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Janneke de Vries en Lucy  Bathgate 
waren beiden al bezig in de stad 
met water en tuinen. Ze sloegen de 
handen ineen met als doel ‘1000 
Blauwe Tuinen in 3 jaar’. Deze 
uitspraak is de stip op de horizon en 
verklaart deels ook het succes. Er is 
een heldere doelstelling neergezet 
die aandacht trekt, vragen oproept 
en uitnodigt om mee te doen. Het 
is immers niet niks om in een stad 
van zo’n 200.000 inwoners 1.000 
particuliere (achter)tuinen water-
vriendelijk te maken. 

Open Blauwe Tuinen
In juni 2019 bezocht ik, samen 
met mijn man, zeven tuinen die 
meededen aan de Open Blauwe 

Tuinenroute in Tilburg. Wat was 
het heerlijk om het enthousiasme 
van iedere tuinliefhebber te ervaren. 
Zoveel gedrevenheid, creativiteit, 
kennis en persoonlijke inzichten. 
De diversiteit is groot, want ieder 
legt eigen persoonlijke accenten. 
Rode draad is dat in alle tuinen 
het regenwater wordt afgekoppeld, 
bij de meeste tuinen gaat dat (veel) 
verder dan het opvangen in een 
regenton. Zo kwamen we in een 
tuin waar een ingenieus gotensys-
teem was gemaakt om het water 
direct naar de borders te voeren en 
waar het water dat op de (beperkte) 
verharding viel ook optimaal werd 
gebruikt. We zagen groene daken 
op de schuren. Er werd gewerkt met 

Blauwe tuinen in Tilburg

Ambitie: 
1000 tuinen watervriendelijk maken

Watervriendelijke tuinen, 
dat is het sleutelwoord voor 
het project ‘1000 Blauwe 
Tuinen’ in Tilburg. Het is 
een bijzonder, particulier 
initiatief, waarin inmiddels 
een groot netwerk is opge
bouwd met professionals, 
 overheden, bedrijven en 
particulieren om bewoners 
te bewegen hun tuin ‘blauw’ 
in te richten. 

Tekst en foto’s: Marleen van Tilburg

Vrouwenmantel (Foto: Annette Meyer/Pixabay). Inzet: Watermozaïek
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hoogteverschillen, waardoor het 
water een eigen weg volgt naar een 
vijver die bij overvloed als infiltra-
tiebassin fungeert. Het water heeft 
op sommige plekken tot kunst-
zinnige oplossingen geïnspireerd. 
Zo heeft een van de bewoners het 
infiltratiepunt gecombineerd met 
een levend mozaïek en een water-
speelplek voor haar kleine kinderen.
Tussen de verrassende oplossingen 
bloeien planten, zoemen insec-
ten, zingen vogels en zijn plekjes 
ingericht om te kunnen zitten en 
te genieten van al dat leven en de 
schoonheid in de tuin. Zo’n Open 
Dag opent ogen, inspireert en 
stimuleert om in de eigen tuin aan 
de slag te gaan. Door het bezoeken 
van inspirerende voorbeelden gaat 
het onderwerp meer leven, zeker als 
je het enthousiasme hoort van de 
tuinliefhebbers.

Huisje boompje beter
Atelier GroenBlauw ontwikkelde 
het concept ‘Huisje boompje beter’ 
om klimaatverandering in de stad 
beter het hoofd te bieden. Binnen 
dit concept ontwikkelde de gemeen-
te Tilburg, net als enkele andere 
gemeenten, een lokale website: 
blauwetuinen.nl. De mooi vormge-
geven, inspirerende website biedt 
goede voorbeelden en tips hoe je 
‘jouw eigen tuin’ watervriendelijk 

kunt maken. Kijkend naar andere 
gemeenten is de dynamiek rondom 
zo’n website vaak relatief laag, de 
Tilburgse versie is echter zeer leven-
dig. Misschien komt dat doordat er 
continu campagne wordt gevoerd 
met publieksgerichte acties, een 
eigen nieuwsbrief en een continue 
stroom berichten via sociale media. 
De ervaring leert dat zonder deze 
reuring mensen moeilijk in bewe-
ging komen. 

