Grindstrook
Omschrijving

Een grindstrook kan tijdelijk
regenwater opvangen, bijvoorbeeld het
water van uw terras. Een grindstrook is een gleuf in de
grond gevuld met grind. Het water zakt makkelijk tussen het
grind door en kan daar dan een tijdje blijven staan. Via de
grindstrook trekt het water daarna de grond in. Als u geen
ruimte heeft voor een geul, kunt u ook een grindpaal aanleggen. Het werkt hetzelfde: Het is een diep gat gevuld met
grind op de diepste plek van uw tuin.

Aanleg en onderhoud zijn redelijk simpel. U graaft een geul,
legt op de bodem en tegen de zijkanten worteldoek en vult
het gat met grind. Het doek remt de groei van onkruid en
maakt de zijkanten sterker. De strook heeft bijna geen
onderhoud nodig.

Uitleg Kosten
De kosten voor een grindstrook kunnen verschillen.
De grootte van de geul speelt
een rol. Let op hoe diep u de
geul of het gat maakt. Het
moet niet dieper zijn dan
het grondwaterniveau. U
kunt kiezen uit verschillende soorten vulling. Zo kunt u
ervoor kiezen om een goedkope soort stenen onderin de
geul te plaatsen en alleen de
bovenste laag op te vullen
met mooie (sier)kiezels.

KOSTEN

voorbeeld voor aanleg en onderhoud

OMSCHRIJVING
GRIND
WORTELDOEK

TOTAAL:
ONDERHOUD:
ONKRUID

KOSTEN
VANAF €50/
0,1M3
VANAF €8/M2

VANAF €58
30 MIN./MAAND

Bedankt voor uw innitiatief
en plezier met de aanleg!

Tips
• Het heet een grindstrook, maar u kunt de geul ook vullen met grotere stenen. Vaak geldt ook
dat hoe groter de stenen, hoe meer berging er is voor regenwater.
• Gebruik zoveel mogelijk stenen of grind van hetzelfde formaat. Hierdoor blijft de ruimte tussen
de stenen of het grind zo groot mogelijk.
• Graaf uw geul niet te diep. Hoe dieper, hoe groter de kans is dat deze inzakt. Als u toch een
diepe geul wilt graven, kunt u deze sterker maken met planken aan de binnenkant
• Graaf niet dieper dan het grondwaterniveau. Het grondwaterniveau kunt u het beste een paar
dagen na een flinke regenbui meten.
• De grindstrook mag natuurlijk ook onzichtbaar zijn. Denk aan een grindstrook onder een
vlonder.
• Grind is een goed alternatief voor tegels. Het ziet er vergelijkbaar uit. Maar grind is open en laat
water dus makkelijk door. Goede plekken om grind te gebruiken zijn bijvoorbeeld een parkeerplaats, tuinpaden of losse decoratieve onderdelen van uw tuin.
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