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Innovatieve tegels voorzien
groen van water
Verharding kun je inzetten om planten en bomen van water te
voorzien. Dat bewijzen twee innovatieve tegels die daarnaast
ook de openbare ruimte verfraaien.

Tekst Miranda Vrolijk
Beeld MBI en Rain(a)way

F|e eerste is in opdracht van de gemeente Eind-

LVhoven ontworpen doorNathalie Schellekens

van Ontwerpstudio ONS. Deze groentaludsteen
is, zoals de naam al zegt, speciaal bedoeld voor
taluds onder viaducten. Die zijn vaak volledig ver
hard, onveilig en onprettig. Hier wil de gemeente
verandering in brengen. Maar om ervoor te zorgen
dat planten er kunnen gedijen is water nodig, en
onder viaducten is het over algemeen behoorlijk
droog. „We veronderstellen dat niet het licht de
beperkende factor is, maar vocht”, laat een woord
voerder van de gemeente weten.
De groentaludsteen die door ONS is ontwor
pen en door MBI De Steenmeesters in productie

is genomen, meet 60x40x8cm, is gemaakt van
zelfverdichtend beton en weegt 42 kg. De steen
is voorzien van een patroon van watergootjes
dat is geïnspireerd op het craquelépatroon van
woestijngrond. Elke tegel heeft hetzelfde gootjespatroon. Aan de Halvemaanstraat in Eindhoven is
vorig najaar een talud onder een viaduct bestraat
met de groentaludsteen. Hier en daar zijn tegels
weggelaten waarin schaduwminners zijn geplant,
zoals varens. Het hemelwater dat op het viaduct
de kolken inloopt, wordt naar een goot boven de
groentaludstenen geleid. Vanuit deze goot loopt
het op de stenen, die het via de gootjes naar de
planten leiden. Onderaan het talud ligt een goot
die afwatert naar het riool voor het water dat
alsnog verder omlaag stroomt.
Omdat het water rechtstreeks van het wegdek
komt, zullen wellicht sommige planten last heb
ben van bijvoorbeeld strooizout. Dat is iets wat
de gemeente na de winter wil inventariseren.
Sowieso wordt de locatie aan de Halvemaanstraat
beschouwd als proeflocatie. „Maar de tegels
blijven hoe dan ook liggen, ze zijn ook mooi om
te zien.” Voor de realisatie van dit project heeft de
gemeente een bijdrage van de provincie NoordBrabant gekregen vanuit de Subsidieregeling
biodiversiteit en leefgebieden. „Omdat we een
muurvegetatie realiseren die een toegevoegde
waarde heeft voor de biodiversiteit.”

Van Gogh-plein

De infiltratiecapaciteit van de
meest open Flood-tegels van
Rain(a)way bedraagt 1.800
mm regenwater per uur.

Rondom de lindebomen op het Van Goghplein in Tilburg zijn Flood-tegels toegepast, zij zijn waterdoorlatend. De Ebb-tegels in
het midden zijn dit niet, zij leiden door middel van het gootjespatroon het regenwater naar de Flood-tegels.
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De tweede tegel, de Rain(a)way-tegel van ontwer
per Fien Dekkers, is al wat langer op de markt.
Op het Sint Annaplein in Tilburg dat vorig j aar is
heringericht en nu het Van Goghplein heet, laat
zij echter zien datje de betonnen tegels ook zo
kunt toepassen dat zij ervoor zorgen dat het groen
genoeg water krijgt. Op het 300 m2 grote pleintje
zijn zowel de Ebb- als de Flood-tegels gebruikt. De
Ebb-tegel meet 30xl5cm en heeft een organisch
gevormd gootjespatroon, zij liggen op afschot
en leiden het regenwater zichtbaar naar de
Flood-tegels die rondom de zes lindebomen zijn
aangebracht.
In tegenstelling tot de Ebb-tegel zijn de Floodtegels (30x30x8cm) waterdoorlatend. In Tilburg is
voor de meest open variant gekozen: per uur laat
één tegel ruim 1.800 mm water door. In de tegel
zelf kan 3 1 water staan. Waar deze tegels liggen,
kan het water dus in de grond infiltreren waar

het beschikbaar komt voor de linden. Gemeente
Tilburg heeft ervoor gekozen om onder de tegels
infiltratiekratten aan te brengen voor extra bergingscapaciteit.
De Flood-tegels zijn niet bedoeld om op te
lopen. Ze maken visueel wat er gebeurt als er
een regenbui valt. Communicatieadviseur Ruth
Pasternak van Rain(a)way legt uit dat wanneer tij
dens een bui de tegels vollopen met water dit veel
reacties uitlokt bij omwonenden en passanten.
„En dat willen we graag, meer waterzichtbaarheid
in de openbare ruimte.” Voor het infiltreren van
water in een stenige omgeving zou je natuurlijk
ook gewoon extra beplanting kunnen toepassen.
De Flood-tegel moetje echter zien als een overgangstegel, zegt Pasternak. De Flood-tegel vormt
een overgang tussen de harde stenige omgeving
en de natuurlijke beplanting rondom de bomen
en brengt gelaagdheid in de openbare ruimte.
„Daarnaast benadrukken ze hoeveel water er valt
en vormen ze vanwege het opvallende gootjespa
troon een echte eye-catcher.”
Rain(a)way levert de tegels in drie standaard
kleuren, maar kan ook maatwerk leveren. Zo
zijn voor het Van Goghplein meerdere kleuren
gebruikt, afgeleid uit de sombere kleuren die de
schilder vooral tijdens zijn Hollandse periode
gebruikte. <
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