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Een spons
in de grond!

Neen, natuurlijk hebben we het niet over het ingraven van 
een huishoudspons in de grond. Er zijn andere, efficiëntere 

manieren om je planten toch van een voorraad water te 
voorzien tijdens een lange, hete droogteperiode.

Tekst en fotografie: Marc Verachtert
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COMPOST 
Elke tuin, elke grondsoort heeft zijn eigen typische 
kenmerken met effect op waterbuffering. Zand 
houdt water moeilijk vast, leem en klei laten het 
dan weer moeilijk - soms zelfs amper - indringen en 
naar de ondergrond doorsijpelen. Humus is in alle 
omstandigheden een tovermiddel. Afhankelijk van de 
grondsoort en de omstandigheden helpt humus de 
grond water en voeding beter vast te houden, of zorgt 
het er net voor dat het er beter in kan doordringen. 
Om het humusgehalte op peil te brengen en te houden 
gebruik je compost. Begin je met een nieuwe tuin of geef 
je een bestaande tuin of een deel ervan een grondige 
make-over, werk dan 25 tot 45 liter per vierkante meter 
in. Daarmee leg je de basis voor 20 jaar goed functioneren. 
Helemaal ideaal is het als je elk jaar nog een 2 cm dun 
laagje compost tussen de planten uitspreidt of als 
topdressing over je gazon verdeelt. De natuur zorgt er 
zelfs voor dat de humus de grond in raakt. 

POLYMEREN
Je kent ze als gelkorrels die in luiers zitten en de babybilletjes 
droog houden. Voor de tuin gaat het over een andere 
soort polymeren. Het zijn ‘gelkorrels’ die niet alleen vocht 
opzuigen, maar het ook - en dat is natuurlijk belangrijk - 
weer afgeven als de plantenwortels er nood aan hebben. Bij 
een volgende gietbeurt of regenbui zuigen ze zich opnieuw 
vol. En dat tot 400 maal hun eigen gewicht. Ze zwellen 
daarbij op en creëren ineens een luchtige bodemstructuur. 
Check het internet en je vindt super absorberende 
polymeren onder bijvoorbeeld de naam Stockosorb. De 
naam TerraCottem klinkt wellicht bekender in de oren, 
want het is al langer op de markt en te koop in tuincentra. 
Het zijn niet dezelfde producten! Stockosorb gaat voor 
pure polymeren, Terracottem voor een combinatie van 
polymeren en groeistimulerende stoffen en plantenvoeding. 

Focus je op het bufferen van water in de bodem en minder moeten 
gieten of sproeien, reken dan op ongeveer 100 gram per vierkante meter 
oppervlakte die je liefst 20 cm diep inwerkt. Ook in de moestuin! 
Weet wel dat polymeren geen eeuwig leven hebben. Wout Van Gils 
die in België Stockosorb op de markt brengt heeft het over 3 tot 5 jaar, 
met afhankelijk van de omstandigheden uitschieters tot 7 jaar. Frank 
Dewever van TerraCottem weet dat zijn product 10 jaar actief blijft, maar 
wel elk jaar 10 % aan efficiëntie inboet. Er kan echter aangevuld worden 
met een ‘TerraCottem Complement’ dat in samenstelling net gaat voor 
de hoeveelheden die het voorbije groeiseizoen zijn opgenomen door de 
planten of op natuurlijke wijze werden afgebroken. Gebruik het zeker in 
moestuinen en bloemperken waar een hoge rotatie in gewassen is en 
het product regelmatig naar boven wordt gewerkt. 
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ZAKBOEK VOOR DE KLIMAATTUIN
Zelf je tuin aanpassen tot een echte klimaattuin? 
Over het hoe en wat in zowel kleine als grotere 
tuinen schreven Marc Verachtert en Bart Verelst, 
beiden freelance groenjournalisten én medewerkers 
aan Fence-Tuinmagazine, dit zakboek. Het boek zet 
aan tot het bijsturen van de tuin, zelf of met hulp 
van groenprofessionals.

Zakboek voor de klimaattuin 
is uitgegeven door Lannoo. 
Het boek is te koop op  
www.fencetuinmagazine.be 
(19,99 euro).

