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Water4Good Project 

 

 
Figuur 1: Food for good vijver in de winter. De gewenste situatie is dat er in de zomer ook water in 
de vijver staat.   
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A. In het kort 
Waarom? 

Wij, de vrijwilligers en de organisatie van Food4Good, Park Transwijk, Utrecht Zuid-West, willen met 
onze stadsmoestuin bijdragen aan mitigatie van droogte en wateroverlast, aan vergroting van 
biodiversiteit en hiermee aan cohesie en inspiratie voor de buurt en voor de stad.  We zien dat we 
met onze moestuin een groot verschil kunnen maken. We willen zelf aan de slag, onze stad 
inspireren en zoeken medefinanciering voor ons project.  

Hoe en wat precies? 

Door regenwater op te slaan in regentonnen, in onze vijver en in de bodem. We doen dit samen 
met de buurt en scholieren, door ze te betrekken bij het proces en kennis te delen. Wat gaan we 
precies doen? 

1. WP 1 Regentonnen en irrigatie systeem: regenwater opvangen in regentonnen en hergebruik 
voor (druppel)irrigatie.  

2. WP 2 Oppervlaktewater systeem en biodiversiteit: opslagcapaciteit van de vijver vergroten; 
biodiversiteit vergroten door aanplanting van planten rond de vijver (waterplanten en 
oeverbegroeiing) en het creëren van schuilplaatsen voor amfibieën en insecten o.a. met stenen.  
Hiermee wordt ook de wateropslag capaciteit van de bodem vergroot.  

3. WVP 3 Bodemdrainage systeem: drainagesysteem onder kweekbedden aanleggen voor 
bodem aeratie/waterinfiltratie (winter) en wateropslag (zomer). 

4. WP 4 Betrokkenheid en kennisdeling: educatief materiaal in de tuin (bord, kaart, flyers) en op 
sociale media plaatsen; bijeenkomsten voor de buurt organiseren (kennis delen, kennis maken, 
muziek, co-creatie) en begeleide activiteiten/excursies/speurtochten voor scholen 
organiseren (in samenwerking met Eilandstede/Utrecht Natuurlijk). Kinderen en 
buurtbewoners laagdrempelig en interactief kennis laten maken met wateroverlast en droogte 
en oplossingen daarvoor.  

Wanneer? 

In de lente van 2021 beginnen zodat we al in de zomer resultaten kunnen boeken. Vervolgens 
opschalen en meer impact creëren in 2022.  

Wat maakt het project bijzonder? 

Klimaatadaptatie door buurtbewoners, integraal waterbeheer aanpak, schaalbaarheid. 

Gewenste resultaten? 

● Besparing van minimaal 50 m3 water per jaar = 15 % totale waterverbruik van de moestuin 
● Minder wateroverlast bij Food4Good en bij de naastgelegen Verkeerstuin.  
● Waterplanten en amfibieën in en rondom de vijver het hele jaar door.  
● Minimaal 2 buurtevenementen en 2 groepen scholieren betrokken bij het project en 

Informatief (beeld)materiaal in de tuin en op sociale media voor kennisdelingen inspiratie 
● Opbouw van praktijkkennis voor vrijwilligers en buurtbewoners 
● Meer bewoners van Utrecht ZW betrokken bij de moestuin als ontmoetingspunt, 

vrijwilligerswerk plek, kopen van lokale groente 

 

Oude situatie versus nieuwe situatie 

Element Oude situatie Nieuwe situatie 

Vijver Droog en geen dieren 
(zomer); wateroverlast 
bij verkeerstuin (winter). 

Water ook in de zomer, waterplanten, insecten en 
amfibieën het hele jaar door. Minder vaak/erg 
wateroverlast bij de verkeerstuin. 
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Kas & 
midden-tuin 

Plassen in de dagen na 
regenbuien. 

Snellere drainage tijdens en na regenbuien in de 
winter, waardoor minder plassen en beter groei 
van plantenwortels 

Looppad 
hoofdgebouw 

Plassen in de dagen na 
regenbuien. 

Snellere drainage tijdens en na regenbuien en 
beter afvoer van water naar de vijver 

Irrigatie Leidingwater. 15 %  via opgeslagen regenwater. Verminderd 
water verbruik door druppelirrigatie.  

 

  

Figuur 2: wateroverlast bij verkeerstuin en plassen in het midden-tuin (winter).  

