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Deze handleiding is geproduceerd door atelier GROENBLAUW in opdracht van gemeente Enschede 
ten behoeve van de toekomstige bewoners van ‘t Vaneker. [juli 2019]
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Leeswijzer
Dit boekje geeft tips en informatie voor de zelfbouwers voor het meer ‘groenblauw’ inrichten op vijf 
verschillende gebieden: 

• Aansluiten bij bestaande groenstructuren en versterken van lokale biodiversiteit
• Bufferen van regenwater op de kavel
• Hergebruik regenwater
• Verhoogd en klimaatrobuust bouwen
• Energieneutraal bouwen

Per onderwerp zijn er naast de beknopte informatie ook inspiratievoorbeelden te vinden.
Meer informatie vindt u op www.groenblauwenschede.nl

Enschede wil een duurzame, biodiverse en klimaatrobuuste inrichting van nieuwbouwgebieden waarin 
‘groen’ en ‘blauw’ meer ruimte krijgen om Enschede toekomstbestendig in te richten. 
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Verhoogd bouwen

 
Door de woningen iets verhoogd aan te leggen ten 
opzichte van het maaiveld en de palen iets langer 
te maken worden de woningen waterrobuust. 
Dit kost nauwelijks meer en levert daarnaast een 
aantrekkelijk beeld op. De woningen kunnen ook 
van een waterdichte kelder worden voorzien.

type 3

type 3

Hergebruik regenwater

 
Het regenwater van de daken van de woningen 
kan worden opgeslagen in een regenwateropslag 
onder de grond en gebruikt voor de wasmachine, 
wc en de tuin.

Bufferen van regenwater op de kavel
 
 
Het regenwater dat op de kavel valt wordt liefst 
lokaal gebruikt en vastgehouden. Door minimale 
verharding op de kavel en realisatie van extra 
berging op het laagst gelegen deel van het erf is 
het waterneutraal inrichten van de kavel mogelijk.

Aansluiten bij bestaande groenstructuren 
en versterken van lokale biodiversiteit 

De kavels liggen in het karakteristieke Twentse 
landschap: Houtwallen en bospercelen, afgewisseld 
met open weiden en bouwland. Het karakter 
blijft bewaard door het open landschap, de lage 
bebouwingsdichtheid en het minimaal ingrijpen in 
het landschap. Daarnaast is het wenselijk voor bij 
het landschapstype passende inheemse beplanting 
te kiezen die maximaal de lokale flora en fauna 
versterkt.
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Inleiding
’t Vaneker is een prachtige locatie. ‘t Vaneker is een voorbeeld van een typisch Twents coulisselandschap. 
Het is een bijzonder gebied met kavels die gewild zijn om hun mooie, natuurlijke omgeving. ’t Vaneker biedt 
een uitstekende mogelijkheid om een andere, “groenblauwe” omgang met water te realiseren. 
Het is een gebied met grillige waterstanden. In de gebieden met kleileemlagen en kwel kunnen in de 
periode november tot maart en in de zomer na hevige buien plassen ontstaan. Om wateroverlast alsook 
droogte in de zomer te voorkomen is het zaak om het regenwater lokaal vast te houden.
Door in ’t Vaneker groenblauwe oplossingen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het bufferen van regenwater, 
hergebruik van regenwater, natuurinclusief- en energieneutraal bouwen, respecteren we de grenzen van de 
natuur en maken gebruik van natuurlijke processen. Door een ‘groenblauwe’ aanpak laten we zien dat een 
waterrobuuste en natuur-inclusieve ontwikkeling een hoge leefkwaliteit oplevert die goed in het bestaande 
landschap is geïntegreerd. 

Geschiedenis 
Water speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van Enschede. De eerste bewoners vestigden zich 
hier, omdat er genoeg water voorhanden was. Het water gebruikten zij als drinkwater, waswater en voor 
bewatering van de akkers. Een goed gevulde stadsgracht diende ter verdediging van de stad. Later werd 
het water uit de beken gebruikt voor de textielindustrie. Op de velden aan de randen van de stad, waar het 
grondwater vanzelf naar boven kwam, werd het textiel gebleekt. De textielindustrie in Enschede groeide 
sterk en er ontstond een tekort aan oppervlaktewater. Door het op grote schaal onttrekken van grondwater 
kwamen de beken en de bleekvelden droog te liggen. Die nieuwe ruimte werd benut voor de aanleg van 
wegen en het bouwen van huizen. Zodoende verdwenen de beken stapje voor stapje uit het stadsbeeld. De 
onttrekking van grondwater door de industrie is inmiddels grotendeels gestopt. Het gevolg: het grondwater 
staat weer bijna zo hoog als vroeger en kan tot tot wateroverlast leiden. 

Energieneutraal bouwen

 
Bewoners kunnen zelf hun elektriciteit en warmte 
opwekken. Te denken valt aan zonnecellen op 
het dak en/of een zonneboiler. Daarnaast kan 
in het ontwerp rekening gehouden worden met 
energiebesparing door goede isolatie, HR ++ glas of 
tripple glazing en het gebruik van passieve zonne-
energie om de woning te verwarmen. Daarnaast 
kan er gebruik worden gemaakt van aardwarmte 
met behulp van een warmtepomp.
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‘t Vaneker is een typisch Twents coulisselandschap. Het is opgebouwd uit weilanden,
 afgewisseld met houtwallen, bosjes, poelen en verspreide agrarische bedrijven. De gemeen-
te Enschede en de provincie hechten er belang aan om mens en landschap meer te verbin-
den en robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten te creëren  
(bron: koersdocument ‘natuur voor elkaar’ december 2017).
Bij de inrichting van het perceel is het daarom van belang om aan te sluiten bij de bestaande 
landschapsstructuur; een afwisseling van open delen met houtwallen en/of losse hagen als 
erfafscheidingen.
Twente heeft een ondergrond van keileem met daarover een laag zand die in dikte nogal 
verschilt. Hoe schraler de grond hoe gevarieerder de bomen en planten die er op groeien. ’t  

 © StadLandWater

 
Vaneker ligt aan de voet van een stuwwal, een klein gebied waarvan de helft bestaat uit zand-
grond en de rest uit keileem. Dat is een laag die moeilijk water doorlaat. De zandgrond is juist 
waterdoorlatend. Dat veroorzaakt op ’t Vaneker grote verschillen in vegetatie. Bij de keuze 
van beplanting moet hiermee rekening worden gehouden. Het oorspronkelijke Vaneker is een 
gebied waar de complete afwatering geregeld is via sloten en beekjes. 

Op het boerenerf vond men naast de gebruikelijke moestuin en kleine fruitboomgaard 
meestal een ruime hoeveelheid beplanting, met hoge loofbomen (vooral eiken), beukenheg-
gen, vlier en hulst. De erven leverden hiermee een belangrijke bijdrage aan het Twentse 
coulisselandschap met zijn vele boomgroepen en houtwallen.

Aansluiten bij bestaande groenstructuren en versterken van lokale 
biodiversiteit

 ©atelier GROENBLAUW
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Hagen als erfafscheiding

Groene erfafscheiding
Van oudsher werd er in het landschap rondom Enschede gebruik gemaakt van houtwallen als afscheiding 
van de percelen. Gebruik maken van inheemse soorten als erfafscheiding zorgt ervoor dat de tuin en het 
landschap in elkaar overgaan. Een losse haag in de vorm van groepen heesters is een mooie, betaalbare en  
onderhoudsvriendelijke oplossing om je tuin af te scheiden en om een fijne plek voor vogels te creëren.
Goede haagsoorten zijn bijvoorbeeld de vlier, kardinaalsmuts, meidoorn, haagbeuk, hondsroos en 
egelantier. Groene erfafscheidingen zorgen voor veel leven in de tuin: struiken bieden schuilplaatsen en 
voedsel aan allerlei vogels, insecten en kleine zoogdieren.
Door gebruik te maken van inheemse soorten en een variëteit van soorten neemt de biodiversiteit toe. 

©Frederike van Mierlo, Horti Verde ©L.J.Goedegebuure
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Halfopen houten hek Natuurlijk vlechtwerk als afscheiding Speelse afscheiding

Erfafscheiding
Het is ook mogelijk om een natuurlijke erfafscheiding te maken met halfopen kastanje houten hekken, 
vlechtwerk of een aantal simpele paaltjes met begroeiing. 
Daar waar het noodzakelijk is voor de privacy kiest men voor een dichtere erfafscheiding. 
Variëren met heesters en planten verhoogt de biodiversiteit en biedt bescherming voor dieren en 
nestgelegenheid voor vogels.
Kijk voor bestemmingsplanvoorschriften met betrekking tot erfafscheiding op de site van 
‘Ruimtelijkeplannen.nl’.

