot onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte en de aangrenzende 
bebouwing. De maatregelen die in Overvecht worden toegepast zijn het 
vervangen van verharding door groen, het herstel van de groenstructuur en het 
afkoppelen door regenwater terug te brengen in de bodem. Streven op de 
Zamenhofdreef en de Taagdreef is in 2018 1 ha af te koppelen en/of te 
vergroenen 

Oplevering Het rroject is niet uitgevoerd. Het waterschap heeft geen bijdrage betaald. 

Argumentatie 
HDSR 

Afkoppelen is een goede manier om wijken klimaatbestendiger te maken. De 
samenwerking woningbouwvereniging en overheden spreekt ons aan. De 
impulsregeling legt de nadruk op een impuls geven op innovatieve, nieuwe 
maatregelen en heeft een zeer beperkt jaarlijks budget. Daarom kennen we 
een slechts een beperkte bijdrage toe. 

 
 
 
  

Voor 

Ontwerp 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 4 (van 6) 

Bijdrage HDSR € 28.000 Totaal geraamd € 115.000 

Beschrijving Schoolstraat, duiker vervangen door brug 

Locatie Schoolstraat Vleuten ter hoogte van de vijver Rubenslaan 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Om wateroverlast te voorkomen wordt in de Schoolstraat een extra 
hemelwaterriool aangelegd. Om het water vanaf de regenwateruitlaat naar de 
vijver te brengen dient de duiker vergroot te worden. Gezien de ligging in een 
parkachtige omgeving wordt de mogelijkheid gebruikt om de duiker te 
vervangen door een voetgangersbrug. 

Oplevering Medio 2019 

Argumentatie 
HDSR 

Deze maatregel draagt bij aan de verbetering van doorstroming en 
waterkwaliteit. Omdat op zich een duikervergroting zou volstaan en vanwege 
het grote aantal aanvragen kennen we 50% van het gevraagde toe. 

 
 
  

Na 

Voor 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 5 (van 6) 

Bijdrage HDSR € 12.500  Totaal geraamd € 25.000 

Beschrijving Singels, uitbreiden proef mosselkratten en vegetatieeilanden 

Locatie Stadsbuitengracht, Catharijnesingel en diverse fortgrachten 

Uitvoering/ 
Toelichting  

In 2016 is een proef gestart met het aanbrengen van lege mosselkratten en 
vegetatie-eilanden in de Stadsbuitengracht en in diverse fortgrachten. Het 
streven is in 2018 met name het aantal lege mosselkratten fors uit te breiden 
en waar mogelijk te combineren met vegetatie-eilanden. 

Oplevering Najaar 2018 

Argumentatie 
HDSR 

Mosselkratten en vegetatie-eilanden zijn positief voor extra flora en fauna, 
levendige fortgrachten en singels. Mosselfilters dragen bij aan een verbetering 
van het doorzicht. Aandachtspunt is het beheer & onderhoud van de watergang 
(ivm beschadiging van kratten). De betrokkenheid van de omwonenden is een 
extra motivatie. 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 6 (van 6) 

Bijdrage HDSR € 58.000 toegekend 
€ 41.400 betaald * 

Totaal geraamd € 350.000 

Beschrijving Universiteitsweg, verbeteren structuur en waterberging 

Locatie Universiteitsweg ter hoogte van de Lundlaan en de Hoofddijk 

Uitvoering/ 
Toelichting  

In 2015 hebben Universiteit, projectbureau Uithoflijn, UMC, HDSR en 
gemeente samen onderzocht hoe de structuur en waterberging in het 
noordoosten van de Uithof verbeterd kan worden. Een belangrijke maatregel uit 
dit onderzoek is het vergroten van de duikers onder de Universiteitsweg, de 
ontsluitingsweg van De Uithof. Streven is om bij de duiker onder de 
Universiteitsweg gelijk ook een faunaverbinding aan te leggen. 

Oplevering December 2018 

Argumentatie 
HDSR 

De doorstroming en waterafvoer bij extreme neerslag ter plaatse is niet 
optimaal. Verbetering kan leiden tot een kwaliteitsverbetering. De maatregel 
draagt vooral bij aan een verbetering van de doorstroming en vermindering van 
het risico op wateroverlast. Het effect op de waterkwaliteit is er, maar zal 
beperkt zijn. Daarom en ook vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, dragen 
we een derde van het gevraagde bedrag bij. 

* Toelichting In overleg met de gemeente is de bijdrage bijgesteld omdat de duiker aan de 
Lundlaan niet uitgevoerd is. Dit kwam door de grote aantallen kabels en 
leidingen die bij de voorbereiding werden aangetroffen en niet uit de klic-
melding volgden. De daadwerkelijk gemaakte kosten voor de wel uitgevoerde 
duiker zijn nu door het waterschap voor 50% betaald.  

