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GROENSPECIAL 7 
WILT U INSPIRATIE OPDOEN VOOR EEN GROENE TUIN? 

IN DEZE SPECIAL STAAN HANDIGE TIPS OM U OP WEG TE HELPEN.

MAAI MEI NIET 
In het vroege voorjaar staan nog maar 
weinig planten en bloemen in bloei 
waardoor vlinders, bijen en andere 
bestuivers minder te eten hebben dan 
in de zomer. Om deze bestuivers van 
voldoende voedsel te voorzien, startten 
Engeland en België de campagne ‘Maai 
Mei Niet’. Hierbij roepen zij iedereen op, 
om in de maand mei hun gazons (deels) 
niet te maaien. 

Dit jaar doen wij ook mee met ‘Maai Mei 
Niet’ en maaien we op diverse plekken 
(waar mogelijk) het gras niet. Door 
niet te maaien verschijnen er al snel 
veel bloemen, zoals de paardenbloem, 

muizenoor, boterbloem, weegbree, 
madeliefje en dovennetel. Deze bloemen 
zijn een waardevolle voedselbron 
voor onze bestuivers. Wist u dat… de 
paardenbloem voedsel biedt aan 27 
soorten bijen?! Dit is belangrijk omdat de 
bestuivers op hun beurt voor het voedsel 
zorgen waar wij zo van houden, zoals 
aardbeien, cacao, appels en amandelen. 

We hopen op een bloemrijk resultaat 
waar ook u van kunt meegenieten. 

Doet u ook (n)iets voor de natuur? 
Wilt u de bijen, vlinders en alle andere 
bestuivers echt helpen? Maai dan in mei 

uw gazon (deels) niet en creëer zo extra 
voedsel! U kunt uw gazon ook aanmelden 
via www.maaimeinietnederland.nl en 
ontvang leuke tips. Tel eind mei het aantal 
bloemen in één vierkante meter van 
het niet gemaaide gras, dan berekent 
de Bijenstichting de nectarscore van uw 
tuin. Zo weet u hoeveel nectar u heeft 
geproduceerd voor alle bestuivers. 
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‘TEGEL ERUIT, PLANT ERIN’ ACTIE EEN GROOT SUCCES!
De ‘tegel eruit, plant erin’ actie op 
2 april was een groot succes! Velen 
van u kwamen enthousiast een tegel 
inleveren in ruil voor drie gratis, vaste 
planten. Alle planten zijn uitgedeeld! 

Fijn om te zien dat steeds meer mensen 
hun ‘steentje’ bijdragen aan een gezonde 
en klimaatbestendige omgeving. Van 
de ingeleverde tegels maken we een 
mooie insectenmuur in wandelpark De 
Olm in Nieuwkoop. 

WIE VERDIENT DE TUINMETAMORFOSE? STEM OP UW FAVORIET 
In samenwerking met het 
televisieprogramma ‘Lodewijks 
Groene Geluk’ geven wij een gratis 
tuinmetamorfose weg! Tuineigenaren 
van een versteende tuin konden zich 
hier tot 24 april voor inschrijven. Uit alle 
inzendingen, en dat waren er veel, zijn 

vier tuinen geloot. Eén tuineigenaar 
wint de tuinmetamorfose door Lodewijk 
Hoekstra. Wie dat wordt… beslist u! 

Breng uw stem uit
Wie verdient volgens u de tuinmeta-
morfose? Breng tussen 2 en 16 mei uw 

stem uit op www.denkmee.nieuwkoop.nl. 
De tuin met de meeste stemmen wint 
de tuinmetamorfose. Dit laten we de 
tuineigenaar weten. Goed om te weten is 
dat de straat waarin de tuinmetamorfose 
plaatsvindt ook gratis kan mee 
vergroenen! Dus stem verstandig… 
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RIOLERING, HOE ZIT DAT EIGENLIJK? 

Water dat wegloopt door de gootsteen, 
toilet of douche komt in het riool 
terecht, en komt vervolgens via het 
riool bij de rioolwaterzuivering. Voor een 
goed werkend riool is het belangrijk dat 
u geen afval in het riool wegspoelt dat 
er niet hoort. Urine, ontlasting, gewoon 
toiletpapier en (afwas)water mogen het 
riool in. Ook regenwater loopt via de 
regenpijp het riool in, in een gemengd 
riool samen met afvalwater of in een 
gescheiden riool via een aparte buis.

Het grootste deel van onze bestaande 
riolering is als gemengd riool aangelegd. 
Een gemengd riool voert afvalwater 
samen met het veel schonere 
regenwater in één buis af naar de 
rioolwaterzuivering. Als het veel regent, 
is het afvalwater flink verdund. Als 

het riool vol raakt tijdens een hoosbui 
en er geen water meer bij kan, dan 
kunnen de gemengde riolen overlopen. 
Dan komt er behalve regenwater ook 
afvalwater in ons oppervlaktewater 
terecht. Dat is niet goed voor het 
milieu (de omgeving waarin wij leven). 
Daardoor gaat de voorkeur uit naar een 
gescheiden riool. Een gemengd riool 
kan ook deels of helemaal omgevormd 
worden tot een gescheiden riool. Dat 
heet afkoppelen. 