©Alex Gisbertz
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Ruwe berk Zomereik Meidoorn

Hulst Mispel Kers Schietwilg

Veldiep Appelboom Kastanje HazelaarHaagbeuk

Lijsterbes
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Bomen
Bomen zorgen voor structuur in de tuin. Een boom plant je voor jaren, soms voor generaties. Kies de plek 
dan ook zorgvuldig en kijk goed of de boom op die plek ook zijn uiteindelijke maat kan krijgen. 
Kies voor inheemse bomen die voorkomen in Twente, de kans dat ze het goed doen in de tuin is dan 
groter. Voor alle bomen geldt: de juiste boom op de juiste plaats. Dicht tegen een gevel kan geen grote 
breed uitgroeiende boom staan, de uiteindelijke omvang van de kroon zal uiteindelijk ook de maat van de 
wortelomvang zijn. 

Door een goed geplaatste boom kan de tuin groter lijken en deze ook indelen en een functie geven. Denk 
bijvoorbeeld aan een boomgaard of bomen rond een terras. Uiteraard zorgen bomen voor schaduw en 
verkoeling op warme dagen, de temperatuur onder een boom voelt op een warme dag al gauw enkele 
graden lager aan. Ze bieden daarnaast een plek voor vogels en afhankelijk van de boomsoort, voedsel voor 
bijen.

©Het Reestdal©atelier GROENBLAUW



       14       14       14

Magnolia Jasmijn Kardinaalsmuts Sneeuwbal

Rhododendron Liguster Vlier Sering

Kornoelje Blauwe regen Vlinderstruik Hondsroos
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Heesters met herfstverkleuring zorgen voor een beleving van de seizoenen en variatie

Heesters
Onder een heester of struik verstaan we een verhoutende plant die in of dichtbij de grond vertakt. Anders 
dan een boom vormen ze in het algemeen geen duidelijke stam, maar komen de meeste soorten met een 
aantal takken uit de grond, die dan ook grondtakken worden genoemd. Een heel kort stammetje kan ook. 
Het criterium is niet de maat. Er zijn laagblijvende heesters en soorten die heel hoog worden, maar de 
meeste worden niet hoger dan zo’n drie tot vier meter. 
Er zijn heesters die in de herfst hun blad laten vallen en dus ’s winters kaal zijn, en groenblijvende of 
bladhoudende heesters. Heesters zijn buitengewoon veelzijdig toepasbaar.

Heesters vormen samen met bomen het blijvende ‘geraamte’ van een tuin, waar andere planten omheen 
worden gegroepeerd. Juist die combinatie maakt een tuin interessant en levendig. Vaste planten komen het 
meest tot hun recht voor een rustige, groene achtergrond. 

©Atelier GROENBLAUW
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Duizendblad Vrouwenmantel Astilbe Narcis

Blauwe distel Krokus Sedum Vuurpijl

Klaproos Korenbloem Kattenstaart Varen
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Beplanting
Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. 
Tijdens een heftige regenbui stroomt er meer water van een uitgedroogd oppervlak dan van een beplant 
oppervlak. Beplanting houdt water vast en verbetert door de doorworteling het infiltratievermogen van 
de bodem. Een beplante bodem warmt bovendien veel minder op in de zomer dan een verharde bodem. 
Beplanting biedt daarnaast ruimte aan allerlei ander leven en houdt door verdamping de omgeving koel.

Bij een arme zandige grond is het belangrijk om te zorgen dat de bodem voldoende humus (plantaardig 
materiaal) bevat, water wordt beter vastgehouden en overtollig water kan beter infiltreren.  Met een 
gezonde bodem zijn de planten weerbaar tegen ziektes en plagen. Als ieder voorjaar de afgestorven 
vasteplantenresten klein geknipt/afgemaaid worden of blijven liggen blijft de grond luchtig. Hiermee 
verbeter je tevens de grond.
Kies voor vaste (inheemse) planten die op de bodem afgestemd zijn. Dan is water geven niet vaak nodig bij 
langdurige droogte en is de kans groot dat de planten gezond blijven.

Planten worden ingedeeld naar licht- en waterbehoefte. Er zijn soorten die veel licht nodig hebben 
(zonminnend) en soorten die weinig licht nodig hebben (schaduwminnend) en soorten die ertussenin zitten 
(halfschaduw). Daarnaast is de vochtbehoefte belangrijk.  

Voorjaarsbloeiers, sneeuwklokje

Symbolen bij beplanting

zon halfschaduw schaduw natte bodem
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bron: Bladgoud-tuinen

Bloemrijk grasland met uitgemaaide stukken.

Gazon en bloemrijk grasland
Een bloemrijk grasveld vergt weinig onderhoud, levert een grotere bijdrage aan de biodiversiteit en zorgt 
voor een betere doorworteling dan een gazon. Door een gemaaid (speel)gazon over te laten gaan in een 
bloemrijk grasland ontstaat er een mooie overgang met het grasland van het omringende landschap. In het 
bloemrijke grasland kunnen paden en zitplekken uitgemaaid worden, dit is een goed en simpel alternatief 
voor plantenborders.

©Groengroep bv.
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Droge voeten - paden
In het gazon of tussen bodembedekkers kunnen stapstenen gelegd worden om van het huis naar een 
verderop gelegen schuurtje of zitje te lopen zonder door het natte of bedauwde gras te hoeven lopen. In 
het gazon liggen de tegels dan iets verdiept zodat er nog wel over gemaaid kan worden. Geschikt materiaal 
zijn bijvoorbeeld natuurstenen flagstones of betontegels die een wat strakker resultaat geven.

©Ron den Dikken, Exclusieve Tuinen©Tuinen Mien Ruys
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Droge voeten - vlonders
Vlonders liggen iets verhoogd in de tuin. Vooral bij drassige tuinen en over lage greppels en/ of 
hoogteverschillen zijn ze geschikt om een pad te maken waar je met droge voeten over kan lopen.  Geschikt 
materiaal voor vlonders zijn bijvoorbeeld hardhouten vlonderplanken bij voorkeur met een antislip profiel 
of fijnribbelprofiel. Dit is een optie met een lange levensduur. Douglas en Robinia (natuurlijk met FSC 
keurmerk) kunnen goed toegepast worden voor vlonders. Zorg ervoor dat er genoeg onderruimte is zodat 
de planken goed kunnen doorluchten. 
 
Om onkruidgroei onder en tussen het vlonderhout te voorkomen is het aan te bevelen een 
waterdoorlatend anti-worteldoek toe te passen. Een houten vlonder vraagt op schaduwrijke plekken 
onderhoud vanwege algengroei. Met wat zand en een borstel kunnen de algen verwijderd worden. 
Geschikt voor: terras, tuinpad.

©Atelier GROENBLAUW
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Houten pergolaHouten pergola met doek Stalen pergola

Pergola
Een pergola is een overwegend open constructie die losstaand in de tuin geplaatst wordt of aan de woning 
bevestigd wordt. Ook al is de pergola meestal open, ze geeft toch een gevoel van beschutting. Een pergola 
kan een overgang in de tuin markeren, een mooi uitzicht ‘omlijsten’ en schaduw creëren. De pergola kan 
ook een overdekt pad maken (een berceau). Door planten over de constructie te laten groeien biedt ze 
naast beschutting ook vruchten en/of bloemen zoals druiven, blauwe regen, kamperfoelie, clematis, etc.

© Bladgoud-tuinen ©All in tuinen ©Boekel tuin en Landschap



    23

Zitje tussen de beplantingZitje aan het water

Zitjes in de tuin
Het is mooi om op verschillende plekken in de tuin zitjes te creëren bijvoorbeeld met uitzicht op het 
omringende landschap, de vijver of een andere mooie plek.

©Emiel van den Berg,Het Groenbureau ©Maarten Admiraal
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Bloemen in de moestuin als pluktuinMoestuin in de volle grond

Je eigen voedsel verbouwen
Een moestuin en een hoogstamboomgaard aanleggen in de tuin vergroot de biodiversiteit en levert 
daarnaast biologisch geteelde groenten en fruit.  Een eenvoudige manier om eigen fruit te oogsten is het 
planten van een hoogstamappel- of perenboom, een mispel en een moerbei zijn ook mogelijk. Zelfs voor 
een afscheiding met heesters kan voor vruchtdragende soorten gekozen worden. Denk hierbij aan een haag 
van hazelaar voor noten of een haag van verschillende soorten aalbessen. Druiven groeien goed over een 
pergola in de zon.
Als je de smaak te pakken hebt van verse groenten uit eigen tuin maak dan een moestuin. Zorg voor 
voldoende zonlicht op de groenten.  

Composthoop
Een composthoop vermindert de afvalberg en levert voedsel voor de planten. Het gebruik van compost 
tussen de planten verbetert het bodemleven en beschermt de grond tegen uitdroging.

Moestuin met verhoogde bakken

©demeisjesvandemoestuin ©Judith Slagter Florals
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Dragon Tijm Peterselie Koriander

Bieslook Salie Lavendel Munt

Basilicum Kervel Selderij Oregano
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Kruidentuin
Een kruidentuin op een zonnige plek in de buurt van de keuken is gemakkelijk en handig; altijd verse 
kruiden bij de hand. Veel kruiden komen jaarlijks terug, het zijn vaste planten. Kruiden zijn meestal 
zonminnend en veel kruiden zijn ook goed bestand tegen droogte. Let op dat sommige kruiden nogal de 
neiging hebben om te woekeren zoals bijvoorbeeld munt, je kan ze ook in een pot zetten. 

