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Waarom  
Je hebt je ingeschreven voor deze nieuwsbrief. Waarschijnlijk weet je prima waar Natte Krat voor staat. Voor de 

zekerheid het idee in vogelvlucht.  

Natte Krat is ontstaan uit verwondering. Plantenbakken krijgen steevast drinkwater, terwijl het regenwater 

standaard het riool ingaat. Door klimaatverandering krijgen we meer perioden van hitte en droogte en heviger 

piekbuien. Waarom dan geen hemelwater opvangen en gebruiken bij droogte? Dat gebeurt minimaal  in Nederland 

en er is relatief weinig bewustwording.  

“Natte krat motiveert mensen bewuster met water om te gaan”  

De ontwikkeling doen we samen met: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, 

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Provincie Zuid Holland en Waterschap Hollandse Delta.  

Niet helemaal toevallig, deze organisaties zijn dagelijks bezig met waterhuishouding en klimaatverandering. 

 

Samenwerking  
Het concept en technische binnenwerk is  bedacht en ontwikkeld door WaterLeider. Het lont tussen reservoir en 

planten moet worden verbeterd  en daar is wetenschappelijk onderzoek voor nodig. We vonden een mooie partner 

in VP Delta van Green Village/TU Delft. Praktisch gezien zijn we er, maar de krat moet ook smoel krijgen, voor het 

design zorgde Studio Bas Sala. Het ontwerp is te gek en je ziet het bij de presentatie van de krat medio mei 

2020. De grafische vormgeving is gedaan door Superduo. 

Om de krat te maken, willen de mensen bij timmerwerkplaats Meneer van Houten van Stichting Pameijer 

graag aan de slag! Zij werken vanuit sociaalmaatschappelijke en duurzame gedachte en dat past perfect bij ons 

concept. De plaatsing van bestelde kratten is uitbesteed aan Boof Crew uit Oud-Beijerland, specialist in 

festivalopbouw en partner van Pop-Up Pallets.  

 

De Plantjes 
Essentieel onderdeel van de plantenbak die zichzelf voedt is de beplanting. Een uitdaging om planten 

te vinden die aan veel voorwaarden moeten voldoen. Geschikt voor plekken dicht tegen een gevel 

zowel in volle zon als halfschaduw, ecologisch geteeld, deels groenblijvend en een mooie spreiding in 

de bloei, fijn voor bijen en vlinders en het moet er ook nog leuk uitzien. Gelukkig hoefden we ons 

geen zorgen te maken over uitdroging, want de plantjes in Natte Krat hebben altijd water! Eva Bes 

van Stadskwekerij de Kas in Rotterdam zorgde voor een perfecte balans in plantenkeuze. We 

verklappen niet alle soorten, maar elke nieuwsbrief een. In de eerste ons persoonlijke favoriet: 

IJzerhard. Een statige steel met een dieppaarse bloem en lange bloeiperiode. Zelfs uitgebloeid is 

hij nog mooi en bijen en vlinders zijn er dol op. Ook een plant met veel symboliek, geneeskrachtige 

eigenschappen en geschikt als kruid voor de thee. 
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Meer info en  inschrijven nieuwsbrief: www.nattekrat.nl - je vindt ons op de socials - Een project van WaterLeider Tijs van Ruth 


