
Water in de tuin
 
Peter Peels 

Water bevindt zicb overal . In ons li

chaam is water een belangrijk bestand

dee!. Water stroomt voortdurend van
 
de hoogste pun ten op bet land naar de
 
oceanen. En van de oceanen beweegt
 
bet zicb weer terug naar bet land.
 
Steed s vormt het water als middel een
 
belangrijke verbindende scbake!. Ter

wijl bet ook een kwaliteit op zicb
 
heeft. Zeker ook in de verschijnings 

vorrnen. Het kabbelen van een beekje
 
wordt als rustgevend ervaren, de aan

blik van onze rivieren die door einde

loos laagland stromen als mooi . En
 
sommigen hebben bun bart verpand
 
aan een verblijf op zee.
 
Los van de verscbijningsvorm is ook
 
de intrinsieke kwaliteit van water inte

ressant. Water als een bron van leven.
 
Schoon water is dat ook levend water?
 

Verschijningsvormen van wa

ter in je directe omgeving
 
Maar eerst iets over die verscbijnings

vorrnen van water. Hoe kun je die ver

schijningsvorrnen van water in je di

recte omgevi ng een plaats geven?
 
Stel je bebt· zoals ik - acbter je buis
 
een tuintje van zeven meter diep en zes •
 
meter breed . Wat is daar dan nog mo 

gelijk? Zeker als je bedenkt dat er een
 
scbuur op moet van drie bij drie voor
 
de fietsen en aanverwante zaken. Dat
 
je oak nog een plekje wilt om buiten te
 
kunnen zitten en eten. En veel groen.
 
Dat vraagt om een uitgekiend ontwerp.
 
Wat aIle functies betreft. En zo moge 

lijk dubbelfuncties.
 

Vijvertje van Ix lxl meter en
 
wat daarmee samenhangt
 
Onder de staJen trap vanaf de eerste
 
verdieping beb ik van oude 60x40
 
grindtegels een bekisting gemaak t voor
 
een vijve r van 1x1x1 meter. De bin

nenbeki sting heb ik gemaakt van pal 
lets bekle ed met oude plastic zakken.
 

Peter Peels aan het werk in zijn achtertuintje, gelegen in De Bikkershof te Utrecht. 
Foro: Hanneke Verkley 
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Op dertig cm diepte heb ik een bakje 
gestort van beton voor wat water- . 
planten. Op de betonnen randen heb 
ik oude klinkers gemetseld mel kalk
specie. De overstort van de vijver 
100pl in een verdiept gcdeelte, De zij
wanden van de overstort zijn van los 
gestapelde stenen. De ruimte in die 
overs tort gebruik ik dehele zomer als 
plek om plantenresten tijdelijk op le 
slaan. Wanneer de plek vol is voer ik 
die af naar de composthoop, 
De aanvoer van de vijver komt van 
het dak van het huis . Ik laat het water 
van aile daken samenkomen in een 
houten regenton. Uit deze regenton 
kan ik in de zomer water tappen om 
kuipplanten op bet terras water te ge
Yen. Bovenaan in de LOn zit een over
looppijpje. Dit overlooppijpje loopt 
met behulp van een houten goot over 
naar een gestapelde kolom stenen. 
Deze stenen zijn van verschillende 
oorsprong. Allemaal doorboord mel 
een betonboor en vervolgens opge
stapeld aan een draadeinde van roest
vast staal . Bovenaan de kolom komt 
de goot vast. Zo hoog dat er een ge
ring afschot zit tussen de lOn en de 
gestapelde stenen. Wanneer het re
gent loopt eerst de regenton vol en 
vervolgens 100pl het water via de 
goot naar de stapel stenen . Daar klet
tert het via de stenen naar beneden. 
Beneden ligt een hergebruikte beton
plaat mel opgemetselde randjes. 
Daarbinnen veldkeien. Het water vall 
op de veldkeien en vormt een ideaal 
nat milieu bijvoorbeeld voor kikkers 
en padden. Met name onze vroed
meesterpadden voelen zich er ontzet
lend thuis, 
Aan het uiteinde van de betonplaat 
zit weer een overloopje. Van enige 
hoogte vall hel waler dan in de vij
ver. Om vervolgens via de overstort 
van de vijver in de bodem weg te 
zakken. TOl slOlkenl het sysleem ook 
nog een overslort naar het riool. In de 
praktijk bleek die niel nodig. Alleen 
bij heftige regenval strooml een deel 
van de tuin wei eens onder. Na een 
kwartiertje is dal dan weer verdwe
nen. 
Met behulp van zonnecellen is het 
mogelijk om ook bij mooi weer hel 
waler uil de vijver in de regenlOn le 
pompen, waardoor het ruisen en klel
teren hoorbaar wordl. Het mooisle is 

echter toch om mel de paraplu boven 
je hoofd tijdens een zomerse bui net 
buitelen van water door het hele sys
teem le zien gebeuren. Genieten is 
dat. .. 

