
Het begon met het plan om iets aan de tuin  
te gaan doen; het eindigde met een particuliere  
regenbestendig-Amsterdam-oplossing. Klimaatbewuste 
tuineigenaar Wim Hafkamp vertelt wat er in  
de tussenliggende periode is gebeurd.

bufferen. Met daarop lavasteentjes, één 
kuub. Die kosten weinig, slaan water op en 
houden de groei van onkruid tegen.’
Als bestrating is gekozen voor tegels met 
een open voeg en daartussen brekerzand.  
Zo kan het water eenvoudig door en tussen 
de tegels de aarde in lopen zonder dat het 
hoeft te worden afgevoerd naar het riool.
Tot slot is de tuin voorzien van ‘kunst’ 
bestaande uit verticaal geplaatste schuin 
afgesneden rioolbuizen waarin eveneens 
enige kubieke meters water kunnen worden 

opgeslagen. ‘We zijn nog niet zover’, zegt 
Hafkamp, ‘maar straks gaan we hier ook het 
water van het dak van de garage naar toe 
voeren. Op het dak van de woning ligt een 
laag sedum dat het eerste regenwater al 
buffert. Daaronder, beneden, staat een 
stevige regenton’
Hafkamp heeft zijn slimme wateroplossingen 
niet zelf bedacht. ‘Ik heb deskundige hulp 
ingeschakeld bij Van der Tol en tuinontwerp-
ster Marie José Copal’, zegt hij. ‘Maar de 
aanleiding – het idee om het huis meer  
te verduurzamen – is wel van mijn vrouw  
en mijzelf. Wij noemen onszelf graag 
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klimaat bewuste Amsterdammers.  
Waternet heeft onze tuin nu tot goed 
voorbeeld gebombardeerd. En ik mag er 
graag over vertellen. Want als we allemaal 
iets aan het klimaat bijdragen, al is het  
maar een beetje, dan krijgt het ook  
écht betekenis.’

Als we allemaal iets aan het  
klimaat bijdragen, dan krijgt  
het ook écht betekenis

Als je dan tóch met de tuin aan de gang 
gaat, lever dan direct een bijdrage aan  
het klimaat, leerde Wim Hafkamp op een 
voorlichtingsbijeenkomst van Waternet. 
Anders gezegd: met een paar eenvoudige 
maatregelen kan iedere particulier bij  
regen de afvoer van hemelwater naar  
het riool vertragen, waardoor de kans  
op over stromingen afneemt.
‘Allemaal niet hemelbestormend, hoor’, 
bagatelliseert Hafkamp zijn privé-initiatief. 
‘Je levert een bijdrage aan een regen-
bestendig Amsterdam, maar het levert ook 
een gewoon mooie tuin op én het is leuk  
om te doen. Daarom zal ik het iedereen 
aanraden. En het kost je geen cent extra.’
Wat heeft hij zoal in zijn tuin gedaan? Nou, 
hij heeft bijvoorbeeld de jeu de boules-baan 
die niet meer werd gebruikt niet weggedaan, 
maar ingezaaid met een prairiebeplanting 
die bestand is tegen extreem droog én 
extreem nat. ‘Zo hebben we een bak 
gecreëerd die twintig kuub water kan 
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