B. Over dit initiatief 
1. Food for Good 
Water 4 good is een initiatief van de vrijwilligers van Food 4 Good en bewoners van Utrecht Zuid-
West. Food for Good is een tuinderij in Park Transwijk, Kanaleneiland, Utrecht. In deze tuin wordt 
met wijkbewoners en mensen uit kwetsbare doelgroepen groente, fruit en kruiden verbouwd. Een 
deel van de oogst gaat naar iedereen die meehelpt. Een ander deel van de oogst wordt verkocht. 
Zo voorzien we de wijk van gezond, lokaal, biologisch voedsel. Daarnaast vormt de tuin een groene 
oase in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een praatje maken of samenwerken. Sinds 
januari 2021 wordt de tuin beheerd door Stichting Utrecht Natuurlijk. Utrecht Natuurlijk organiseert 
activiteiten, cursussen en evenementen over natuur en milieu op scholen en op de eigen 
stadsmoestuinen. Daarbij worden bewoners, bedrijven, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties 
en de gemeente Utrecht betrokken.  
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Figuur 3: plattengrond plan van aanpak Water4good 

2. Draagvlak en samenwerking 
Dit initiatief is ondersteund door de vrijwilligers en de organisatie van Food4good, door Stichting 
Utrecht Natuurlijk, Stichting de Wending en door Stichting Planeet in Actie. Experts van 
Rijkswaterstaat en van Deltares zijn ook hierbij betrokken. Het plan is al afgestemd met de 
Verkeerstuin Utrecht https://www.verkeerstuinutrecht.nl/. Gedurende het project zullen 
contacten gelegd worden met andere tuinen (Moestuin, Hof van Cartesius, Eilandstede, Volle 
Grond) en o.a. met de volgende (buurt)organisaties: declique.nl/, https://de-alchemist.com/, 
https://vokoutrecht.nl/, https://www.deklub.nl/, https://www.impact030.nl/ 

  

https://www.verkeerstuinutrecht.nl/
http://declique.nl/
https://de-alchemist.com/
https://vokoutrecht.nl/
https://www.deklub.nl/
https://www.impact030.nl/
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C. Fasering en activiteiten per werkpakket 
1. Regentonnen en irrigatie systeem 

1.1. Fase 1 OPSTARTEN april-juni 2021 – GO/NOGO 1 – werking en budget 
1.1.1. Stabiele basis voor watertonnen 1 & 2 => pellets positioneren. 
1.1.2. Watertonnen (1 & 2) positioneren. Klimop laten groeien.  
1.1.3. Koppeling dakgoot en filters + overloopsysteem   

1.2. Fase 2 UITBREIDEN juli-oktober 2021 – GO/NOGO 2 – nuttig middellange termijn (3 
jaar) 

1.2.1. Stabiele basis voor watertonnen 3, 4 en 5  
1.2.2. Watertonnen 3, 4 en 5 installeren 
1.2.3. Systeem van slangen installeren.  
1.2.4. Slangen systeem voor druppelirrigatie.  
1.2.5. Zon waterpomp installeren. 

1.3. Fase 3 VERSTERKEN november-maart 2022 
1.3.1. Huisje bouwen voor watertonnen 1 & 2. 
1.3.2. Ondergrond slangen plaatsen (graafmachine).  
1.3.3. PVC buizen direct onder dakgoot van hoofdgebouw en verbinding met regentonnen.  

 

 
Figuur 4: grafisch overzicht (doorsnede en details) van de toekomstige regentonnen systeem  

 

2. Oppervlaktewater systeem en biodiversiteit 
2.1. Fase 1 april-juni 2021 

2.1.1. planten/bomen/dieren kopen en plaatsen rond de vijver en bij het hek van de 
verkeerstuin. 

2.1.2. extra geulen en mini-vijver graven in het bosgebied 
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2.2. Fase 2 juli-oktober 2021 – GO/NOGO 1 –  budget 
2.2.1. vijver verdiepen/verbreden.  
2.2.2. 2x watergoten installeren. 

2.3. Fase 3 november-december 2021  
2.3.1. Regenwater-opvangbak boven de container bouwen 
2.3.2. Slang plaatsen tussen vijver 1 en vijver 2 als overloop tijdens en na regenbuien. 

 

 
Figuur 5: grafisch overzicht van de toekomstige oppervlaktewatersysteem  
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3. Bodemdrainage systeem  
3.1. Fase 1 PROOF OF CONCEPT april-juni 2021 – GO/NOGO 1 – werking en budget 

3.1.1. Ontwerp aanscherpen op (diepte en ligging) en materialen aanschaffen 
3.1.2. Bouwen grondwaterpeil regelaar/regelput 
3.1.3. Graven en installatie buisleidingen.  

3.2. Fase 1 MONITORING april-juni 2021  
3.2.1. Ontwerp aanscherpen en materialen aanschaffen 
3.2.2. Kleine vijver verdiepen  

3.3. Fase 3 OPSCHALING november-maart  2022 
3.3.1. Ontwerp 2 x opschalen.  

 

 
Figuur 6: grafisch overzicht van de toekomstige bodemdrainage systeem  

 
 
 
 
 
 

  



 Plan van Aanpak | Water4Good 

 

4. Betrokkenheid en kennisdisseminatie 
4.1. Fase 1 april-juni 2021 

4.1.1. Foto en videomateriaal van het proces 
4.2. Fase 2 juli-oktober 2021 

4.2.1. Foto en videomateriaal van het proces 
4.2.2. Evenement/bijeenkomst voor de buurt 
4.2.3. Informatief beeldmateriaal in de tuin en op social media plaatsen 

4.3. Fase 3 november-maart 2022 
4.3.1. Foto en videomateriaal van het proces 
4.3.2. Evenement/bijeenkomst voor de buurt 
4.3.3. Begeleiding/les voor schoolgroepen 
 

 