Eén-en tweejarigen zoals basilicum, dille, peterselie, selderij en bonenkruid kunt u het beste in potten 
plaatsen. Heeft u enkel een plekje in de schaduw over, dan zijn de mogelijkheden beperkt. Toch zijn er 
enkele soorten die het daar prima naar hun zin hebben. Denk bijvoorbeeld aan kervel, koriander, rucola en 
zuring.
In april/mei zaait u de tweejarigen en vaste kruiden in de volle grond. De éénjarigen kunnen, onder glas, al 
in maart worden uitgezaaid. Aan het einde van de zomer kunt u kervel en peterselie zaaien om het volgend 
jaar te kunnen oogsten.

©Griffioen
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InsectenhotelStapelmuurtjes

Verhogen van de biodiversiteit
Alle dieren hebben een eigen plek in het ecosysteem. Een groot deel van alle diersoorten op aarde zijn 
insecten. Vele zijn zeer nuttig. Ze vormen een voedingsbron voor vogels en andere dieren, ze bestuiven 
bloemen en planten, ze bestrijden elkaar en houden zo de populaties in balans. Insecten hebben allerlei 
schuilplekjes nodig, deze kunnen ze vaak vinden in een gevarieerde beplanting, in stapelmuren en in 
speciaal gemaakte ‘insectenhotels’.  

Insectenhotel
Een insectenhotel is makkelijk zelf te maken, maar is ook kant en klaar te koop. Boor in een houtblok gaten 
van verschillende doorsnedes of maak een bundel riet- of bamboestengels en plaats deze met de holle 
kanten naar buiten in een doosje. Ook een stapelmuurtje met wat openingen biedt beschutting voor allerlei 
kleine diertjes en insecten.

©atelierGROENBLAUW ©atelierGROENBLAUW
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Nuttige insecten in de tuin 
Bijen en hommels zorgen voor bestuiving van bloemen en planten in de tuin. Dit is essentieel 
voor de productie van groenten en fruit.
De oorwurm eet veel bladluizen en is zelf voedsel voor de vogels. Door een (terracotta) potje 
onderste boven te hangen en hierin een bosje stro vast te maken ben je eigenlijk al klaar.
Lieveheersbeestjes zien er leuk uit en zijn ook erg nuttig.  Zowel het volwassen lieveheers-
beestje als de larven eten heel veel bladluizen. Een volwassen lieveheersbeestje eet zo’n 
100 bladluizen per dag. Ze voeden zich met mijten, schildluizen en kleine rupsen. Ze zijn dus 
mooie bondgenoten om insectenplagen in je tuin te voorkomen/bestrijden. Een meidoorn, 
liguster en hazelaar zijn populair bij lieveheersbeestjes.  
Tijdens de winterslaap schuilen ze in insectenhotels of plantenafval. Ruim dus niet teveel op 
en wacht met het terugsnoeien van borders tot de lente aanbreekt.  
Ook een takkenril van snoeiafval biedt bescherming voor verschillende dieren, een takkenril 

aan het eind van je perceel, als deze overgaat in het landschap, is een mooie manier om een 
natuurlijke afscheiding te maken die huisvesting  biedt aan verschillende diertjes. 

Vlinders zijn erg afhankelijk van specifieke planten. De rupsen leven maar op een handvol 
soorten planten of zelfs maar op één soort plant. Voor vlinders is de brandnetel een 
waardplant; dit is een plant waarop dieren iets vinden dat ze nodig hebben zoals voedsel of 
iets om zich voort te kunnen planten. Laat dus enkele brandnetels staan. Brandnetels trekken 
de volgende vlinders aan: dagpauwoog, kleine vos, atalanta, landkaartje. 

Algemeen geldt dat bloeiende planten  zoals de vlinderstruik, zonnehoed, lavendel etc. 
vlinders, hommels en bijen aan trekken, plant ze dan ook ruimschoots aan zodat er het hele 
jaar door iets bloeiends te zien is , leuk voor de mens en belangrijk voor de dieren.
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Huismuskast inbouw

• oriëntatie: noord, noord-oost, oost
• ophanghoogte: 1-10 m
• vlieggatopening: doorsnede 35 mm

• buitenmaat (hxbxd): 170 x 440 x 160 mm
• materiaal: beton met houtvezel
• gewicht: 8 kg
• merk: Vivara

• kastgrootte (bxhxd): 310 x 170 x 170 mm
• materiaal: beton met houtvezel
• merk: Vivara / Schwegler

830- 5GEURST&
SCHULZE

neststeen Vivara/ Schwegler

gevelaanzicht penant

plattegrond

gierzwaluw  - oostgevel in penant of band 1e t/m 6e verdieping

48

Vogel- und Fledermausschutz am Gebäude

Fassaden-Einbaukasten 1HE

Dieser leichte Einbaukasten
aus Pflanzfaserbeton ist
geeignet zur Montage in
und an Außenfassaden von
Gebäuden aller Art, z.B.
Wohnhäuser, Industriebau-

ten, Kirchen, Straßenbau-
werken, Mauern, uvm.
Durch den besonderen
Eingangsbereich ist dieser
Kasten elster- und eichelhä-
hersicher.

Der Kasten ist entweder zum
Einbau in die Gebäudewand
ohne Haltebügel lieferbar,
oder alternativ zur Montage
auf Wänden und Fassaden

mit galvanisch verzinktem
Haltebügel und
Befestigungsschrauben.

Brutraum:
ca. 14  x 14  x 14 cm

Bewohner:
Hausrotschwanz, Bachstelze,
Grauschnäpper, bei Brutplatz-
mangel auch als Alternative
für Sperling, etc.       

� 1HE eingemauert bzw. verputzt (00 631/8) � 1HE installiert an der Wand (00 632/5)

Anbringungshöhe:
Ab 2 m aufwärts an
Gebäudeaußenseiten.
Material:
Pflanzenfaserbeton (asbestfrei)
und SCHWEGLER Holzbeton

Außenmaße:
L 28 x H 15 x T 15 cm    

Bestell-Nr. 00 631/8

Bestell-Nr. 00 632/5

1HE ohne Haltebügel
(zum Einbau/Einmauern)

1HE mit Haltebügel
(zur Montage auf Wand)

Vollkommen wartungsfreies
Element zum Einbau in und
auf Fassaden an Gebäuden
aller Art. Die offene Rückseite
erlaubt Fledermäusen den
Zugang zu existierenden
Quartieren z.B. in Gebäude-
hohlräumen. Fledermäuse
sind sehr standorttreu und ihr
Überleben kann durch den
Erhalt der bestehenden Quar-
tiere gesichert werden. Die
1FE ist besonders gut geeig-
net bei Renovierungen,
Fassadeninstandsetzungen
und Wärmedämmmaßnah-
men, auch z.B. an älteren
Bauwerken oder historischen
Gebäuden.
Der Einbau von mehreren
Elementen wird empfohlen.

Optionale Rückwand
passend zur 1FE
Wenn kein Zugang zu beste-
henden Fledermausquartieren
benötigt wird oder eine ges-
chlossenen Einheit gewünscht
ist, kann die 1FE mit einer
zusätzlichen Rückwand
ausgestattet werden. 
Diese besteht aus
dem gleichen er-
probten Holzbeton-
material wie die
1FE selbst.
Zusätzlich ist ein
Hangbrett aus
Naturholz aufge-
setzt, um ein geeignetes
Spaltenquartier im Inneren 
zu schaffen. 

Die Montage ist unkompliziert:
Die 1FE wird auf die Rück-
wand gesetzt und beide zu-
sammen mit nur 2 Schrauben
angedübelt oder gemeinsam
eingemauert.

Gesamtabmessungen: 
1FE mit Rückwand: 
H 30 cm x B 30 cm x T 10 cm

Bestell-Nr. 00 747/6

� Einbau in Isolierung

� Optionale Rückwand 
(Passend zu 1FE)

1FE ohne Rückwand
Bestell-Nr. 00 748/3

Rückwand zu 1FE

Fledermaus-Einlaufblende 1FE

� Mögliche Befestigungsvariante mit
Schrauben

Anbringung: Die geringe Tiefe
von nur 8 cm erlaubt den ein-
fachen Einbau z.B. in Dämm-
schichten an der Außenfassa-
de. Bei Bedarf kann sie zu-
sätzlich mit zwei Schrauben
befestigt werden.
Wenn gewünscht, kann die
Blende so übergipst, gestri-
chen oder verkleidet werden,
dass nur der Einflug von
Außen sichtbar bleibt.
Selbstverständlich eignet sich
die 1FE auch bei Neubauten
zur Schaffung von neuen
Fledermausquartieren.
Anbringungshöhe: Ab 3 m
aufwärts. Bitte auf freien An-
und Abflug achten.
Bewohner: Gebäudebewoh-
nende Fledermausarten
Material: Holzbeton
Außenmaße:
H 30 x B 30 x T 8cm

�  Haltebügel

GIERZWALUWKAST INBOUW

‘BEE BRICK’

• afmeting: 215 x 105 x 65 mm
• materiaal: beton, gegoten, gepolijst
• merk: https://greenandblue.co.uk/
• oriëntatie: zuid, zuid-oost, zuid-west, west
• vanaf maaiveld: h= 1-10m (bij voorkeur laag)
• vlieggatopening: 2-7 mm
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• materiaal: beton, keramiek
• merk: Monier

HUISMUSPAN

Gebouwgebonden nestelruimtes
Ook aan het gebouw kan je voorzieningen treffen om de biodiversiteit te vergroten.
Het integreren van prefab nestelruimtes in de buitenmuur vergroot de kans op een grote soortenrijkdom 
van vogels en insecten.

