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Er lopen momenteel veel groen/blauwe initiatieven in Rotterdam: Watersensitive, Rotterdams 
Weerwoord, 1000 Regentonnen en -tuinen van Duurzaam - Mooi, Mooier Middelland. Onze nieuwe 
regentuinen sluiten hier mooi bij aan.  

De Regentuin voor 88A was een pilot en wordt zowel door de bewoners als door de gemeente als 
een succes gezien. De gemeente heeft groen licht gegeven en budget toegezegd voor de realisatie 
van de volgende Regentuinen. De afspraak met de gemeente was namelijk om deze Regentuin niet 
als een eenmalig incident te zien, maar als onderdeel van een reeks Regentuinen op alle 
straathoeken. Vanavond bespreken we de 4 volgende locaties.   
 
N.a.v. de opmerkingen op ons voorstel tijdens de vorige bewonersavond hebben we nog preciezer 
naar de plekken gekeken. Vooral het opheffen van een viertal parkeerplaatsen riep de vraag op of 
dat ook anders kon. Om een rustig en herkenbaar beeld te krijgen (zonder verspringingen), worden 
de Regentuinen zoveel mogelijk uitgelijnd op de gevellijnen van de zijstraten en op de bestaande 
boomspiegels. Daarnaast letten we ook op logische looplijnen en oversteekplaatsen. Op basis 
hiervan hebben we het plan nu zo aangepast dat er nog maar 1 parkeerplaats vervalt (ter hoogte van 
nr. 18).  

Jeroen vindt het jammer dat een aantal Regentuinen niet kan worden aangesloten op een regenpijp. 
Op die plekken is de regenpijp aan de tuinzijde gesitueerd of inpandig geplaatst. De zichtbaarheid 
van de regen die vanuit de regenpijp via de ton naar de Regentuin stroomt is een immers een 
belangrijk aspect bij dit project: het vergroot het bewustzijn dat we op een betere manier met het 
regenwater om kunnen gaan en inspireert mensen om ook zelf over oplossingen in hun eigen tuin na 
te denken.  
De plannenmakers zijn het daar volledig mee eens. Misschien is het aanleggen van de Regentuinen 
een eerste stap en is één van de volgende stappen om een regenton bij elke regenpijp in de straat te 
plaatsen. Het 1000 Tonnen project speelt daar al op in. Een andere stap zou de vergroting en 
vergroening van de bestaande boomspiegels kunnen zijn. Het idee is dat het verhaal verteld wordt, 
ook aan kinderen. Hiervoor zouden we scholen kunnen benaderen en kinderen betrekken bij het 
inplanten van de boomspiegels of het meten van de hoeveelheid water in de tonnen. Kortom, ideeën 
zijn er genoeg, we gaan nu eerst de Regentuinen realiseren.   

Om de Regentuinen tot een succes te maken, is onderhoud noodzakelijk. Met water geven, onkruid 
trekken en af en toe planten aanvullen zorgen we ervoor dat de Regentuinen bijdragen aan het 
mooie beeld van onze straat. Er hebben zich al een aantal enthousiaste bewoners aangemeld voor 
het beheer van de Regentuinen (bijlage). De ervaring heeft geleerd dat het fijn is als er meerdere 
tuinierders per tuin zijn. We gaan hiervoor ook actief zelf een aantal mensen benaderen. Audrey 
vraagt Sannetje, Jeroen belt aan bij de voormalige dierenarts en Nienke brengt buurman Bart in.  



De planning is om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen (beplantingsplannen maken, 
offerte hovenier vragen, etc), zodat nog dit jaar gestart kan worden met de realisatie. < 


