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Regen is de belangrijkste bron van zoet water binnen het 
ecosysteem van onze aarde. Het is van groot belang deze 
waardevolle en duurzame hulpbron optimaal te benutten.

Regenwater kan worden opgevangen en direct worden ingezet 
voor het irrigeren van planten of worden opgeslagen voor later 
gebruik.

Naast het opvangen van regenwater kan ook huishoudelijk 
afvalwater met behulp van eenvoudige technieken worden 
hergebruikt. 

In deze folder staan een aantal voorbeelden.



Technieken voor het opvangen van regenwater.
Regenwater kan eenvoudig rond om planten worden opgevangen in een 
bassin. Door het bassin te vullen met mulch (fijn organisch materiaal) 
wordt verdamping tegengegaan en de structuur van de bodem verbeterd. 

Probeer met het uitkiezen van planten rekening te houden met de 
hoeveelheid water die ze nodig hebben om goed te kunnen groeien.

Bescherm (jonge) planten tegen wind en te veel zon om uitdroging te 
voorkomen.

Het dak als opvang oppervlak
Het dak van een huis vangt tijdens 
een regenbui veel water op. Er zijn 
verschillende manieren om dit water 
te gebruiken voor het irrigeren van 
planten.

Tips:

Harvesting rainwater for landscape use; Waterfall, P.H. 
Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond; Lancaster, B. 
Afbeeldingen overgenomen uit:



Regenwater dat van de 
dakrand loopt kan met behulp 
van een gegraven kanaal naar 
een bassin gevuld met mulch 
en planten worden geleid.  

Regenwater kan worden 
opgevangen met behulp 
van een dakgoot en 
via regenpijpen worden 
geleid naar een beplant 
verzamelgebied omlijnd met 
berm om het water vast te 
houden.

Regenwater kan snel 
infiltreren in een ‘franse drain’ 
(een geul gevuld met scherp 
grind). Door planten hier direct 
naast te zetten hebben hun 
wortels toegang tot het water.

Met behulp van een 
dakgoot kan regenwater 
worden opgeslagen in een 
reservoir. Zo kan het water 
gedoseerd en op een later 
tijdstip worden gebruik.



Technieken voor hergebruik van afvalwater.

Rogier Overduin 
Afgestudeerd op water voor stadslandbouw op Aruba

Licht verontreinigd 
afvalwater kan worden 
hergebruikt voor het 
irrigeren van planten als er 
biologisch afbreekbare zeep 
en schoonmaakmiddelen 
worden gebruikt.

Het water kan worden 
gefilterd in een mulchlaag 
en het daarin aanwezige 
bodemleven. De delen 
van planten die niet direct 
met het water  in contact 
komen, zoals bijvoorbeeld 
vruchten van een boom of 
struik, kunnen veilig worden 
gegeten.

op de afbeeldingen is, 
van boven naar beneden, 
te zien hoe: water uit 
een badkamergootsteen 
direct geloosd wordt in 
een bassin, condenswater 
van een airconditioner 
middels een slang naar 
een bassin wordt geleid en 
hoe water afkomstig van de 
wasmaschine beurtelings 
op verschillende bassins 
kan worden afgevoerd.


