Ben jij
waterklaar?
Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterschappen en
gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast en droogte in jouw omgeving
te voorkomen. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem
blijvend op te lossen. Alleen met jouwhulp maken we het verschil!

Hoe waterklaar ben jij?
Tussen 0 en 2 wél waterklaarkruisjes
Je kunt nog heel veel dingen doen om je
tuin waterklaar te maken. Op www.waterklaar.nl vind je tips en inspiratie. De meest
eenvoudige aanpassing, om mee te beginnen,
is het afkoppelen van je regenwaterafvoer
van het riool.
Tussen 2 en 4 wél waterklaarkruisjes
Je bent goed op weg om waterklaar te worden
maar er kan meer! Op www.waterklaar.nl
vind je volop inspiratie.
4 Wél waterklaarkruisjes of meer
Je bent een voorbeeld voor je buurt!
Je bent waterklaar voor een toekomst met
meer neerslag en perioden van droogte.
Gefeliciteerd!

Meer weten? Ga naar www.waterklaar.nl

Van een dak
van 28m2 stroomt
per jaar gemiddeld
23.800 liter water!

Perioden met
droogte komen vaker
voor. Door regenwater
in je tuin te houden, kun
je met dit schone water
je tuin sproeien. En dat
bespaart geld!

facebook.com/waterklaar

Een eenvoudige test om vast te stellen of jouw tuin klaar is voor de toekomst.
Het klimaat veranderten wij zullen mee moeten veranderen om problemen
te voorkomen. Dat is niet heel moeilijk en het is nog leuk ook! Doe de test
en stel vast of jij waterklaar bent.

Welke van de onderstaande situaties is het meest van toepassing op je woning en je voor- en achtertuin?
Kruis de situaties aan die het beste bij je passen en tel het aantal kruisjes dat je in de wél waterklaarvakjes hebt gezet. Op de achterzijde kun je vervolgens vaststellen of je waterklaar bent.

Welke van de onderstaande afbeeldingen komen vaak voor in je tuin?

Welke van de onderstaande afbeeldingen
in welke vorm dan ook komt in je tuin voor.

Hoe zien je regenpijpen eruit?

Hoe ziet je dak eruit?

Welke zin kom het dichtst bij je mening?
Ik vind het heel belangrijk dat buren en
bewoners in mijn wijk geen last hebben
van water dat in mijn tuin valt.

Met ondersteuning van

Ik vind het niet belangrijk dat buren en
bewoners in mijn wijk last hebben van
water dat in mijn tuin valt.

