
“Een pijp los-
 koppelen en een
 leiding leggen is 
 niet zo ingewikkeld”

Water van de buren afvoeren
Begin vorig jaar kwam Peter Liebrand op het idee om zijn tuin te 
vernieuwen. Peter had al langer de wens om zijn tuin Waterklaar te 
maken. Tijdens de ontwerpfase van zijn nieuwe tuin hoorde hij dat je 
subsidie kunt krijgen voor het Waterklaar maken van je tuin. Dit gaf 
de doorslag om niet alleen zijn tuin te vernieuwen, maar deze ook 
meteen Waterklaar te maken. “Samen met iemand van de gemeente 
heb ik de mogelijkheden bekeken en tips gekregen. Het unieke bij 
mijn huis is dat het regenwater dat op het dak van de buren valt, 
naar ons dak loopt. Wij voeren dus ook het regenwater van de 
buren af. De gemeente heeft hiernaar gekeken en ons subsidie 
toegekend voor deze situatie.”

Grote hoeveelheden water verwerken

De tuin van Peter heeft nu de capaciteit om 16 kuub water te ver-
werken. Hiervoor zijn twee lagen van 8 holle kratten in de bodem 
verwerkt op ongeveer 1.80 meter diepte. Daar overheen is een doek 
gespannen zodat er geen zand in de kratten komt. Daarna is het gat 
met daarin de kratten weer dichtgemaakt, en is de tuin gerealiseerd 
volgens het nieuwe tuinontwerp. 

“Het is jammer dat er zoveel 
 schoon water in het riool verdwijnt. 
 Je kunt water makkelijk terug 
 in de grond laten lopen.”

Steentje bijdragen

Je tuin Waterklaar maken is voor Peter Liebrand een vanzelfspre-
kendheid. “Voor ons leefmilieu is het belangrijk dat we allemaal ons 
steentje bijdragen. Een pijp loskoppelen en een leiding leggen is niet 
zo ingewikkeld. Op deze manier loopt het water in de natuur weg, 
dus ik zou zeggen: koppel allemaal je regenpijp af!” 

Dit is Peter Liebrand uit Gennep. Peter heeft alle regenpijpen afgekoppeld van zijn huis, 
de garage en zelfs het huis van de buren. Het water wordt verzameld in ondergrondse 
kratten die het hemelwater langzaam laten wegzakken in de grond. “Het is zonde 
om regenwater in het riool te laten lopen. Ik heb een put gegraven en gemerkt 
dat de grondwaterstand omhoog mag. Het is mooi dat het water nu niet 
meer het riool in loopt maar de grond in.“

Meer weten? Ga naar www.waterklaar.nl
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