Marc Verachtert & 
Bart Verelst
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WATERVERDELER VOOR HET GAZON
Borders, potten en bakken en zelfs je moestuin kan 
dus op heel wat manieren een spons ingewerkt krijgen. 
Geen van de systemen kan echter een bestaand gazon 
redden. Ze moeten namelijk ingewerkt of ingespit 
worden. Vooruitkijken is dus de boodschap. Met een 
flinke grondverbetering en bijvoorbeeld het inwerken van 
polymeren tijdens de (her)aanleg. Toch kan je bijsturen, 
met bijvoorbeeld een topdressing. Het is een zo goed 
als vergeten techniek waarbij je in het najaar een dun 
laagje gezeefde compost over het gras strooit; de natuur 
brengt nadien de compost onder vorm van humus in de 
wortelzone en maakt er het gazon sterker tegen droogte. 
Bij heuse probleemsituaties schakel je eventueel een 
'wetting agent' of waterverdeler in. Het product dat 
ze gemengd met water over het gazon verdelen zorgt 
voor een betere vochtindringing en -verdeling tussen de 
wortels. De werking is spijtig genoeg slechts tijdelijk. 

WATERTANK IN DE GROND
Bij nieuw geplante bomen langs straten en pleinen 
zie je rond de stam steeds vaker een gietkraag 
uitsteken. Het houdt het gietwater daar waar het 
moet zijn, boven en tussen de wortels. Twee jaar 
lang krijgt de boom zo’n verwennerij. Zonder zouden 
er veel jonge bomen staande sterven. Denk bij jouw 
thuis ook aan een boom in of aan de rand van het 
terras of in de oprit. Er wordt een systeem ingegraven 
dat gietwater opvangt dat aan de wortels ontsnapt 
en laat het niet verdwijnen in de ondergrond. Het 
blijft in een platte bak staan en wacht tot het via 
capillariteit en/of zuigkracht van de wortels wordt 
opgenomen door de boom. Eens enkele jaren verder 
groeien de wortels probleemloos over de rand van 
de waterhulp en zoeken ze zelf de dieperliggende 
waterreserves op. De waterhulp kan en mag echter 
ongestoord op zijn plek blijven. 

GAATJES IN DE GROND
Water houdt van microscopische kleine openingen om erin te dringen en zich 
stevig vast te houden aan de wanden tot de zuigkracht van de plantenwortels 
te groot wordt. Eens leeg vullen die ‘grotjes’ zich terug met lucht en vullen zich 
tijdens een volgende gietbeurt of regenbui opnieuw met water. 
Lavasteentjes en geëxpandeerde kleikorrels zijn meesters in dat steeds terug 
vullen en leeg laten zuigen. Tegelijk zijn het harde, amper samen te drukken 
materialen. Vandaar dat ze vaak gebruikt  worden bij het planten van bomen 

langs straten en pleinen. Er mag al eens een auto over rijden, 
zonder dat het water uit de grond wordt geperst en de bodem 
zodanig verdicht dat de wortels niet meer verder kunnen. 
‘Lite Strips’ (check het internet, maar beland niet bij LED-strips) 
bouwen verder op het in de grond brengen van holle ruimten. 
Ze zijn 7 cm lang en 1 cm breed of zelfs samengeknoopt tot 
een heus net dat je onder gazon kunt uitrollen en gemaakt 
uit cellulose, een mix van cellulose en polyactide of uit 100 % 
polypropyleen. De twee eerste zijn biologisch afbreekbaar; de 
cellulose uitvoering heeft een verwachte levensduur van 1 tot 
2 jaar, de mixversie zou 5 jaar meegaan. De polypropyleenstrips 
blijven onveranderd - want kunststof - in de grond zitten. Idem 
voor ‘Green Cube’. Dat zijn rotswolblokjes van 2 cm groot die je 
in en door de grond mengt en gaan voor 80 % open ruimte.

POTGROND MET WATERBUFFER
Betere potgronden zijn steeds afgestemd op de waterbehoefte 
van de plantengroepen waarvoor ze bedoeld zijn. Zo gaat potgrond 
voor geraniums en kuipplanten voor een totaal andere en betere 
waterbufferende samenstelling dan bijvoorbeeld orchideeëngrond 
en potgrond voor mediterrane planten. Die lekt als het ware water. 
Regelmatig gieten blijft evenwel de boodschap bij alle potgrond. De 
ruimte waarin de planten wortelen is beperkt en doordringen tot 
de grondwaterreserve zit er niet in. Om de nodige gietbeurten tot de 
helft of meer terug te dringen én terug water opnemen na uitdrogen 
gemakkelijker te maken, kan je zelf de potgronden bijsturen. Gebruik de 
polymeren, lava, kleikorrels of de andere hierboven voorgestelde hulpjes. 
Natuurlijk kan je ook kiezen voor potgrond die al van in de zak extra 
waterbufferende kwaliteiten heeft.
Elk merk heeft er zijn techniek en hulpmiddel voor. Soms vermeldt de 
verpakking louter ‘met waterkristallen’. Compo kiest voor de vermelding 
Aquamix en Aqua-Depot met een duidelijk en helder logo, terwijl DCM 
‘Aquaterra’ in de markt zet, al zweemt dat wel wat naar ‘vijvergrond’. 




