
SAMEN GAAN WIJ VOOR GROEN

Het Land van Cuijk
Klimaatspel - Spelregels
Het klimaat verandert...
De komende jaren gaat het weer in Nederland veranderen. Kort gezegd 
wordt het steeds natter, droger en warmer. Enorme hoosbuien worden 
afgewisseld met langere perioden van droogte. Dat is niet altijd prettig, 
dat hebben we in het Land van Cuijk al mogen ondervinden. Rioleringen 
die overstromen en kelders die onder water lopen. Langdurige hitte is weer niet 
zo fijn voor oudere mensen. Hier moeten we oplossingen voor zoeken. Het Land 
van Cuijk gaat voor groen! Help jij mee? In dit spel leer je wat jij kunt doen!

Wie heeft als eerste een klimaatbestendige tuin?
1. Diegene die het hoogste gooit mag beginnen.
2. Samen gaan we voor groen; samen gaan we op weg naar de klimaat-
bestendige tuin. Wie daar als eerste precies op arriveert heeft het spel gewon-
nen. Bij een te hoog aantal ogen, loop je vanuitde tuin een paar vakjes terug.
3. Er zijn een aantal speciale vakjes, namelijk:
 2. Je hebt jouw tegels in de tuin vervangen door planten; goed bezig! Ga  
 drie plaatsen vooruit.
  5. Help! Door een hoosbui is je kelder overstroomd en het water komt al  
 tot in de woonkamer. Dat wordt dweilen....twee beurten overslaan. 
 9. Die regenton in jouw achtertuin ontlast de riolering en bespaart je   
 water. Top! Gooi nog een keer.
 13. Pfff, al twee weken een hittegolf. Je bent die klimaatverandering 
 helemaal zat. Ga terug naar start. 
 16. Hoera, het groene dak op jullie nieuwe uitbouw houdt de ruimte 
 lekker koel in de zomer. Ga door naar nummer 18.
  19. Al wekenlang geen druppel regen gevallen. Je tuin is helemaal 
 verdord en je moet je tuin opnieuw aanplanten. Dat kost tijd: het aantal  
 ogen dat je gegooid hebt ga je achteruit. 
 23. Nu jouw oude, houten schutting is vervangen door een groene heg  
 weten de vogels je tuin weer te vinden. Vlieg vier plaatsen vooruit.
  28. Die tuin vol tegels zorgt voor wateroverlast ergens anders. Vervang  
 de tegels door een gazonnetje. Eén beurt overslaan.
 32. Een heuse regenwaterinfiltratiekrat in je tuin  gegraven? Petje af!   
 Gooi nog een keer.
 36. In plaats van de aanschaf van zo’n energieslurpende airco had je    
             beter een boom aan kunnen planten. Die zorgt voor de koelende 
 werking van maar liefst 10 airco’s!
 40. Je hebt je terras bestraat met waterdoorlatende bestrating; mooi én  
 goed tegen de verdroging. Ga door naar nummer 42.
4. Maak veel plezier!
5. Lees meer over de klimaatverandering en wat jij kunt doen op: 
www.landvancuijk.nl/klimaat

WAT KUN JIJ 
DOEN?

De gemeenten in het Land van Cuijk en het waterschap zijn druk 
bezig om de openbare ruimten klimaatproof te maken. Een 
belangrijk speerpunt is vergroening. Maar veel bestrating bevindt 
zich juist op jouw terrein. Daarom roepen we jouw hulp in! 
Lees hieronder welke maatregelen jij kunt nemen.

EEN GROEN DAKGroene daken hebben veel positieve effecten:
- ze bufferen regenwater- houden het eronder liggende vertrek koel 

- geluidsoverlast? Een groen dak werkt geluidsdempend!- zorgen voor meer biodiversiteit- zorgen voor een gezondere lucht; een groen dak bindt namelijk fijnstof- zien er aantrekkelijk uit- bij een goede uitvoering wordt de levens-
duur van de dakbedekking verlengd.

EEN REGENTON

- Het afkoppelen van de regenpijp 

helpt mee wateroverlast te 

voorkomen op straat en in de tuin 

tijdens heftige buien en ontlast het   

rioolstelsel. Hoe minder schoon 

regenwater in het riool, hoe pretti-

ger het Waterschap dat vindt.

- Waterbesparing (gemiddeld 2200 

liter water per jaar).

GROENE ERAFSCHEIDINGen / beplanting

een geveltuin

- Groene erfafscheidingen zijn beter voor de 

biodiversiteit: hagen en struiken bieden schuilplaat-

sen en voedsel aan veel soorten vogels en insecten.

- Daarnaast helpen ze de tuin koel te houden. 

Dat is, zeker op heel warme dagen, maar wat 

aangenaam!

- Ze zijn goed voor de waterhuishouding van de 

omgeving. 

- Planten houden water vast en verbeteren door 

de doorworteling het infiltratievermogen van de 

bodem. 

GRINDKOFFERS / 

INFILTRATIEKRATTEN

- Zorgen dat regen-

water in de grond kan 

infiltreren. Daarmee 

voorkom je waterover-

last in je tuin en elders 

in de buurt.

een molgootHet regenwater kan via een goot 
naar een sloot of een regenwatervij-

ver in de tuin afgevoerd worden. 
- Het regenwater hoeft niet via een 
putje en het riool afgevoerd te 
  worden. Dit helpt mee om water-
overlast op straat en in de tuin bij 
  heftige regenbuien te voorkomen.

Lees meer: 
www.landvancuijk.nl/klimaat


