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‘We hebben te maken met een klimaatverande-
ring die twee effecten heeft. Ten eerste komen 
er vaker kortdurende hoosbuien voor en daar-
naast treden er langdurige droge periodes op. 
Dat betekent dat Nederland anders met zijn 
regenwater moet omgaan. Tot zo ver is de rede-
nering helder, maar dan komt er een kink in de 
kabel’, aldus André Pes. 

Tuin verlengstuk van woonkamer
‘Het terras krijgt de schuld van het waterpro-
bleem. Waar een terras ligt, kan het water de 
grond niet in. De overheid is zich bewust van 
het tegelprobleem. Dit zie je terug in de manier 
waarop men probeert particulieren te motive-
ren om meer groen aan te planten in de tuin. 
Ter ondersteuning stimuleert de overheid de 
Operatie Steenbreek met de slogan: tegel eruit, 
plant erin. Daar sta ik nog objectief tegenover. 
Maar daarnaast hebben we te maken met een 
andere trend die bij particulieren leeft: de afge-
lopen dertig jaar is de tuin een verlengstuk van 

de huiskamer geworden, een soort buitenka-
mer. Bij een dergelijk concept verwacht je een 
vlakke bodem en geen onkruid. Deze ontwikke-
ling heeft geleid tot de aanleg van steeds meer 
terrassen. Hier ontstaat een spanningsveld: 
de overheid wil graag biodiversiteit en geen 
versteende tuinen, terwijl de tuinbezitter een 
onderhoudsvrije tuin wil, die in zijn beleving 
gelijkstaat aan een compleet betegelde tuin. 
Maar dat hoeft niet zo te zijn; je kunt een 
onderhoudsvrije en toch groene tuin hebben. 
Ondanks de inzet van de overheid zijn er dit 
jaar toch weer meer stenen afgezet.’
De overheid wil voorkomen dat straten en 
wijken overstromen, maar ook dat tuinen uit-
drogen. ‘Daar komt bij dat de tuinen gemiddeld 
een stuk kleiner zijn geworden’, constateert Pes. 
‘Wel 50 vierkante meter kleiner. Sterker nog, 
veel tuinen overstijgen die afmetingen niet. 
Bovendien neemt een terras toch een behoor-
lijk deel van de tuin in. Wij als Aco zeggen: laat 
particulieren in hun waarde; ze hebben lang 

De aanleg van een terras in de tuin is nog steeds 

heel populair, en dit terwijl de overheid met 

de Operatie Steenbreek juist meer groen in de 

tuin wil als maatregel voor beter regenwater-

beheer. Dit lijken twee tegenstrijdige ontwik-

kelingen, maar Aco heeft hier een oplossing 

voor: voer het overtollige regenwater niet af 

naar het riool, maar infiltreer het in de tuin of 

een ondergrondse opslagtank. Zo beheer je als 

tuinbezitter je eigen afwatering. Verkoopdirec-

teur André Pes van Aco Nederland vertelt over 

de ins en outs.
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Aco heeft slimme oplossingen 
voor afwatering in eigen tuin
‘Sluit lijngoten niet aan op het riool’

Regenwater slim gebruiken voor beplanting



91www.vakbladdehovenier.nl

ADVERTORIAL

gespaard voor hun terras. Maar ga wel met 
tuinbezitters in overleg. Als ze graag een terras 
willen, moet je ze verantwoordelijk maken voor 
de opvang en het vasthouden van regenwater. 
Wij denken dat de overheid de burger com-
pleter kan informeren over de mogelijkheden 
van infiltratie, ook in een tegeltuin. Want er zijn 
allerhande oplossingen om ook naast een ter-
ras regenwater te infiltreren in de tuin.’