VLEERMUISKAST INBOUW

• afmeting hxbxd: 475 x 200 x 125 mm
• gewicht: 9,8 kg
• merk: Schwegler
• gevel oost, zuid, west
• vlieggatopening: hoogte 4-10 m
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Regenwatervijver
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Bufferen van regenwater op de kavel
Door hoogteverschillen in je tuin aan te brengen stroomt het water na een hevige bui naar 
een lager gelegen plek in de tuin waar het geen kwaad kan.
Hoogteverschillen helpen om regenwater te brengen naar plekken waar het regenwater 
beter kan worden verwerkt. Liefst van het huis vandaan. Zo blijven de hoger gelegen delen 
van de tuin, bijvoorbeeld het terras, na een zware regenbui droog. In de lager gelegen delen 
van de tuin kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat je er hinder 
van ondervindt. Het kan ook opgevangen worden in een regenwatervijver, greppel, mini-
moeras of verlaagd grasveld. Als laatste optie kan het overtollige water via de sloot worden 
afgevoerd. 

 
Door de hoogteverschillen en het ontstaan van natte en droge gedeelten, ontstaat er ruimte 
voor meer en minder vochtminnende planten, wat de soortenrijkheid ten goede komt. In het 
natte gedeelte kun je ook een houten vlonder als terras of tuinpad verhoogd aanleggen. Leg 
waterdoorlatend antiworteldoek onder een houten vlonder om onkruidgroei te voorkomen. 
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Vijver met vlonderterras en vlonderpadNatuurvijver met vlonderpad.

Natuur- of regenwaterbuffervijver
Een natuurlijke regenwatervijver vangt regenwater op van het dak of terras en laat het aan de oevers 
langzaam wegzakken in de ondergrond. Een regenwatervijver heeft daarom wisselende waterstanden: vol 
na een regenbui en bijna leeg als het lang droog blijft. Het is daarom het mooiste om een regenwatervijver 
met groene oevers aan te leggen. De wisselende waterstanden zorgen dat er veel verschillende planten en 
dieren kunnen leven. Daarnaast zuiveren oeverplanten het water. Een alternatief voor oeverplanten is een 
regenwatervijver met grindbed: mooi met én zonder water. 
Bij de aanleg van een regenwatervijver is het belangrijk ervoor te zorgen dat de vijver diep genoeg is, 
minimaal 0,7 á 1m, zodat waterdieren zowel bij een lage waterstand als bij vorst kunnen overleven. Dek de 
bodem van de eerste 0,7 m af met vijverfolie en zorg voor een groene oever van minimaal 0,3 m hoog. De 
natuurvriendelijke oevers gaan geleidelijk, trapsgewijs, over in het diepere water. Zo ontstaan er zones met 
verschillende hoogtes en afhankelijk van de hoeveelheid regenwater in de vijver, zijn ze droger of natter. 
De wateropslagcapaciteit van een regenwatervijver is beperkt; hij moet dan ook van een overstort worden 
voorzien naar bijvoorbeeld de sloot.

©Emiel van den Berg, Het Groenbureau ©Ian Kitson
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Natuurvriendelijke groene oever
Een vijver met groene oever zorgt voor sfeer in je tuin. Water kan er worden opgeslagen en het is een plek waar 
dieren en planten zich thuis voelen. Een groene oever kan je maken bij een regenwatervijver en bij een moeras. Zorg 
voor een flauwe helling zodat amfibieën makkelijk in en uit het water kunnen komen. Als er ruimte is voor een wat 
bredere greppel kan ook daar een groene oever gemaakt worden.
Een groene oever heeft verschillende gebieden. In de geleidelijk in elkaar overgaande zones van nat naar droog 
kunnen verschillende plantensoorten zich ontwikkelen. Deze soorten dragen ook bij aan het verbeteren van de 
waterkwaliteit. Daarnaast trekt een gevarieerde beplanting ook gevarieerde diersoorten aan. Dit verhoogt de 
biodiversiteit. 
Afhankelijk van de ligging biedt een natuurvriendelijke oever een zonnige of een wat meer beschaduwde plek. Dit 
geeft een gevariëerd beeld aan de verschillende oevers.
Een vijver aan de rand van het perceel kan een mooie overgang en tevens een natuurlijke barrière vormen met het 
achtergelegen openbaar terrein. Ook kan het helofytenfilter opgenomen worden in de oeverzone rondom de vijver. 

Opbouw van een natuurvriendelijke oever

Een groene oever kan worden opgebouwd uit 
verschillende plantengroepen:

1 Bloemrijk grasland
2 Planten voor vochtige grond
3 Natte kruidachtige planten
4-5 Moerasplanten in dieper water
6 Drijvende planten
7 Onderwaterplanten

©Atelier GROENBLAUW
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Vanaf het maaiveld begint de opbouw van de natuurvriendelijke oever eerst met een 
bloemrijk grasland, dit is  aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Vervolgens zakt het af naar de 
vochtige delen, hier komen veel ongewervelde dieren op af zoals slakken, kevers en vlinders 
zoals het zandblauwtje.

Amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders planten zich voort in de ondiepe oeverzone. 
Veel amfibieën zijn maar een deel van het jaar in de oever aanwezig. Voor de overwintering 
verlaten ze het water. Een geleidelijke overgang van land naar water is hierbij essentieel. 
In het water tussen de waterplanten komen veel kleine waterdieren zoals waterkevers, 
libellen, haften en kokerjuffers voor. 

Moerasplanten geven veel stuifmeel en nectar dat weer insecten aantrekt. Daarnaast 
vormen ze mooie uitzicht- en rustpunten voor libellen en juffers.

Ook bij het beheer wordt rekening gehouden met de ecologie. Het tijdstip van het maaien 
van het bloemrijk grasland ligt bij voorkeur na half juni zodat de planten al hun zaad gevormd 
hebben; zorg dat het maaisel afgevoerd wordt! Maai het natte deel van de oever bij voorkeur 
in de herfst tussen half september en eind november. Amfibieën, vissen en vogels hebben 
daar dan relatief weinig last van.

Fauna van een natuurvriendelijke oever en vijver
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Zwemvijver
Een zwemvijver kan verschillende verschijningsvormen hebben. Er kan gekozen worden voor een strak 
ontwerp met een harde rand of er kan gekozen worden voor een variant waarbij de randen weggewerkt 
worden met een ‘zachte’ groene rand zodat de verschijningsvorm meer de uitstraling heeft van een vijver.
Bij een strakker ontwerp kan het zwemwater op natuurlijke wijze gezuiverd worden door een overloop te 
maken naar een zuiveringsgedeelte beplant met riet.

©Tuinaanleg De Pauw ©Onbekend ©Onbekend
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Natuurlijke zwemvijver
Een natuurlijke zwemvijver bestaat altijd uit twee zones. Aan de ene kant heb je het zwemgedeelte van de 
vijver, aan de andere kant het moerasgebied. In het eerste gebied wordt uiteraard gezwommen. De ideale 
diepte voor dit gebied is dan ook ongeveer 160 centimeter en beslaat tussen de 60 en 70% van het totale 
oppervlak van de vijver. 
De tweede zone is de moeraszone. Deze beslaat de overige 30 à 40% van de vijver en hoeft niet zo diep 
te zijn als het zwemgedeelte. In deze zone wordt het water uit de zwemvijver op een natuurlijke manier 
gefilterd. Deze zone is dus essentieel als je wilt zwemmen in helder vijverwater. Het filteren van het water 
gaat met behulp van een pomp en een moerasfilter. Deze filter bestaat uit lavastenen en waterplanten, 
zoals diamantkruid, kalmoes en kattenstaart.
Overigens hoeft deze moeraszone niet direct aan je zwemvijver te grenzen. Deze kan ook enkele meters van 
het zwemgedeelte verwijderd zijn en verbonden worden door middel van een beekloop. 
(bron: buitenlevengevoel.nl)

©Ecoworks ©Ecoworks
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Regenwatervijver met grind Infitratiestrook beplant Minimoeras

Infiltratiezone ten behoeve van 
waterberging
Een infiltratiezone is een dieper gelegen deel van de tuin waar het regenwater tijdelijk kan blijven staan 
na een hevige bui. Hier kan het water langzaam wegzakken in de bodem. De infiltratiezone ligt wat verder 
van de woning vandaan. De zone is begroeid met planten die tegen kortstondige overstroming bestand 
zijn maar ook perioden van droogte kunnen doorstaan. Een greppel of een minimoeras kan ook fungeren 
als extra waterbergingscapaciteit. Een beplante greppel is rijk aan diverse planten en diersoorten. Op de 
nattere greppels komen veel ongewervelde dieren af zoals slakken, kevers en vlinders als het zandblauwtje. 
Op de iets drogere greppels zullen meer zoogdieren zoals de bosmuis en de egel afkomen. Een minimoeras 
is een zone met een drassige, natte bodem met een klein laagje water erboven. Amfibieën zoals kikkers en 
salamanders gedijen goed in een moeraszone. Moerasplanten geven veel stuifmeel en nectar wat weer 
insecten aantrekt. Daarnaast vormen ze mooie uitzicht- en rustpunten voor libellen en juffers.

