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Droge zomers
We maken het de laatste jaren steeds vaker mee: warme, droge zomers. Landbouw en natuur hebben
last van het gebrek aan neerslag, maar ook de planten in de tuin hebben het zwaar. We zijn gewend om
de tuin te sproeien met drinkwater, waardoor we samen honderden miljoenen liters extra drinkwater
verbruiken. Hierdoor staat de drinkwatervoorraad in de zomer onder druk, met uiteindelijke consequentie
dat er geen water meer uit de kraan komt. Kortom: we moeten zuinig met ons drinkwater omgaan.

Gelukkig zijn er tal van oplossingen om je tuin van water te voorzien zónder kraanwater te gebruiken.
Regenwater vasthouden kan op allerlei manieren en vaak is er vanuit de gemeente of het waterschap
zelfs subsidie beschikbaar. Maar wat is er voor jouw tuin allemaal mogelijk?
Juist omdat er zoveel verschillende oplossingen zijn, is het soms lastig te bepalen wat voor jouw tuin de
beste is. Is één regenton voor je tuin voldoende of moet er meer gebeuren?
Voldoende water vasthouden in jouw tuin
Met onze “tuin-drinkwaterneutraal” rekentool maken we samen een specifiek plan om jouw tuin
voldoende water te laten vasthouden zodat de tuin sproeien met drinkwater niet meer nodig is. Met onze
tool kan je per individuele tuin uitrekenen hoeveel water je moet vasthouden om een droge zomerse
periode van 10 dagen te overbruggen. Op basis hiervan geeft de tool een overzicht van de meest
geschikte water-opvang-oplossingen, én wordt ook meteen een overzicht van de subsidieregelingen voor
jouw adres op een rij gezet. Nu kun je meteen je plan indienen, subsidie aanvragen en uitvoeren. Zo
maak jij je tuin in 3 minuten drinkwaterneutraal.
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