 
 
  

Duiker onder fietspad Hoofddijk 

Gestaakte gestuurde boring 
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug Volgnummer 1 (van 1) 

Bijdrage HDSR € 5.000 Totaal geraamd € 33.000 

Beschrijving Bewustwordingscampagne watervriendelijke tuinen 

Locatie Tbv alle dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Het is de trend om tuinen steeds meer te betegelen, waardoor steeds meer 
regenwater wordt afgevoerd via de riolering. Juist op de Utrechtse Heuvelrug is 
infiltratie essentieel en kansrijk. Doel is een grootse bewustwordingscampagne/ 
beweging opzetten om verstening tegen te gaan. Er is aansluiting bij Operatie 
Steenbreek en regionaal project watervriendelijke tuinen, maar wordt 
veelomvattender. 

Oplevering Eind 2018 

Argumentatie 
HDSR 

Het is de trend om tuinen steeds meer te betegelen, waardoor steeds meer 
regenwater wordt afgevoerd via de riolering. Juist op de Utrechtse Heuvelrug is 
infiltratie essentieel en kansrijk. Met het geven van voorlichting kan deze trend 
worden gestopt. Het waterschap financiert zichtbare maatregelen, geen 
opleiding. Vanuit dat oogpunt dragen we maximaal bij aan de kostenposten 
“Actie Tegel eruit - plant erin”, “Aanschaf waterspeeltafel” en “straatborden”. 
Betreft een aanmoedigingsbijdrage van dezelfde omvang die in 2016 ook aan 
andere gemeenten is gegeven. De gemeente kan de door HDSR ontworpen 
folder gebruiken voor de campagne. 

 
 
  

Collage van enkele uitgevoerde acties (met de klok 
mee): krantenartikel, ruilactie bij kwekerijen, gratis 
zakjes bloemenzaad, informatieavond 
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Gemeente Woerden Volgnummer 1 (van 1) 

Bijdrage HDSR € 270.000 Totaal geraamd € 31.000 

Beschrijving Middelland Zuid. vergroten berging en extra duiker 

Locatie Korenmolenlaan en Middellandbaan te Woerden 

Uitvoering/ 
Toelichting  

Verbreden watergang Korenmolenlaan langs Jaap Bijzerwetering (waterkering). 
Aanbrengen berging door verlagen berm langs Middellandbaan. Van het 
aanbrengen van een duiker onder de Middellandbaan richting gemaal is in 
overleg afgezien omdat het te verwachten effect te beperkt was in verhouding 
tot de kosten. Dit had geen gevolgen voor de bijdrage van het waterschap. 

Oplevering Mei 2018.  

Argumentatie 
HDSR 

Deze maatregel draagt bij aan de verbetering van het water en de 
waterkwaliteit. De impulsregeling heeft een beperkt jaarlijks budget om 
maatregelen te stimuleren. Daarom geven we een kwart van de gevraagde 
bijdrage (ex. voorbereidingskosten). We nemen aan dat de eigenaren van het 
bedrijventerrein ook een financiële bijdrage geven. Voorwaarde voor 
toekenning is dat de uit te voeren maatregelen niet leiden tot verzwakking van 
de waterkering. 

 
 
 
 
 

Voor 

Tijdens Na 
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Bijlage 1 – Financieel overzicht impulsregeling 2018 
 
 
Gemeente Omschrijving maatregel Bijdrage 

HDSR 
Betaald 

Bodegraven-Reeuwijk Klimaatbesteding inrichten van wijk Driebruggen Oost  €            26.000   €            26.000  

Houten Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers  €            43.000   €            43.000  

Nieuwegein Klimaatadaptieve inrichting Rijtuigenbuurt  €            23.500   €            23.500  

Nieuwegein Kroosslurpers en duikeraanpassingen Lange Laan, Merwestein  €            42.000   €            42.000  

Stichtse Vecht Duivenkamp, speelplek verdiepen en vergroenen  €            14.000   €            14.000  

Stichtse Vecht Fazantenkamp, speelplek verdiepen en vergroenen  €            15.000   €            15.000  

Stichtse Vecht Kamelenspoor, ontharden verhard terrein  €            10.000   €              5.950  

Stichtse Vecht Kockengen, creëren van berging  €            15.000   €                   -    

Stichtse Vecht Zwanenkamp, ontharden speeltuin tot natuurspeelplek  €            26.000   €            26.000  

Utrecht Kanaleneiland, diverse klimaatmaatregelen  €            20.000   €            20.000  

Utrecht Kloosterpark-Zuid, vergroten afvoercapaciteit  €            61.000   €            61.000  

Utrecht Overvecht, diverse klimaatmaatregelen  €            20.000   €                   -    

Utrecht Schoolstraat, duiker vervangen door brug  €            28.000   €            28.000  

Utrecht Singels, uitbreiden proef mosselkratten en vegetatieeilanden  €            12.500   €            12.500  

Utrecht Universiteitsweg, verbeteren structuur en waterberging  €            58.000   €            41.400  

Utrechtse Heuvelrug Bewustwordingscampagne watervriendelijke tuinen  €              5.000   €              5.000  

Woerden Middelland Zuid. vergroten berging en extra duiker  €            31.000   €            31.000  

TOTAAL    €          450.000   €          394.350  

 
Het toegekende maar niet besteedde bedrag van € 55.650 valt terug naar de algemene middelen van het waterschap. 
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Bijlage 2 – Geografische verdeling toegekende maatregelen 
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