©André Vaxelaire Foto en beplantingsplan Elke Blänsdorf ©Monique Hoogland
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Voorbeeld van een open verharding

Gebruik zoveel mogelijk halfverharding
Soms is bestrating nodig, bijvoorbeeld voor het terras, de tuinpaden, de oprit en de parkeerplaats. Hier
kan voor regendoorlatende bestrating gekozen worden. Het regenwater kan dan in de bodem wegzakken
en het grondwater aanvullen, het regenwater hoeft dan niet afgevoerd te worden. Dit helpt mee om
wateroverlast in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen. Waterdoorlatende bestrating biedt meer 
ruimte aan een natuurlijk bodemleven en vergroot daarmee de biodiversiteit. De tuin blijft koeler als er 
minder bestrating wordt toegepast. 

Keuzes verharding
‘t Vaneker is gelegen in landelijk gebied. Halfverharding past bij de natuurlijke, groene omgeving en sluit 
aan bij natuurinclusief bouwen. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen om ongewenst onkruid 
tusen uw (half) verharding te verwijderen. Handmatig verwijderen of wegbranden is milieuvriendelijker.

Voorbeeld van het gebruik van grind in combinatie met grote tegelsCombinatie van gebakken klinkers en grind

 © Giverbo ©Puurgroen © atelier Groenblauw
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Voorbeeld van het gebruik van grind in combinatie met grote tegels

Open bestratingspatroon
Een open bestratingspatroon kan je ook maken met gewone klinkers, die met een brede voeg 
worden gelegd of in een ander open patroon. De ruimte tussen de klinkers wordt gebruikt 
voor lage bodembedekkers of gras. De tussenruimte kan ook worden opgevuld met zand of 
grind.

Grasbetonstenen
Grasbetonstenen zijn een vorm van open bestrating. De ruimte tussen de stenen kan 
gebruikt worden voor lage bodembedekkers of gras, hierdoor warmt het oppervlak ook 
minder op en laat regenwater door. Geschikt voor: oprit en parkeerplaats.

Houtsnippers, schors en cacaodoppen
Deze ‘verharding’ is de meeste duurzame vorm van waterdoorlatende verharding, maar 
moet wel bijna jaarlijks aangevuld worden. De houtsnippers en cacaodoppen verhinderen 

het uitdrogen van de bodem en warmen minder op dan steenachtige verhardingsmaterialen. 
Ze worden ook gebruikt op plekken in de tuin waar geen beplanting staat of als 
bodemverbeteraar. Geschikt voor: tuinpad en als bodembedekker.

Grind, split, schelpen en lavasteen
Grind, split, lavasteen en zelfs schelpen laten het regenwater ongehinderd door. 
Een verharding met grind of split kan heel makkelijk zelf worden aangelegd. Leg een 
antiworteldoek onder de grindlaag om onkruid zoveel mogelijk te voorkomen. Onderhoud 
is eenvoudig, want met af en toe een beetje harken en egaliseren ben je klaar. Indien je ook 
stabilisatiematten gebruikt voor het grind of de split, dan blijft de toplaag mooi egaal. Een 
combinatie van grind met een grote tegel laat ook water door.
Geschikt voor: oprit, parkeerplaats, terras en tuinpad.
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Praktische informatie 
We lieten in de pagina’s hiervoor een aantal groenblauwe oplossingen zien om regenwater 
op de kavel te bufferen zoals bijvoorbeeld een regenwatervijver. Hieronder geven we nog wat 
tips en informatie om dit te realiseren.

Infiltratie
De infiltratiecapaciteit van de kavel hangt in eerste instantie af van de ondergrond maar 
ook het bouwrijp maken kan van invloed zijn. In het kader van het bouwrijp maken is de 
grond mogelijk geroerd. Hierdoor is de natuurlijke bodemstructuur tijdelijk verdwenen en 
kan regenwater minder goed in de bodem infiltreren. Ook door zwaar bouwverkeer kan de 
bodemstructuur veranderen. Door bodemleven en doorworteling zal na verloop van tijd de 
bodemstructuur zich herstellen. Het kan wenselijk zijn om de bodem door te woelen om dit 
proces te versnellen. Maar het beste resultaat wordt natuurlijk bereikt door bij het bouwrijp 
maken rekening te houden met de infiltratiebehoefte: door de grond niet te roeren en/of te 

belasten, en bestaande vegetatie te laten staan en te ontzien.
Emmerproef
In principe kunt u zelf vaststellen hoe goed de bodem in uw tuin water doorlaat. Dit gaat met 
de Emmerproef: Graaf eerst een gat van 30 x 30 x 30 cm. Gooi hierin vervolgens een emmer 
water leeg. Is het water binnen een half uur helemaal weggelopen? Dan hebt u een goed 
doorlatende, zandige grond. Duurt het meer dan vier uur voordat het water weg is? Dan 
werkt infiltratie niet voldoende en zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk: voorbeelden 
hiervan vindt u in deze brochure en op www.groenblauwenschede.nl.
Deze proef is handig, maar natuurlijk niet nauwkeurig. Soms ligt er net op uw proefstuk een 
boomstronk of stuk puin in uw tuin. Die kan het resultaat van de proef beïnvloeden. Doe de 
proef daarom voor de zekerheid in meerdere hoeken van uw tuin. 
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Het badkuipeffect
De bouwkuip van uw woning wordt bij het bouwrijp maken traditioneel opgevuld met 
zand. Dit zand is vaak beter doorlatend dan de omliggende grond. Het kan voorkomen dat 
regenwater dat niet snel genoeg infiltreert afstroomt richting de kruipruimte van uw woning. 
Deze situatie, waarbij kruipruimtes volstaan met water wordt ook wel het ‘badkuipeffect’ 
genoemd. Het effect kan voorkomen worden door kruipruimteloos te bouwen.
Indien u besluit wel te bouwen met een kruipruimte dan adviseren wij de kruipruimte niet 
dieper te maken dan 0,7 meter vanaf de bovenkant vloer. Verder kunt u door het aanleggen 
van drainage rond uw woning het risico van water in de kruipruimte sterk verminderen. 
Wij adviseren in dat geval een PE drainage van 80 mm met omhulling van PP450. Rond 
de drainage kunt u grof zand toepassen en doorspuitputten aanbrengen om onderhoud 
mogelijk te maken. De drainage, eventueel voorzien van een terugslagklep kunt u aansluiten 
op de waterbergingsvoorzieningen met een noodoverlaat naar de sloot.

Rioolaansluiting
Het nieuwbouwplan ´t Vaneker ligt net buiten de stadsrand van Enschede Noord. In het 
kader van het bouwrijp maken wordt binnen het plan een nieuwe riool- en slotenstructuur 
aangelegd. Afvalwater gaat via het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering van Enschede. 
Op de aanwezige slotenstructuur kunt u overtollig schoon water (noodoverlaat waterberging 
en eventueel drainage) aansluiten. U kunt via de internetsite van de Gemeente Enschede een 
aansluiting aanvragen voor het vuilwaterriool en de sloot. Het aansluitpunt dat de gemeente 
Enschede voor u aanbrengt komt op ca. 70-80 cm onder het maaiveld ter hoogte van de 
perceelgrens. Wij adviseren om eerst het aansluitpunt aan te laten leggen en pas daarna de 
voorzieningen op eigen terrein, ter voorkoming dat het later niet goed aansluit qua hoogte 
of locatie. De kavels van Erve Brandemaat hebben geen aansluiting op het riool daar wordt 
gebruik gemaakt van een andere manier van het verwerken van afvalwater.

Kruipruimteloos bouwen voorkomt het badkuipeffect.
(Op bladzijde 54 is meer te vinden over kruipruimteloos bouwen).