Tuinscore
Via de website blauwetuinen.nl 

kunnen mensen hun eigen tuin-
score berekenen. In enkele minuten 
kunnen ze zien of ze al goed bezig 
zijn en wat er nog te verbeteren valt. 
Als ze dat willen kunnen ze hun 
tuin ook zichtbaar maken op een 
kaart. Zo zie je eenvoudig wie in 
de buurt al stappen heeft gezet met 
haar of zijn tuin. Je kunt ook eens 
bij de ‘buren’ informeren en vragen 
hoe zij het aanpakken. 
Door actief de wereld van fondsen- 
en subsidieverstrekkers af te stro-
pen zijn Janneke de Vries en Lucy 
Bathgate er met hun projectteam in 

V.l.n.r.: Groen schuurdak (Foto: Janneke de 
Vries), Pimp je regenton, Waterafkoppelen 
kan ook simpel

Spelen met water kan al gauw
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geslaagd om publieksacties te orga-
niseren. Daarbij springt de regen-
tonnenactie in het oog! Het water in 
de regenpijp kan eenvoudig worden 
afgekoppeld door een regenton met 
overloop te installeren.Regenton-
nen zijn tegen gereduceerde prijs 
verkrijgbaar en bij de installatie kan 
geholpen worden door een klussen-
team. 

Tussenstand
Het project loopt nu twee jaar. Een 
kleine bloemlezing van de tussen-
stand in april 2020: 
• Bijna 600 regentonnen aange-

vraagd, geplaatst en aangesloten;
• 555 tuinscores berekend op de 

website blauwetuinen.nl;
• 4 Open Blauwe Tuinen routes 

georganiseerd; 
• Blauwe Tuinen posteractie;
• Planten & stekjesruilmarkt;
• Totaal ruim 80.000 liter water-

berging gerealiseerd;
• Er gaat 3.425.000 ltr/jr regen-

water minder het riool in.

Water in Tilburg, een bijzonder 
verhaal

Tilburg ligt op de hoge zandgron-
den, met grondwater op grote 
diepte. Bij de opkomst van de 
textielindustrie, in de 19e eeuw, 
waren er 37 typisch Brabant-
se beken die door het gebied 
meanderden. Met de groeiende 
industrie groeide ook de stad en 
raakten de beken vervuild. In het 
begin van de 20e eeuw werden 
ze gedempt en vormden  de basis 
voor het stedelijke hoofdrioolstel-
sel. Het gevolg is dat je anno nu 
in de stad nauwelijks oppervlak-
tewater tegenkomt: geen vijvers, 
stroompjes, zelfs geen fonteinen. 
Deze constatering bracht Lucy 
Bathgate er enkele jaren geleden 
toe om het project Levend Water 
te starten. Ze schreef er zelfs een 
brief voor aan de Koning! Haar 
droom, zichtbaar oppervlakte-
water, is tot leven gekomen. Het 
werken aan Levend Water heeft 
de stad een prachtig stromende 
beek opgeleverd in het Spoorpark, 
dat in 2019 is geopend.  Vanuit de 
gedachte om levend water terug 
in de stad te brengen ontstond 
ook het initiatief om minstens 
1000 Tilburgse tuinen water-
vriendelijk te maken. De voorbe-
reidingen startten al in 2016, in 
februari 2018 ging ‘Blauwe Tuinen’ 
van start. Wat is er in die tijd 
veel overleg gevoerd, gepuzzeld 
en creativiteit opgeborreld! Met 
eindeloos doorzettingsvermogen 
is gewerkt aan het netwerk, dat 
nu als een prachtig voorbeeld kan 
dienen hoe je op lokaal niveau 
particulieren kunt motiveren hun 
tuin watervriendelijk te maken. 

Bindmiddel
Omdat veel mensen ook via socia-
le media en nieuwsbrieven worden 
geïnformeerd en informatie met 
elkaar kunnen delen is er een 
‘community’ ontstaan van Blauwe 
Tuin-liefhebbers. Langs deze weg 
wordt niet alleen ingespeeld op de 
klimaatverandering, maar ontstaan 
ook sociale verbindingen tussen 
verschillende mensen met liefde 
voor tuinen en natuur.

Nieuw initiatief
Inmiddels is een volgende zaailing 
ontkiemd: ook in mijn woonplaats 
Vught start, samen met Helvoirt en 
Cromvoirt, een intensieve campag-
ne: Burgerinitiatief Kant om bewo-
ners te inspireren ook hun tuin 
te vergroenen en verblauwen. De 
website www.welkombijkant.nl 
werd op 9 mei j.l. gelanceerd.

Marleen van Tilburg is tuinontwer-
per en aangesloten bij Wilde Weelde, 
www.marleenvantilburg.nl

Watervriendelijk ingerichte tuin


