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Na regen komt...

Wateropvang
Door regenwater
op te vangen
voorkom je dat
het direct in
het riool verdwijnt.
Met de huidige
droge, zonnige
zomers wordt dat
steeds belangrijker.

Tekst en foto’s: Machteld Klees

Regenton met overloop en onderbreker

Kunststof regenzuil

10											

Oase herfst 2020

Je kunt ook iets leuks van de regenpijp
maken (Foto: Stichting Oase)

Een molgoot en een gootje van dakpannen zorgen ervoor dat het water een eindje bij de
gevel vandaan blijft. (Foto’s: Wencke Habermann)

De simpelste manier om regenwater
te benutten is een regenton. Die zijn
er in allerlei vormen en maten, van
oude wijnvaten tot kunststof zuilen
die weggewerkt kunnen worden in
een schutting. Hoe groter de capaciteit en hoe fraaier de vorm hoe
hoger de prijs. Het water kan uit de
ton geschept worden, maar meestal
zit er een kraantje aan de onderkant, dan moet de ton wat hoger
staan, op ‘gieterhoogte’. Een overloop bovenin de ton zorgt ervoor
dat het teveel aan water via een
slang de tuin of een volgende ton
in loopt. In een open ton kunnen
muggen zich makkelijk vermeerderen, daarom is een deksel handig.
Houten tonnen mogen niet langdurig uitdrogen, dan gaan ze lekken.
In de winter moet de regenton niet
vol water blijven staan, dan kan de
ton kapot vriezen.

blijft. Hoe groter het dak, hoe meer
water dat ergens moet blijven. Dan
kan de goot extra verlengd worden
zodat vochtproblemen vermeden
worden. Let ook op of het water niet
bij de buren naar binnen stroomt.
Mocht het water niet snel genoeg
wegzakken dan kun je een gat van
ongeveer 30 cm diep te graven en
daar grof grind in te storten, via
deze ‘grindkoffer’ trekt het water
sneller weg. Na een droge periode
komt er vaak veel rommel van het

Grindkoffer
Op goed doorlatende grond kan
water direct de tuin in geleid
worden. Een gootje van dakpannen
of een molgoot zorgt ervoor dat
het water een eindje van de gevel af
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Regenwateronderbreker

			

dak af, stof, veertjes, berkenzaadjes
en blad. Eventueel kan onderaan de
regenpijp een zandvanger gemonteerd worden, waar dit materiaal in
bezinkt. Om dichtslibben te voorkomen wordt het grind ook wel
ingepakt met kunststof geotextiel of
worteldoek. Wil je zulk materiaal
niet in de tuin brengen dan kun je
het grind ook af en toe opgraven en
schoonspoelen.
Grondsoorten
Elke grondsoort reageert anders.
Op zandgrond zakt water snel weg,
daar zijn amper extra maatregelen nodig. Op kleigrond zakt water
vaak traag weg, dat komt vaak
door een slechte structuur. Als de
bodem begroeid is en voldoende
organisch materiaal bevat verbetert
de structuur en zakt het water ook
op de kleigrond beter weg. Als er
toch plassen blijven staan is vaak de
ondergrond verdicht, bijvoorbeeld
door machines. Veengrond is een
buitenbeentje. Van nature is het
vochtig en heeft het een hoge grondwaterstand. Afgekoppeld water kan
dan niet de diepte in maar moet de
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Kattenstaart is
geschikt voor de
wisselende omstandigheden van een wadi

Grindkoffer, WildeWeeldeWereld Appeltern

breedte opzoeken, dat stelt extra
eisen aan grootte van de tuin. In
elke bodem is organisch materiaal belangrijk om het water als een
spons vast te houden.
Droge rivierbedding
Wadi is Arabisch voor droge rivierbedding. De term wordt gebruikt
voor een uitgegraven plek waar het
overtollige regenwater kan wegzakken. Logisch om daarvoor het laagste deel van de tuin te gebruiken,
maar dichtbij de regenpijp heeft
voordelen. Een grotere afstand overbruggen vergt meer werk.
Het water bovengronds, met gootjes, naar de wadi laten stromen is
het eenvoudigst. De regenpijp kan
ook ondergronds naar de wadi
lopen. In plaats van regenpijp wordt
ook wel drainagebuis gebruikt.
Onderweg naar de wadi sijpelt er
dan al water weg. Dat kun je nog
versterken door de buis lussen te
laten maken. Onder een terras door
kan beter regenpijp dan drainagebuis gebruikt worden want die laatste geeft kans op verzakkingen. De

buizen worden op afschot gelegd,
1 cm per m2, voor een goede doorstroming. Als er bovenop de buizen
planten komen dan moet je rekening houden met de plantdiepte en
diepte van de buis. De wadi moet
diep genoeg zijn om de buis in uit te
laten komen. Een laagje grind op de
bodem van de wadi helpt tegen het
dichtslibben ervan. Op de wisselend natte en droge bodem kunnen
planten groeien die deze omstandigheden aankunnen, bijvoorbeeld
gele lis, kattenstaart en koninginne
kruid.

Tip
Vaak weet je wel
of het water snel wegzakt.
Als je twijfelt kun je de proef
op de som nemen. Graaf een gat
van ongeveer 30 cm op de
beoogde plek en kieper er een
emmer water in. Als er na
een uur nog water staat dan
moet je extra maatregelen
treffen.

Benodigde capaciteit
Een eenvoudige stelregel is dat voor
elke vierkante meter dak een halve
vierkante meter tuin nodig is, die
5-7 cm afgegraven is. Het dakoppervlak wordt ‘plat’ gemeten, dus
lengte x breedte. Als er meerdere
regenpijpen zijn dan moet ingeschat
worden welk aandeel elke pijp ongeveer voor z’n rekening neemt. Soms
komen meerdere daken op een
regenpijp uit.
Een diepe wadi die het merendeel
van de tijd droog staat is niet zo
fraai. Mocht de capaciteit van een
minder diepe wadi te klein zijn, dan
kun je het later altijd nog aanpassen.
Vijver
Het ligt voor de hand om het water
naar de vijver te leiden, maar dat
is toch geen goed idee. Bij zomerse
stortbuien komt er behalve opeens
veel water ook allerlei rommel
mee. Hierdoor raakt het evenwicht
in de vijver makkelijk ontregeld.
Hoe groter de vijver, hoe beter het
herstelvermogen maar toch kan
het water beter via een moerasje de
vijver geleidelijk bereiken.
Met dank aan Wencke Haberman,
Loek Gorris, Emiel Versluis en
Margo van Beem voor hun informatie.
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