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Legenda

NIEUWE REGENTUINEN 2T/M5
Vorig jaar is in de Graaf Florisstraat een regentuin 
aangelegd. Deze regentuin draagt bij aan een groener 
straatbeeld. Er zijn nog meer geschikte plekken voor 
nieuw groen. Dit is weer het moment om nieuwe tuinen 
aan te leggen. De gemeente geeft hier toestemming 
voor. Bezoek de informatieavond van 3 september voor 
meer informatie over de plannen.
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WAT IS HET IDEE VAN EEN REGENTUIN? 
We willen de infiltratiecapaciteit van de straat vergroten 
en zorgen dat er meer hemelwater in de grond belandt, 
in plaats van in het riool – en de straat vergroenen. De 
regentuinen komen op koppen en kruisingen op locaties 
die momenteel betegeld zijn, naast de parkeerplaatsen, 
tussen het trottoir en de straat. De regentuinen worden 
omkaderd met banden en de groenspecialisten uit onze 
straat zorgen voor een goede beplanting, gebaseerd op 
jarenlange geveltuinervaring.
Waar mogelijk wordt één regenpijp afgekoppeld van het 
riool, het water wordt opgevangen in een slimme regenton 
en stroomt vandaar via een geultje in het trottoir richting 
de regentuin waar het wordt opgenomen. In deze fase zijn 
vier nieuwe tuinen gepland. (Zie plankaart achterzijde).

WAT IS EEN SLIMME REGENTON?
De slimme regenton is ontwikkeld door de Rotterdamse 
ontwerper Bas Sala. De ton is verbonden met het 
internet en is zo op de hoogte van het weerbericht. 
Hij kan zichzelf, anticiperend op een heftige regenbui, 
vooraf reeds leeg laten lopen.

WORDT ZO’N GROENVLAK GEEN ZOOITJE?
Voor het onderhoud van het groen in het vlak wordt 
een zogenaamd zelfbeheercontract getekend tussen de 
gemeente (dienst Stadsbeheer) en enkele omwonenden. 
Deze vormen voor de gemeente het aanspreekpunt voor 
wanneer de regentuin vervuilt of verwaarloosd. 
In een uiterst geval van verwaarlozing gooit de 
gemeente het vlak weer dicht met tegels.

WORDT HET GEEN HONDENUITLAATPLEK?
De banden om het vlak worden dusdanig hoog dat de 
gemiddelde hond er aan voorbij zal lopen, aldus de 
experts van de gemeente. De randen worden ook weer 
niet zo hoog dat ze aantrekkelijk worden als zitjes of 
hangplek. We denken nu aan een hoogte van zo’n 20cm.

GAAT ER PARKEERRUIMTE VERLOREN?
Nee, het eerste groenvlak, dat voor het pandje 88a, 
komt in de plaats van een stuk trottoir. Er wordt een 
marge met de parkeerplek ernaast aangehouden. Ook 
de loopruimtes op de trottoirs blijven allemaal intact.

WIE BETAALT HET ALLEMAAL?
Een gedeelte van de kosten kan betaald worden met 
¤2000 aan Middellandjes die vorig jaar ingezameld 
zijn. Daarnaast is er subsidie toegezegd vanuit de 
dienst Stadsontwikkeling, dat ook een deel van de 
uitvoering op zich zal nemen. Tenslotte is er nog het 
Hoogheemraadschap dat geld over heeft voor elke 
vierkante meter bestratingsoppervlak dat in groen wordt 
omgezet.

WAT IS HET KLIMAATCLUBJE?
Het klimaatclubje – de Groene Graaf – is zomer 2018 
opgericht en bestaat uit Franz Ziegler, Nienke Bouwhuis, 
Jeroen Zuidgeest, Audrey Court en Peter Reitsma. 

NIEUWE REGENTUINEN
De eerste Regentuin ligt er nu een dik jaar en wordt steeds fraaier en voller, zoals iedereen die 
er wel eens langs loopt of fiets met eigen ogen kan zien. De gemeente heeft onlangs de plannen 
goedgekeurd voor een aantal nieuwe Regentuinen en daarbij financiering toegezegd. Zie de 
plattegrond voor de geplande locaties.

BEWONERSAVOND
Volgende week donderdag 3 september organiseren 
we een informatieavond voor bewoners, vanaf 20:00 
in het hoekpandje 88a. We nodigen bewoners van 
harte uit om de plannen te bespreken en met ons na te 

denken over de verdere invulling.

Aan bod komen:
- waarom willen we deze regentuinen?
- waar en wanneer we de tuinen willen aanleggen?
- worden er weer regenpijpen afgekoppeld?
- wie er wil er meehelpen met het beheer ervan?

- welke bezwaren en feedback is er?

Let op: 
vanwege corona vragen we geïnteresseerden zich 
per email aan te melden via tuinvanfloris@gmail.com. 
De 1,5 meter afstand inachtnemend is er slechts 
plek voor maximaal 15 personen in het pandje. Op 
de avond zelf noteren van iedereen de naam en het 
telefoonnummer. 
Bij meer dan 15 aanmeldingen organiseren we op korte 

termijn een tweede avond voor de latere aanmelders.

We hopen u te zien volgende week!

Met vriendelijke groeten van de Groene Graaf 
(Franz, Nienke, Jeroen, Audrey en Peter).

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN?
Voor vragen en opmerkingen, mail: 
tuinvanfloris@gmail.com.

Over dit project verschenen de volgende artikelen:
• https://www.graafflorisstraat.nl/2018/11/de-groene-

graaf-timmert-aan-de-straat/
• https://www.graafflorisstraat.nl/2018/12/de-groene-

graaf-pakt-door/
• https://www.graafflorisstraat.nl/2019/03/

regentuinen-in-de-graaf-florisstraat/

Kom op de informatieavond volgende week donderdag 
3 september, om 20:00 in het hoekpandje 88a.

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN DE 
GRAAF FLORIS!