©atelierGROENBLAUW
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Tekenen en rekenen
Eerder gaven we enkele voorbeelden van groenblauwe meer landschappelijk gerichte 
oplossingen. Daarnaast kunt u natuurlijk ook vele andere maatregelen toepassen. Informatie 
hierover vindt u op www.groenblauwenschede.nl.
In principe kunt u doen wat u zelf mooi vindt. Maar een goed functionerende waterberging 
hebt u natuurlijk niet zomaar. Er kunnen dingen echt fout gaan als u ondoordacht te werk 
gaat. Teken daarom vooraf altijd een ontwerp. Of laat een tuinarchitect dat doen. 
Weet u de oppervlakte van uw dak, terras en tuin? Voor uw ontwerp hebt u een tekening 
nodig met de juiste maten van uw kavel, tuin en de gebouwen die hierop staan. Ook is het 
nuttig iets te weten over de bodem waarop u woont, want die bepaalt hoe makkelijk water 
wegloopt. Voor u gaat ontwerpen wilt u weten hoeveel water u moet opvangen. 
Voor elke vierkante meter verharding (dak en/of bestrating) is 40 liter waterberging nodig; 

dus wanneer u meer verharding aanbrengt, moet u meer waterberging realiseren. We gaan 
daarbij uit van een bui van 40mm; als u uit gaat van buien van 60mm of meer richt u uw 
kavel nog meer klimaatbewust in.

Voorbeeld: U wilt een terras van 20m2 een oprit van 30m2 en een dak van 50m2 aansluiten. 
Samen is dat 100m2. Dat betekent dat u in uw systeem 100 maal 40 = 4000 liter ruimte moet 
maken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een greppel, wadi, grindkoffer en/of 
infiltratiekratten; zie www.groenblauwenschede.nl hoe u dat aanpakt. In de twee bijgaande 
schema’s worden voorbeelden gegeven van de berekening van de benodigde waterberging 
op uw kavel en van de berekening van de ruimte die nodig is om zo’n voorziening aan te 
leggen.

Berekening benodigde waterberging:

Oppervlak woning  50m2

Oppervlak oprit  30m2

Oppervlak terras  20m2

Totaal oppervlak  100m2

Per vierkante meter 40 liter waterberging
Waterberging = 100m2 x 40 liter = 4000 liter

Berekening ruimte voor voorziening (elk van 4000 liter):

Greppel: lengte x breedte x waterdiepte
                 8 x 0,7 x 0,7 = 4m3 = 4000 liter

Wadi: oppervlakte x diepte
            16 x 0,25 = 4m3 = 4000 liter
               
Grindkoffer: lengte x breedte x hoogte x holle ruimte
    20 x 0,5 x 1 x 40% = 4m3 = 4000 liter

Infiltratiekratten: lengte x breedte x hoogte    
              4 x 2 x 0,5= 4m3 = 4000 liter
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Advies
Een tuin met waterberging ontwerpt u net als een ‘gewone’ tuin. Met wat voorbereiding 
kunt u het dus zelf doen. Het kan zijn dat uw bodem op sommige plekken niet goed 
doorlatend is, bijvoorbeeld omdat er lokaal slecht doorlatende lagen aanwezig zijn. Dan zakt 
het opgevangen water niet zo makkelijk weg. Een deskundige kan u dan met de technische 
aspecten helpen. Bij een tuin op een zandbodem zakt het water snel weg. Maar ook dan is 
het belangrijk dat u uitrekent hoeveel liter regenwater uw tuin moet kunnen opvangen om 
probleemloos te werken. 

Aandachtspunten

• De gemeente legt op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig 
grondwater en tevens dient voor het bergen van hemelwater 

• U krijgt een eenmalige toelichting over water en aansluitingen op uw kavel door een 
medewerker van de gemeente.

• U kunt de aansluiting aanvragen voor vuilwater en schoonwater bij de Gemeente 
Enschede, het is verstandig dit tijdig te doen. 

• Voorkomen afwateren naar de buren. 

• Denk aan ruimte voor waterberging op uw kavel (40 liter waterberging per vierkante 
        meter verharding, of meer); zie deze brochure en www.groenblauwenschede.nl

• Voorzie uw waterbergingsvoorzieningen van een noodoverlaat en verbind de afvoer 
        daarvan met de openbare sloot. 

• Eventuele drainage aanleggen rond uw woning en in uw tuin. 

• Zorg voor een vloerpeil conform kavelpaspoort en in overleg met de gemeente. 
        Wij adviseren om kruipruimteloos te bouwen of een ondiepe kruipruimte te combineren       
        met drainage rond uw woning.  
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Hergebruik regenwater
Het opslaan van het regenwater dat op het dak valt voor gebruik in de wc, de wasmachine en 
het besproeien van de tuin is een beproefde techniek die in België en Duitsland veel wordt 
toegepast. Het is verspilling om hiervoor hoogwaardig drinkwater te gebruiken. Regenwater 
is van voldoende kwaliteit en over het algemeen zachter dan leidingwater waardoor het 
minder schadelijk is voor de wasmachine en je bespaart ook op waspoeder.
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Regenwatergebruikssysteem
Regenwater dat op de daken valt kan je opvangen in een ondergronds regenwaterreservoir. In verband 
met gezondheidsrisico’s kan dit water alleen voor laagwaardige doelen zoals toiletspoeling, wasmachine, 
schoonmaakwerkzaamheden en besproeiing van de tuin worden gebruikt. Het is dus niet geschikt als drink-
water of om mee te koken en te douchen.

Een huisinstallatie voor het gebruik van regenwater bestaat uit de volgende componenten: een reservoir, 
filter, overstort, een centraal regelsysteem, pompjes, en aansluiting op gebruikspunten. 
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Reservoir
De reservoirinhoud wordt afgestemd op de beschikbare hoeveelheid neerslag en het te 
verwachten gebruik en zal ca. 3 m³ zijn. Bij een optimale dimensionering is niet alleen de 
reductie van het drinkwatergebruik optimaal maar wordt ook de neerslag voor een groot 
deel gebufferd. 
Geïntegreerd in het reservoir zijn het filter, de watertoevoer, vlotter, opzuigpomp en de 
overstort. 

Er zijn verschillende uitvoeringen van reservoirs mogelijk: van beton of van kunststof. Voor ‘t 
Vaneker is een betonnen reservoir aan te bevelen vanwege het grotere gewicht wat opdrij-
ving voorkomt tijdens hoge grondwaterstanden. Het eigen gewicht van de betonnen tank 
moet groter zijn dan de opwaartse kracht die wordt veroorzaakt door het deel van het reser-
voir dat zich onder de hoogste grondwaterstand bevindt.
Betonnen reservoirs zijn sterk en hebben als voordeel dat de ruwe oppervlaktestructuur van 
de wanden een goede ondergrond vormt voor micro-organismen die zich hierop kunnen 
hechten en die aanwezige verontreinigingen kunnen afbreken. De reservoirs zijn zwaar en bij 
plaatsing moet de locatie met een kraan bereikbaar zijn.

Filter
Afstromend hemelwater bevat vaste stoffen zoals restanten van bladeren die er beter uitge-
filterd kunnen worden zodat ze niet door rotting de waterkwaliteit negatief beïnvloeden of 
de installatie beschadigen. In het voorgestelde systeem is een bladvang en een zelfreinigend 
filter opgenomen; een hevige regenbui spoelt het filter schoon en voert het vuil af via de 
overstort.
Ondanks filtering komt een deel van het slib in het reservoir terecht. Om te voorkomen dat 
dit opwervelt, dient het  hemelwater geleidelijk in het reservoir te stromen. Dit wordt een-
voudig gerealiseerd door de waterinlaat tot onder in het reservoir door te laten lopen en uit 
te voeren met een 180° bocht.

Overstort
Bij sterke regenval en of gering gebruik van het regenwater kan het reservoir overlopen; 
hiertoe is het reservoir voorzien van een overstort. Deze overstort kan worden aangesloten 
op een greppel die uitmondt in een vijver of andere buffervoorziening op het laagste punt 
van de kavel. 

Centraal regelsysteem
Het centraal regelsysteem is een kast in het huis die de functies van het regenwatergebruiks-
systeem stuurt: het houdt het peil van het water in het reservoir in de gaten via een vlotter 

en zorgt bij een te laag peil ervoor dat drinkwater gebruikt wordt in plaats van water uit het 
reservoir (suppletie). Het systeem heeft twee watertoevoerleidingen: de drinkwaterleiding 
en via een opzuigpomp de aanvoer uit het reservoir. De uitgang van het systeem bevat een 
pomp en een expansievat om de waterdruk in huis te regelen.

Suppletie
Om functies zoals de toiletspoeling en de wasmachine altijd van water te kunnen voorzien 
wordt het systeem omgeschakeld op drinkwatergebruik als het reservoir bijna leeg is.

Regenwaternet
Om risico’s door verwisseling van de waterleidingen uit te sluiten verdient het aanbeveling 
de leidingen van het regenwatergebruikssysteem naar de gebruikspunten van dit water te 
coderen door bijvoorbeeld een afwijkende kleur te gebruiken of te voorzien van leidingmar-
keringen. Het risico op verwisseling met de drinkwaterleiding wordt zo gereduceerd.

Onderhoud installatie
Ten behoeve van een onderhoud is het reservoir voorzien van een mangat.  Periodiek kan het 
reservoir (gemiddeld 1 x per 10 jaar) van slib ontdaan worden en gereinigd worden. Verder 
kan via het mangat het filter schoongemaakt worden en kunnen de interne onderdelen (zoals 
pomp en vlotters) bereikt worden.