Een gescheiden rioolstelsel heeft een 
buis voor afvalwater en een buis 
voor regenwater. Het voert daarmee 
afvalwater en schoner regenwater 
voor het grootste deel apart af. Het 
afvalwater gaat via de rioolbuizen 
naar de rioolwaterzuivering. In deze 

installatie wordt het afvalwater schoner 
gemaakt en daarna in oppervlaktewater 
geloosd. Het veel schonere regenwater 
dat van daken en straten afkomt, 
gaat niet naar de rioolwaterzuivering. 
Dat water kan in de grond stromen 
(regenwaterinfiltratie) of wordt in het 
oppervlaktewater geloosd. 

Tegenwoordig leggen we in nieuwe 
wijken altijd een gescheiden riool aan. 
Afvalwater en schoner regenwater 
blijven dan apart. De rioolwaterzuivering 
wordt dan niet belast met grote 
hoeveelheden regenwater, waardoor 
het afvalwater beter schoongemaakt 
wordt. 

Naast gemengd en gescheiden 
riolering (vrijvalriolering), is er ook nog 
mechanische riolering (drukriolering of 
vacuümriolering). Mechanische riolering 
komt veelal voor in het buitengebied 
en is niet geschikt voor het afvoeren 
van regenwater. Hier voeren inwoners 
het regenwater af op eigen terrein 
en/of naar het 
oppervlaktewater. 
Pluspunten voor 
het milieu! 
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Extreme hoosbuien 
komen steeds vaker 
voor, afwisselend met 
periodes van extreme 
droogte. Niet bepaald 
prettig voor uw tuin. De 
grote hoeveelheden 
water kunnen uw 
tuin flink toetakelen. 
Zeker als er veel 
stenen liggen, loopt 
uw tuin sneller onder 
water met mogelijk 
waterschade tot 
gevolg. 

Gelukkig kunt u uw tuin zo 
inrichten dat water weg kan of de 
ruimte krijgt. Bekijk alle tips hiernaast 
en maak uw tuin binnen mum van tijd 
watervriendelijk.

WATERBESTENDIGE TUIN
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BIJZONDERE DIEREN 
IN DE TUIN 

Een foto van 
afgelopen jaar met 
een bijzondere gast 
die heerlijk van de 
bloemen genoot. Deze 
kolibrie vlinder is, zoals 
de naam al aangeeft 
een vlindersoort die 
met gedrag en uiterlijk 

op een kolibrie lijkt. Wij hebben geen 
grote tuin, maar wel een waar mens 
en dier goed kunnen vertoeven – 
Jolanda de Jong-Kuylaars. 

Heeft u een bijzonder dier in uw tuin 
gezien? Stuur uw verhaal met foto 
naar redactie@nieuwkoop.nl. Misschien 
ziet u het terug in de volgende editie.

WAAR ZITTEN ONZE 
KWETSBARE LOCATIES? 

Voor meer informatie over de kansen 
en knelpunten in onze gemeente 
kunt u de stresstesten bekijken. Hierin 
zijn de kwetsbare locaties op het 
gebied van wateroverlast, hittestress 
en droogte in kaart gebracht. U vindt 
de klimaatstresstesten onderaan de 
pagina op www.duuzaam-nieuwkoop.nl/
klimaatdaptatie. 

AFKOPPELEN BIJ  
UW WONING 
Van een flink aantal inwoners krijgen we 
al positieve reacties over de mogelijkheid 
om het regenwater vanaf het dak af te 
voeren naar het regenwaterriool. 

Wat houdt dit in? 
We noemen dit het ‘afkoppelen van 
regenwater’. Dit kan door de regenpijp 
aan de voorkant van uw woning aan 
te sluiten op het regenwaterriool 
(indien aanwezig) in de straat, of door 
deze direct af te laten voeren naar 
oppervlaktewater, als uw woning 
grenst aan een sloot. De voordelen? Dit 
is beter voor het milieu en regenwater 
wordt makkelijker afgevoerd. Dit 
scheelt wateroverlast en plassen in de 
tuin en straat. 
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WAT DOEN WIJ OM WATEROVERLAST TE VOORKOMEN? 

Wateroverlast kan ontstaan door langdurige of juist korte, 
hevige neerslag. Om wateroverlast die hierdoor ontstaat 
zoveel mogelijk te voorkomen, nemen wij de nodige 
maatregelen. Voor die kwetsbare locaties zoeken we naar 
slimme oplossingen om water snel te kunnen afvoeren. Een 
aantal voorbeelden: 

Voldoende capaciteit 
Het is belangrijk dat de riolering over voldoende 
afvoercapaciteit beschikt. Wij houden hier in het ontwerp 
rekening mee. Zijn de rioolbuizen voldoende groot? 

