Rainprooftips voor hoveniers
1. P
 ak de advies- en voorlichtingsrol op: wijs
particulieren, maar ook corporaties, ontwik
kelaars en architecten op de langdurige voordelen van rainproofmaatregelen.
2. Communiceer je visie en aanpak: of het nu
gaat over rainproof of De Levende Tuin, maak
het duidelijk via de eigen website, nieuws
brieven, de algehele bedrijfsuitstraling (‘Ons
bedrijf werkt rainproof’). Plaats voorbeelden
van projecten op Facebook (bijvoorbeeld op
de pagina van Amsterdam Rainproof).
3. Vergroot de vraag naar rainproofproducten
richting leveranciers, bijvoorbeeld van waterdoorlatende tegels.

Hoveniers in gesprek met Amsterdam Rainproof

Klanten staan best open voor
een ‘rainproof-tuin’
Regenbestendige tuinen, parken, daken en gevels kunnen
helpen om de gevolgen van klimaatveranderingen aan te
pakken. Elke druppel die wordt opgevangen scheelt overlast én
schade. Bovendien is regenwater goed op te slaan en te
gebruiken voor waterelementen en de moestuin. Hoe ‘rainproof’
zijn hoveniers eigenlijk? Welke kansen en belemmeringen zien
zij om rainproof te handelen? Amsterdam Rainproof bespreekt
het met een groep enthousiaste hoveniers uit Noord-Holland.
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De hoveniers die deelnemen aan de verkenningssessie vinden rainproof niet
alleen een belangrijk thema, ze blijken er
ook al regelmatig rekening mee te houden
in het ontwerp, de aanleg en het beheer
van het groen, zo constateert Jori Hoving
van Amsterdam Rainproof. Al pratende
blijken de hoveniers veel kansen te zien
om water als ontwerpelement te
bespreken met opdrachtgevers. Dat een
tuin daarmee dan ook regenbestendig
wordt, is vooral positieve bijvangst. Het
gespreksonderwerp is dan bijvoorbeeld
hoe je een levende, duurzame tuin kunt
creëren, hoe je gratis regenwater kunt
gebruiken of hoe je regenwater als
speelelement op een schoolplein of in
een tuin kunt toepassen.

Levende Tuin als leidraad
Klanten blijken veelal best open te staan
voor een ‘rainproof-tuin’, hoewel de
standaardvraag gericht blijft op een
onderhoudsvriendelijke tuin. Het is volgens de hoveniers zaak om rainproofmaatregelen al direct mee te nemen bij
intakegesprekken en eerste ontwerpen.
Het VHG-handboek De Levende Tuin
biedt daarvoor een handige leidraad.
Verder kunnen hoveniers zich op verschillende manieren profileren als
‘rainproof-hovenier’ (zie kader).

Vergroenen in de stad
VHG-lid Arjan Balkenende van Balkenende Hoveniers in Lisserbroek vindt
het een goede zaak dat VHG zich met
een aantal hoveniers heeft aangesloten
bij Amsterdam Rainproof. “Zoveel als

mogelijk én economisch haalbaar is,
pas ik rainproofmaatregelen toe in mijn
projecten. In een binnenstadstuin gelden
echter wel andere spelregels dan in de
buitenwijken en in het grote groen. Vaak
is zo’n achtertuin moeilijk bereikbaar,
vochtig, donker en laag liggend. Het
water kan geen kant op. Gras is een
probleem. Als alternatief pas ik wel
kunstgras toe. Ik weet dat dat niet echt
past binnen de principes van De Levende
Tuin – een concept waar ik zeker voorstander van ben. Maar het heeft een
enorm drainerende werking en is dus
altijd nog veel beter dan dichttegelen.
Hoveniers moeten zich niet laten strikken
als stratenmaker, de knop moet om. Als
we de helft van de dichtgetegelde tuinen
kunnen vergroenen, is dat al enorme
winst.”

Tastbare voorbeelden
Jori Hoving kijkt positief terug op de
verkenningssessie: “Hoveniers kunnen
veel bijdragen aan de bewustwording
van rainproof en het vergroenen van
ontwerpen in de stad. Er blijkt een grote
vraag te zijn naar tastbare voorbeelden
en kennis over mogelijke maatregelen
om regenbestendig te kunnen handelen,
waarmee ze het gesprek met hun klanten kunnen aangaan. Die voorbeelden
verzamelen we en publiceren we onder
andere via de website en Facebook.
Met NL Greenlabel zijn we in gesprek
over productinnovaties. Richting con
sumenten zijn we trouwens ook actief.
Begin juni hebben we een campagne
gevoerd in een tuincentrum in Amster-

dam, in samenwerking met ontwerpers.
Die maakten ter plekke een globaal
schetsontwerp voor een rainproof-tuin.
Vooral om te laten zien hoe je met enkele
ingrepen al veel kunt bereiken. Misschien
gaan we dat ook nog bij andere tuin
centra doen.”

Bewustwording
Ontwerper en hovenier Saskia Bender
van Eeden Groenadvies heeft deel
genomen aan de rainproof schetsactie.
“Ik wil mensen graag adviseren, hoe
kleinschalig dat soms ook is. Ook in een
kleine tuin en met een klein budget is er
van alles mogelijk: de tegels eruit en
meer plantvakken creëren, de regenpijp
afkoppelen, openingen maken in muurtjes voor afwatering enzovoorts.” Als
ontwerper ziet Saskia voor zichzelf
zeker een rol weggelegd om mensen
te wijzen op het belang van het regenbestendig maken van hun tuin. “Veel
mensen zijn zich er niet bewust van dat
ze er zelf ook een verantwoordelijkheid
in hebben. Ze verwijzen vaak naar de
gemeente, die moet maar een grotere
rioolbuis aanleggen. Door onze krachten
te bundelen in Amsterdam Rainproof
staan we als professionals denk ik sterker om mensen te overtuigen. Samen
kunnen we ook betere manieren bedenken om burgers bewust te maken. En
we kunnen innovaties van leveranciers
bundelen en zichtbaar maken.”
Meer weten over regenbestendige steden?
Kijk op www.rainproof.nl of zoek op Facebook
naar Amsterdam Rainproof.
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