Filmpje over regenwatergebruik
www.youtube.com/watch?v=tpf-aMbrXs8&feature=youtu.be
Bron: Mijn waterfabriek
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Verhoogd en klimaatrobuust bouwen
Voor de kavels in het Vaneker, met uitzondering van de kavels Erve Brandemaat, worden 
of zijn door ADT maatregelen (beperkt ophogen, aanleg slootjes en aanleg zandbanen) 
getroffen om op de kavel een minimale ontwatering van 0,5 meter te bereiken. Daarnaast 
adviseren wij de woning minimaal 0,2 meter boven het (opgehoogde) maaiveld te bouwen. 
De van nature ‘natte gebieden’ vereisen relatief veel maatregelen t.b.v. de ontwatering, de 
‘droge gebieden’ vergen nagenoeg geen extra maatregelen.
Door in natte gebieden een netwerk van slootjes en zandbanen aan te leggen kan het 
ophogen worden beperkt tot maximaal 0,40 meter. Hiermee willen we impact op het beeld, 
de waterhuishouding en flora beperken. De intentie is om te bouwen met de natuur met 
behoud van de natuurlijke bodemomstandigheden en maximaal behoud van vegetatie en 
bodemleven.
Door de woningen iets verhoogd aan te leggen ten opzichte van het maaiveld voorkom je ook 
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bij hoosbuien  wateroverlast in huis. Er zijn verschillende manieren om verhoogd te bouwen. 
Het huis kan op palen gezet worden; door de palen iets langer te maken wordt de woning 
waterrobuust. Dit kost nauwelijks meer en levert daarnaast een aantrekkelijk beeld op. 
De woningen kunnen ook van een waterdichte kelder worden voorzien. Het is aan te raden 
kruipruimteloos te bouwen.

Het is het beste om tijdens de bouwwerkzaamheden aandacht te hebben voor de bestaande 
bodemstructuur en te zorgen dat de bodem minimaal belast en beschadigd wordt. Dit 
betekent bijvoorbeeld opslag van materiaal op één plek waar later verharding komt. Door het 
verhoogd bouwen en de vlonderachtige terrassen op vloerpeilniveau ontstaat er een beeld 
van een doorlopend landschap met een minimale aantasting door de bebouwing.
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Kruipruimteloos bouwen 

Kruipruimteloos bouwen kan met een waterdichte kelder onder de woning of door geen 
kruipruimte te bouwen. Het vloerpeil van de woning ligt dan boven maaiveld. 
Het is niet de bedoeling om het hele erf op te hogen; alleen onder de woning kan er 
plaatselijk grond toegevoegd worden.
Het bouwen met een waterdichte kelder is een algemeen toegepaste techniek en wordt hier 
niet verder uitgewerkt. 

Bouwkundige gevolgen van kruipruimteloos bouwen
Bij het bouwen zonder kruipruimte mag het grondwater tot 50 cm onder het vloerpeil stijgen 
zonder dat dit vochtproblemen in de woning veroorzaakt. Een woning bouwen zonder kruip-
ruimte stelt andere eisen aan de vloerconstructie, de riolering en de vloerisolatie. 
De standaard vloerconstructie in Nederland bestaat uit een geïsoleerde betonnen vloer op
een betonnen funderingsbalk die op palen is gefundeerd. Deze vrijdragende vloerconstructie 

kan ook toegepast worden bij bouwen zonder kruipruimte. Het verschil is dat de ruimte 
onder de vloer niet meer toegankelijk is. Er kan gekozen worden om de ruimte onder de vloer 
geheel of gedeeltelijk te vullen met zand, schelpen of een bij voorkeur lichtgewicht isolerend 
materiaal. 
Kruipruimteloos bouwen vereist daarnaast extra aandacht bij het aanbrengen van de 
riolering onder de woning. Wanneer in een later stadium problemen ontstaan, dan zijn de 
aansluitingen niet meer of slecht bereikbaar. Het is daarom aan te bevelen om leidingen zo 
veel mogelijk buiten de woning aan te leggen.
Het aanbrengen van de overige kabels en leidingen kent geen verschil tussen woningen met 
of zonder kruipruimte. Alle elektra-, water en gasleidingen worden tijdens de bouw in de 
afwerkvloer, bovenop de constructieve vloer, opgenomen. 
Het aanbrengen van een waterdichte kelder in plaats van een kruipruimte is nog steeds 
mogelijk en kent geen aanvullende eisen of randvoorwaarden. Kelders moeten tot aan het 
vloerpeil altijd volledig waterdicht zijn. 

Kruipruimteloos bouwen

©atelierGROENBLAUW
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Niveauverschillen   Opgetilde woning met terras

Opgetilde woning, verhoogd terras
Er zijn verschillende mogelijkheden om de aansluiting te realiseren tussen het huis, het verhoogde terras en 
de tuin. Een strak, houten vlonderterras is een mooi contrast met een natuurlijke tuin. Met een verhoogde 
houten vlonder lijkt het gebouw boven het landschap te ‘zweven’. Een alternatief is om het terrein direct 
rondom het huis op te hogen en het terras te voorzien van (half)verharding.

© Regge-tegels©atelierGROENBLAUW
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Een goede leidraad bij het maken van energiebewuste keuzes is de Trias Energetica. Dit is een 
methode om op een zo efficiënt mogelijke manier energie te besparen en duurzaam op te 
wekken. 
De Trias Energetica bestaat uit drie, in prioriteit opeenvolgende, stappen: 

1. De energievraag zo veel mogelijk beperken, door o.a. isolatie van de woning.
2. De energetische reststromen hergebruiken, bijvoorbeeld door de warmte uit   
 ventilatielucht te gebruiken als voorverwarming van verse ventilatielucht.
3. De resterende energievraag op een duurzame manier opwekken, met behulp van  
 bijv. PV-panelen. 

Energieneutraal bouwen 
 
Energieneutraal en aardgasloos bouwen wordt de nieuwe standaard. De realisatie van 
een energieneutraal huis zonder gasaansluiting is niet moeilijk meer. Wel zijn er nog 
steeds extra investeringen nodig. PV-panelen en een uitstekende isolatie, dubbel- of 
driedubbelglas, goede kierdichting en een optimale klimatologische inpassing zijn 
onderdelen van een dergelijk huis. Daarnaast is er een keuze uit een aardwarmtepomp 
of een luchtwarmtepomp. Voordeel van een aardwarmtepomp is dat ze in de zomer ook 
kan koelen. Aardwarmtepompen vereisen hogere investeringen maar hebben door het 
koelvermogen in de zomer een voordeel qua comfort ten opzichte van luchtwarmtepompen 
die dat niet kunnen. Vanwege de lage temperaturen waarmee warmtepompen werken wordt 
altijd gekozen voor vloer- of wandverwarming; dit is ook de meest gezonde en energiezuinige 
verwarming. 

 Ontwerp & foto: Schipperdouwesarchitectuur 
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Hoog

Douche met waterbesparende douchekop 
en voorzien van WTW

drinkwaterleiding

regenwatercisterne
regenwateropslag voor toiletspoeling,
wasmachine en tuin

warmtepomp

vuilwaterput

helofyten�lter

opvang gezuiverd water

afwateringsrichting

Beplante nazuivering

naar zwart/grijswater zuivering

Toilet met doorstroombegrenzer,
Spoelwater vanuit gemeenschappelijke 
opvang

beganegrond niveau woning ca. 50cm 
opgetild boven maaiveld. ‘Hoog en droog’

optionele 
waterdichte kelder

laag

 warmtepomp met warmtewisselaar Electrisch koken, inductie Ruimteverwarming
Lage temperatuurs-
verwarming ivm.
warmtepomp.
Kan zomers ook gebruikt 
worden voor koeling

Energiezuinige LED-verlichting

Eco-wasmachine, watertoevoer zowel 
drinkwater als regenwater

Accu voor tijdelijke stroomopslag
eventueel ook gemeenschappelijk
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Legenda
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Warmte vasthouden door massa en isolatie 
De massa van zware vloeren kan warmte goed vasthouden en beperkt temperatuur-
wisselingen in de woning. Daarnaast is het vooral belangrijk om het warmteverlies zo veel 
mogelijk te beperken. Dit bereik je door de vloer, de muren en ramen en vooral je dak 
zeer goed te isoleren en kieren te voorkomen. Hierdoor blijft de woning op temperatuur 
waardoor een lager energiegebruik mogelijk is, een aangenamer binnenklimaat wordt bereikt 
en tocht en koude voeten voorkomen worden.
 