Afkoppelen riool
Waar dat mogelijk is, koppelen we regenwater af van 
het gemengd riool. Hierbij wordt de gemengde riolering 
vervangen door een buis voor afvalwater en een buis voor 
regenwater. Bij een afkoppelend rioolstel stroomt het water 
van straten naar sloten, in plaats van naar het riool.  

Preventief beheer
We houden het rioolbeheer op orde, zodat blokkades en/
of vervuiling de afvoer niet in de weg zitten. We reinigen 
regelmatig de straatkolken, zodat deze een zware regenbui 
aankunnen. 

Groen
Groen levert een grote bijdrage aan het voorkomen van 
wateroverlast. Daar waar geen verharding is, kan regen in 
de grond wegzakken. Hiermee kan een deel van de neerslag 
die op de verharding valt afgevoerd worden. Dit vermindert 
wateroverlast op de stoep en weg. 

Noodberging in groene zones
Het teveel aan regenwater vangen we op in wadi’s en 
natuurvriendelijke oevers (tijdelijke bergingsplaatsen), om 
overlast in bebouwd gebied te voorkomen. Wadi’s zijn lage 
plekken in het groen waarin regenwater zich kan verzamelen 
en in de bodem kan wegzakken. Natuurvriendelijke oevers 
hebben een schuine oever waardoor de breedte waarover 
het water zich verdeelt groter is. Het water heeft zo meer tijd 
om in de grond te zakken.  
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KORTINGSBON VOOR EEN REGENTON  
Regentonnen zijn niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor uw tuin 
en portemonnee! Met een regenton 
bent u voorbereid op (hoos)buien. 
Dat vermindert wateroverlast en zo 
heeft u altijd een voorraad water 
voor uw (tuin)planten als het even 
niet regent. Scheelt een sproeibeurt, 
die ieder kwartier gemiddeld 100 liter 
schoon kraanwater kost. Bovendien 

komt het regenwater niet meer in het 
riool terecht en hoeft het niet onnodig 
gezuiverd te worden. 

Wist u dat het water uit de regenton 
beter is voor uw tuin dan kraanwater? 
In regenwater zit namelijk geen kalk. 

Tip: (auto)ramen wassen met 
regenwater levert geen strepen op. 

Omdat een regenton veel voordelen
heeft, geven wij korting op een
regenton. 

Lever van 1 tot en met 31 mei
de kortingsbon in bij Intratuin Ter 
Aar, en ontvang maar liefst € 12,50 
korting bij aanschaf van een regenton. 
We geven korting op maximaal 200 
regentonnen. Op=op!

Lever deze kortingsbon in bij               en ontvang

Naam:

Straat | Huisnummer:

Postcode | Woonplaats: 

Hoeveel liter water kan jouw nieuwe regenton opvangen? 

KORTINGSBON VOOR EEN REGENTON!
€12,50 korting op een regenton!*

*Deze actie geldt uitsluitend voor inwoners uit de gemeente Nieuwkoop. 
*Per huishouden maximaal 1 kortingsbon. In te leveren bij Intratuin Ter Aar. 
*Deze kortingsbon is geldig van 1 tot en met 31 mei 2022. 
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ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 
Doet u mee aan de zonnebloemwedstrijd? Wat moet u 
doen? Een zonnebloem kweken en hier goed voor zorgen, 
zodat uw zonnebloem de grootste wordt. We delen aan alle 
basisschoolkinderen een zakje met zonnebloemzaden uit en 
ook u kunt een zakje met zonnebloemzaden ophalen bij 
het gemeentehuis in Nieuwveen. Op=op! 

We vinden het superleuk om te zien hoe 
het met uw zonnebloem gaat. Post op 
Facebook en/of Instagram met de hashtag 
#zonnebloemnieuwkoop en vertel ons de 
tussenstand. Hoe hoog is uw zonnebloem op 
dat moment? Aan het einde van de zomer 
vragen we alle deelnemers hun zonnebloem 
op te meten, waarna wij de top 6 nameten. De 
winnaars 1 tot en met 6 winnen het ‘duurzaam 
tuinieren’ en ‘duurzaam tuinieren voor kinderen’ boek 
van Anne Wieggers. Voor de nummer 1, 2 en 3 is 
ook nog een andere, mooie prijs weggelegd.

HELPT U MEE REGENWATER 
SCHOON TE HOUDEN? 
Regenwater komt schoon uit de lucht vallen. Als regen op 
daken, straten en stoepen valt, wordt het vies door stof, 

(vogel)poep en ander vuil. Het regenwater is dan nog 
wel schoon genoeg om in de grond te zakken of om 

in oppervlaktewater te stromen. 
Om vervuiling van ons milieu te voorkomen, is 

het belangrijk dat we regenwater zo schoon 
mogelijk houden. 
Daarin kunt u ook een handje helpen! 
Houd regenwater schoon door: 

• uw auto te wassen op een speciale 
autowasplaats of in de autowasstraat;

• geen chemische of giftige (onkruid)
bestrijdingsmiddelen te gebruiken;

• hondenpoep op te ruimen;
• afvalwater door de gootsteen of toilet te 

spoelen en niet in een regenwaterput. 