Tot slot nog iets over schoon water 
en levendwater. 
Schoon water is water waarin geen 
verontreinigingen zitten. Dat is in 
Nederland al moeilijk genoeg. In on
ze grote steden heeft het regen water 
vaak een pH van 4 tot 5. Ter vergeIij
king: azijn heeft een zuurgraad van 
pH 3,5. En pH 5.9 is neutraal. 
Zeker wanneer je regenwater in grote 
hoeveelbeden gebruikt dien je reke
ning te houden mel deze verontreini
gingen . In depraktijk blijkt dat 
meestaJ simpel op te lassen, vooral 
wanneer je dicht tegen de oorspron
kelijke natuurlijke systemen aan ont
werpl. 
Levend water is een heel ander ver
haal. De kwaliteit van levend water 
wordt verduidelijkt aan de hand van 
de planten en dieren die er in kunnen 
leven. Schoon kan dan loch weinig 
leven(ds) bevatten , 
De Oostenrijkse boswachter Viktor 
Schauberger heeft over dit onderwerp 
behartenswaardige zaken geschreven. 
Ik heb dil in mijn ontwerp nagebootst 
door een soort koperen vinnetjes in 
mijn houten goot te monteren. Daar
door ontstaat er een hele speciale 
werveling in het water . Ook de gesta
pelde stenen en veldkeien bootsen de 
effecten in een bergbeek na. 
Kortom, op een paar vierkante meter 
kun je door gebruik te maken van het 
natuurlijk verval van water een heel 
rijke omgeving scheppen. 0 
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Met de zachte g 
Gruujn 

De grootvaderheeft enen hof. Het is zijn 
trots, zijngenoegen, zijn geluk, dien hof, 
Hij is groot zaten hi} lig: achtergroot
vadershuis. Ja, wantenen hofdie ligt. 
Enen hof ligt op het zuiden, of niet. Enen 
hof ligt 'hendig' ofmoeilijk; vlakbij de 
hennenkooi bijvoorbeeld. Enen hofligt 
'om'als ie omgespaaid is. De hofvan 
deze grootvader ligt er schoon bij, niet 
veronkruid, aangeharkt en opgeruimd. 
En alles staat er schoonop. Enen hof 
ligt, en wat erin groeit, suidt. 
De grootvader heeftene kleinzoon. Al
licht. Anders was ie immersniet ene 
grootvader. Aile dagen wandelt de 
grootvader met dat klein mannekedoor 
dien hofvan hem. Hi} zie: dan naar de 
slaai en naar deflodderbonen; naarde 
savooien, naarde ertjes en de hauwkes 
en de kappesientjes. Hi} trekteens een 
enkeldradeeske uii en veegt het zand er
van aan zijn boks afen knauwt dan dat 
ding op. Hi} geeft de kleinejongen een 
niet te dikke rabarbersteel en zegt dat 
het ventjealles van ondervinding moet 
lerenals ie het zuur vertrokken smoelke 
van de kleine stamhouderziet die niet 
begrijptdat zo'n mooie malseen zo 
schoongekleurde steel z6 wrang kan 
smaken. 
Dan ziet de grootvader naar zijne kel
ver, hij voelt de tappen van de sperzies 
en aaii de bloemen van de snoffelsen de 
dikkeknoppen vande afrikaantjes. 
De kleinejongen doet krek als de groot
vader. Ook hij doet kijken naarde din
gen in den hofen hi} staat er gebukt bi] 
met de handjesop de rug, wantzo doet 
zijnenopa ook. En dan begins ie zijne 
grootvader vanalles te vragen. Hi} is ei
genlijkhelemaal geen nieuwsgierig vent
ie en hi} vraagtdan ook niet om iets aan 
de weet te komen ofom opaas kennis te 
testen. Nee, hi} vraagt alLenig maar voor 
de 101 van het vragen. 
En wat zi}n deez, opa? 
Zestaan bi} de zwarte bessen. Dus den 
opa zegt: Dat zi}n de zwarte bessen, jon
gen. (Eigenlijk zegt ie: Z'rvarte bizzeme, 
want op zijn Beek-en-Donks heten 
zwartebessen 20) 

En ze zi}n rood, opa? 
Datkumt, jongske, zegt de grootvader, 
dat kumt, umdat ze nog gruujn zi}n. 
0, zegt de jongen. 

Wi/tem Iven 
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