Reduceren koelbehoefte
Een aspect dat meer aandacht verdient in het kader van de klimaatverandering en de 
hierdoor veroorzaakte opwarming is zonwering. De verwachting is dat het aantal dagen met 
temperaturen boven 25 C bijna zal verdrievoudigen van 13 dagen tussen 1950-1980 naar 29 
tot 36 dagen in 2050.
Doordat de huizen beter geïsoleerd zijn, wordt niet alleen de winterse kou buiten 
gehouden maar ook de zomerse warmte blijft binnen hangen. In veel goed geïsoleerde 
nieuwbouwhuizen worden door de bewoners niet-energie-efficiënte airco’s geïnstalleerd. 
Dit is geen goede ontwikkeling. Dit kan voorkomen worden door goede zonwering aan de 
buitenzijde en zorg te dragen voor goede nachtventilatie. Ook een aardwarmtepomp maakt 
een energie-efficiënte vorm van koeling mogelijk.

Energievraag beperken
Oriëntatie van de woning 
Energieneutraal bouwen en wonen begint met het beperken van de warmtevraag. Dit kan 
o.a. door bij het ontwerp rekening te houden met de oriëntatie van de woning op de zon. Bij 
het plaatsen van ramen moet rekening gehouden worden met voldoende daglichttoetreding. 
Belangrijk is om te veel opwarming door grote ramen op het zuiden te voorkomen Indien 
hier toch voor gekozen wordt zorg  dan voor goede buitenzonwering zodat het ‘s zomers niet 
te warm wordt. De hiervoor genoemde maatregelen maken gebruik van zogenaamd passieve 
zonne-energie. Daarnaast is de oriëntatie ook van belang bij het opwekken van energie uit 
zonlicht door middel van PV-panelen (zonnepanelen) of zonnecollectoren (zonneboiler). 
Door een groot dakvlak op het zuiden te reserveren voor zonnepanelen en eventueel een 
zonneboiler levert de zon een belangrijk aandeel in de energievoorziening van de woning. 

Zonering en compartimentering 
Door kamers met functies die met minder warmte toe kunnen (zoals slaapkamers) of met 
kleinere ramen (zoals berging of badkamer) aan de noordzijde van de woning te plaatsen 
worden deze niet onnodig door de zon verwarmd. Het intern scheiden van ruimtes met 
verschillende temperatuurbehoeftes bepert daarnaast ook de warmte of koelbehoefte in de 
woning. 
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Balansventilatie met wtw (warmteterugwinning)

Hergebruik reststromen
Efficiënte apparatuur
Door het gebruik van energie-efficiënte apparatuur zoals koelkast, wasmachine, optimale 
daglichttoetreding, led-verlichting en het reduceren van stand-by gebruik van computers en 
dergelijke kan het elektriciteitsgebruik beperkt worden. 

Warmteterugwinning uit ventilatie
Voldoende ventilatie is natuurlijk erg belangrijk. Met behulp van een warmte-terugwin 
(WTW) installatie wordt met een warmtewisselaar warmte onttrokken aan de ventilatielucht 
die naar buiten stroomt en aan verse buitenlucht toegevoegd voordat deze ingeblazen wordt. 
Zo kan men zonder problemen voldoende ventileren met een beperkt verlies aan warmte. 
Er bestaan ook hybride systemen voor ventilatie. Hierbij staat de gebalanceerde ventilatie 
alleen aan op dagen met extreme temperaturen; op alle andere dagen wordt geventileerd 
met verse buitenlucht. Dit omdat sommige bewoners een beter gevoel hebben bij natuurlijke 
ventilatie.

Warmteterugwinning uit douchewater
Ook de warmteterugwinning uit douchewater is een efficiënte oplossing die zich 
terugverdient. Deze bestaat uit een warmtewisselaar die met behulp van het gebruikte 
douchewater het aangevoerde koude water voorverwarmt voor het verhit wordt.
De eerdergenoemde zonnepanelen (PV-panelen) zijn in staat om zonne-energie om te 
zetten in elektriciteit. Daarnaast bestaan er verschillende duurzame opties om de woning 
te verwarmen. Twee veel toegepaste duurzame technieken zijn de zonneboiler en de 
warmtepomp. De investeringskosten van deze systemen zijn hoger dan de traditionele 
centrale verwarming op aardgas maar er wordt flink bespaard op energielasten en CO2 
uitstoot. En hiermee kunnen we aardgasloos en energieneutraal bouwen. 

Zonneboiler 
Een zonneboiler gebruikt de warmte van de zon om water te verwarmen. Omdat een 
zonneboiler geen fossiele brandstof gebruikt komt er geen CO2 vrij. Een zonneboiler-systeem 
bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een boilervat. De zonnecollectoren bestaan uit 
metalen buizen waar een vloeistof (water of koelvloeistof) doorheen stroomt die de warmte 
van de zonnestraling absorbeert en afgeeft aan het water in het boilervat. De boiler slaat 
het water op voor gebruik en kan het water elektrisch naverwarmen. In de zomer kan een 

© vanderkuip-zutphen
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zonneboiler het tapwater (voor de douche e.d.), en het gehele huis verwarmen. In de winter 
is er meestal extra verwarmingscapaciteit nodig. Dit kan met behulp van een warmtepomp.
 
Zonnepanelen (PV) 
Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en zijn daardoor een belangrijke bron van 
lokaal op te wekken duurzame energie. Doordat we steeds meer elektrische apparatuur 
gebruiken en doordat moderne verwarmingstechnieken zoals de warmtepomp ook 
elektriciteit verbruiken zijn PV-panelen een onmisbaar onderdeel in het duurzaam 
energiesysteem van een woning. Hoeveel panelen er nodig zijn, hangt af van het te 
verwachten gebruik en de oriëntatie van de panelen. 

Warmtepomp
De warmtepomp werkt als een soort omgekeerde koelkast door warmte uit de omgeving 
(bodem of buitenlucht) met behulp van een compressor naar 40 tot 50 graden te 
verwarmen. Doordat deze temperatuur lager is dan we gewend zijn van de traditionele 
aardgasgestookte CV-systemen, wordt dit lage-temperatuur-verwarming (LTV) genoemd. 
Lage-temperatuur-verwarming werkt met grotere verwarmingsoppervlakken, zoals 
vloerverwarming, wandverwarming en lage-temperatuur-radiatoren. 

Een warmtepomp is een stuk duurder dan een CV-ketel: de aanschafkosten liggen tussen de 
6.000,- en 19.000,- euro, afhankelijk van het type. Het Rijk heeft tot eind 2020 een ISDE-
subsidie beschikbaar gesteld waarmee je tenminste 1.000,- euro terugkrijgt bij de aanschaf 
van een warmtepomp. 
 
Warmtepomp, bodem of lucht? 
Voor vrijstaande woningen komen twee typen warmtepompen in aanmerking: De 
luchtwarmtepomp haalt zijn warmte uit de buitenlucht via een ventilator die naast het 
huis staat. Een bodemwarmtepomp haalt zijn warmte uit de bodem door water in een 
gesloten leidingsysteem onder de grond te pompen. Hierbij neemt dit water langzaam de 
temperatuur van de bodem aan. Een bodemwarmtepomp heeft als groot voordeel dat deze 
ook gebruikt kan worden om te koelen in de zomer. Dit is erg belangrijk in het kader van de 
klimaatverandering en de warmere zomers van de toekomst. Bodemwarmtepompen zijn 
wezenlijk duurder dan luchtwarmtepompen maar zorgen dus wel voor meer comfort in huis. 

Op de website energiesubsidiewijzer.nl vindt je informatie welke subsidies beschikbaar zijn.
Op de website milieucentraal.nl vindt je nog meer tips.

Zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp
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Begroeid dak Parkeren met zonnepanelenBegroeid dak met zonnecollectoren 

Gebruik het dakvlak
De daken van bijgebouwen en carports kunnen gebruikt worden voor zonnepanelen of uitgevoerd worden 
als groendak of een combinatie hiervan.

© Dietzsch architects © mijnenergiefabriek
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Colofon

Dit inspiratieboekje: ‘Natuurinclusief en klimaatrobuust ´t Vaneker, een handleiding voor  
zelfbouwers’ is gemaakt in opdracht van de Gemeente Enschede en de Provincie Overijssel.

 

       

Samengesteld door atelier GROENBLAUW  [september 2019] © atelierGROENBLAUW

Projectleider:  Hiltrud Pötz
medewerkers:  Chantel van Beurden
  Martijn de Koning
  Evi van de Logt

Met een bijdrage van Koen Wagelaar, gemeente Enschede.

Deze handleiding maakt onderdeel uit van het project Water en Wonen in Enschede, 
een samenwerking van atelierGROENBLAUW en STADLANDWATER.

Disclaimer
Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, kan er geen enkele aanspra-
kelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van eventuele onjuistheden en/
of onvolledigheden van de inhoud van deze handleiding.

Bronvermelding
Alle beeldrechten van de foto’s behoren bij de in de foto vernoemde bron.

Bij de foto’s zonder bronvermelding zijn de beeldrechten van atelier GROEN-
BLAUW. Het copyright van de tekeningen en schema’s ligt, tenzij anders 
vermeld, bij atelier GROENBLAUW. Foto’s en tekeningen mogen alleen na 
toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. Niet alle 
rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal konden worden achter-
haald. Belanghebbende wordt verzocht contact op te nemen met 
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl



atelier GROENBLAUW


