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De tuinbezitter kijkt tegenwoordig heel anders 
tegen de tuin aan dan een aantal decennia 
geleden. Beplanting wordt steeds meer onder-
geschikt aan comfort wanneer tijd wordt door-
gebracht in de tuin. En dat is geen positieve 
ontwikkeling, met het veranderende klimaat 
in het achterhoofd. ‘Het regent steeds minder 
vaak. Als het dan regent, zijn het steeds vaker 
extreme buien. De overheid zegt daarom: beste 
woningeigenaar, je moet geen terras in de tuin 
willen. Dat doen ze met Operatie Steenbreek. 
Ik vind dit oprecht een goede oplossing, maar 
ik vraag me af of het haalbaar is. Mijn vrees is 

dat Nederlanders denken: what’s in it for me? 
Ik bepaal zelf wel of ik een boom of een tegel 
in mijn tuin zet’, legt Pes uit. Aco beheerst de 
gehele afwateringsketen, van het opvangen 
van (regen)water tot het afgeven aan bodem, 
riool- of oppervlaktewater. Aco heeft de ambi-
tie om tuinbezitters bewust te maken van de 
verantwoordelijkheden die horen bij een tuin 
die bezaaid is met tegels. Bij Aco zien ze dat 
zo: als je vindt dat je tuin alleen uit tegels moet 
bestaan, is dat oké, maar help de natuur dan 
wel bij het opvangen en afvoeren van regen-
water. Pes: ‘Realiseer je dat al het water dat op 

jouw terrein valt, van jou is. Accepteer dat jij 
maatregelen moet treffen zodat de boel bij de 
buren niet overstroomt.’

Enorme uitdaging
Hoe belangrijk is het om aan waterafvoer te 
denken als je een groot terras in de tuin hebt? 
‘Het zou moeten spelen bij de mensen. In een 
gemiddelde regenbui valt er één liter water 
per vierkante meter per uur. Bij extreme regen 
kan dat oplopen tot 60 liter water per vierkante 
meter per uur. Bij een terras van 40 vierkante 
meter gaat het dan om 2400 liter water. Dan  

Minder beplanting, meer terras: hoe gaan we om met overtollig water?

De tuin heeft de afgelopen twintig jaar een transformatie doorgemaakt. De natuurlijke tuin heeft voor een groot deel plaatsgemaakt voor een buiten-

kamer. Dat heeft alles te maken met de eigenaren van de buitenruimte: de tuinbezitters. Terrassen worden steeds luxueuzer met loungebanken, barbe-

cues en overkappingen. Wat buiten kijf staat, is dat een tuinbezitter niet automatisch een tuinliefhebber is. André Pes, salesmanager bij Aco, is dat wel. 

Hij is hobbytuinier in hart en nieren en liefhebber van beplanting. ‘Als ik vroeger in de tuin wilde zitten, moest ik een klapstoeltje uit de schuur pakken. 

Tegenwoordig hebben we loungebanken die het gehele jaar blijven staan. De tuin heeft een andere definitie gekregen en dat moeten we accepteren.’ 
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‘De tuin heeft een andere  
definitie gekregen en dat  
moeten we accepteren’
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heb je een enorme uitdaging als je geen voor-
zieningen treft. Daarnaast verdrogen we met 
z’n allen. Het regent te weinig. We zouden 
ons verplicht moeten voelen om water op te 
vangen, zodat het door de tuinaarde kan wor-
den opgenomen en uiteindelijk in een sloot 
of rivier terechtkomt.’ Aco richt zich met deze 
boodschap al tien jaar tot de kijker van het tv-
programma ‘Robs grote tuinverbouwing’. De 
doelgroep van dat programma is de particuliere 
tuinbezitter, maar ook hoveniers zijn nodig 
om de boodschap te verkondigen. ‘Hoveniers 
moeten de boodschap overnemen en mensen 
oproepen om wat met waterberging te doen. 
Nu zeggen veel hoveniers: u roept en wij draai-
en, maar ze moeten zich gaan realiseren dat het 
geen rocketscience is en dat zij de verantwoor-
delijkheid hebben om de particulier hierover te 
informeren, ook als die er niet om vraagt.’

Teruggeven aan de natuur
Volgens Pes zijn er twee hoofdmanieren om 
de uitdaging met regenwater op het terras aan 
te gaan. Ten eerste kan het water opgevangen 
worden om later weer gebruikt te worden, 
bijvoorbeeld met de regenwaterbuffertanks 
van Aco. Het schone regenwater wordt opge-
vangen en stroomt in een kunststof opslagtank 
die onder het terras wordt geplaatst. Voordat 
het water de tank in stroomt, passeert het een 
filter dat voorkomt dat vuildeeltjes in de tank 
terechtkomen. Een pomp in de tank zorgt er 
middels twee aansluitkoppelingen voor dat 
het water gebruikt kan worden voor tuinbe-
sproeiing, toiletspoeling of het bijvullen van 
de vijver. Een tweede oplossing kan zijn het 
water opslaan in de grond middels Rainbloxx. 
‘Rainbloxx is een blok gemaakt van steenwol, 
dat ervoor zorgt dat overtollig regenwater door 
de grond wordt opgenomen. Deze steenwol 
neemt voor 95 procent water op. Het is een 
soort overgangslaag tussen het terras en de 
grond, die het water weer teruggeeft aan de 
bodem. Wanneer het in een droge periode 
ineens heel hard regent, is de grond zo droog 
en hard dat er geen water opgenomen wordt. 
Rainbloxx zuigt het water dan op, zodat het 

later alsnog door de bodem wordt opgenomen.
Rainbloxx kan ook op een groenblauw dak 
geplaatst worden om daar extra water vast te 
houden. Het water verdampt dan op het dak, 
wat verkoeling biedt. Dit is een goede manier 
om het hitte-eilandeffect in de stad tegen te 
gaan. Ik vang bijvoorbeeld water op op het dak 
van mijn overkapping in de tuin. Onder het 
dak kunnen we koel zitten, terwijl het water 
verdampt.’
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‘Hoveniers moeten de boodschap  
overnemen en mensen oproepen om 
wat met waterberging te doen’
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