Trends
Pes signaleert een aantal trends in de booming 
terrassenwereld. ‘Jaren geleden was de cob-
blestone populair; toen zag je de opkomst van 
de 60-bij-60-tegel. Inmiddels is dat een kleintje 
in vergelijking met de huidige afmetingen 
van 80 bij 80 cm of zelfs 1 bij 1 m. Deze tegels 
maken een heel strakke vormgeving mogelijk 
in de tuin. Hoveniers die dergelijke terrassen 
aanleggen, vangen het water op in een zo smal 
mogelijke goot. Deze wordt als zichtstuk steeds 
smaller.’
De Aco-man ziet in het licht van de huidige 
ontwikkelingen nog veel mogelijkheden voor 
de lijngoot. ‘Momenteel worden drie op de 
tien terrassen aangesloten op een lijngoot. Die 
andere terrassen wateren gewoon naar de tuin 
of straat af. Maar dit kan beter, vooral als we het 
lokaal opvangen en infiltreren van regenwater 
combineren. Wij hebben dan ook prachtige 
oplossingen om water te infiltreren, direct 
onder de grond in het zand of op een diepere 
plek bij een boom of struik.’
Pes vindt dat je de lijngoot eigenlijk als een 
statussymbool moet beschouwen. ‘Mensen 
moeten trots zijn op de details in hun tuin. Als 
Aco werken we daaraan mee. We hebben als 
marktleider een grote keuze in verschillende 
goten en roosters. Voor iedere consument heb-
ben we een oplossing die past bij de uitstraling 
van hun tuin.’

Water niet naar riool
Hij heeft een dringend advies aan de tuinbe-
zitter: ‘Als je een terras hebt, zorg er dan voor 
dat het water in de tuin blijft en stuur het niet 
naar het riool. Infiltreer het water lokaal. Dat 
wil zeggen: realiseer een infiltratieoplossing 
direct onder de goot. Het voordeel is dat je op 
die manier meehelpt aan een nieuwe inrichting 
van het waterbeheer. Je doet iets goeds, zonder 
dat het iets extra’s kost. Want het is een keuze 
om regenwater te infiltreren of op het riool aan 
te sluiten. Daarnaast is infiltratie in eigen tuin 
natuurlijk ook gunstig voor de grondwater-
stand. Daarmee minimaliseer je bovendien de 
kans dat je terras verzakt.’
Nog beter is het, volgens Pes, om water op te 
vangen in plaats van te infiltreren. ‘Het water 
dat je via de gootjes of van het dak opvangt, 
kun je beter naar een ondergrondse tank 
leiden, waarna het gebruikt kan worden om 
de eigen tuin te besproeien of de vijver te vul-
len. Dit is voor veel mensen best een kostbare 
oplossing, dus voorlopig zal deze niet echt 
doorbreken. Wat wel blijft staan, is het advies 
om de afvoer van regenwater niet aan te sluiten 
op het riool. Overal waar we komen, blijven we 
dit zeggen.’ 
Pes is een groot voorstander van de aanplant 
van bomen als een oplossing voor het klimaat-
probleem. ‘We werken samen met een grond- 
en een boomleverancier, en gedrieën weten we 
dat een boom het niet redt zonder grond en 
water. Met andere woorden: combineer zaken, 
laat regenwater van het dak af komen en leidt 
het naar een boom. Dan heb je een boom die 
water kan verdampen, schaduw kan geven, 
kan koelen, terwijl je ook de waterafvoer heb 
opgelost.’

Aco: verwerken van water is de 
rode draad
De Aco-groep is wereldwijd marktleider 
op het gebied van watermanagement. Al 
zijn hele 75-jarige bestaan lang houdt het 
concern zich bezig met het verwerken van 
water. Bij Aco weten ze dus hoe belangrijk 
water is voor mens en natuur. Daarom 
zijn collect, clean, hold en release voor Aco 
belangrijke elementen in de afwaterings-
keten. Hieraan heeft het bedrijf diverse 
oplossingen verbonden voor het opvangen, 
behandelen, vasthouden en afvoeren van 
(regen)water. Met deze oplossingen zorgt 
Aco ervoor dat mensen en natuur optimaal 
gebruikmaken van water. 

Als groot Duits familiebedrijf is Aco op 
alle continenten actief. Het concern biedt 
wereldwijd werkgelegenheid aan 5000 
mensen. Het Nederlandse verkoopkantoor 
is gevestigd in Doetinchem; daar wordt de 
vraag van de klant vertaald in een passende 
lokale oplossing. 
De producten van Aco zijn altijd eenvoudig 
te verwerken, hebben een mooi design 
en zijn zeer betrouwbaar. Bovendien wil 
het bedrijf fungeren als vraagbaak voor de 
markt. Zo is er voor de tuinsector een spe-
ciale tuinprofessionalsgroep opgezet, met 
twintig fabrikanten die kennis doorgeven 
aan de hovenier.

André Pes verkoopdirecteur, Aco
Infiltratie langs het terras met een SlimLine-lijngoot en 

het infiltratiesysteem RainBloxx
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