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doe zelf

natte krat

Het weer verandert en dat 
heeft gevolgen. De ene 
keer regent het te hard en 
teveel, de andere keer is 
het te droog. Lastig, maar 
je kunt daar iets aan doen: 
water opvangen en later 
weer gebruiken. 

Natte Krat doet dat zelf! 
Hij bewaart regenwater 
waarvan de planten zelf 
drinken. 

Natte Krat vergroent de 
stad, verkoelt en helpt 
bijen, vlinders en andere 
insecten.
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helpt bij droogte en 

bij wateroverlast

. 



bestellen

3 varianten

Waarom wordt 
regenwater zo snel 

mogelijk afgevoerd in het 
riool, en gebruiken we 
drinkwater voor planten?

Als het hard regent is de stad overbelast. Als je snel van al dat regenwater af wil, leid het dan naar planten in plaats van naar het riool.

zwart

groen

naturel

Je bestelt de natte krat via www.waterleider.nl/natte-krat. Vul het formulier in en 
we nemen contact met je op om alles door te nemen. We leveren op bestelling en 
het proefmodel is te bezichtigen bij Stadskwekerij de Kas: Van Beuningenstraat 22, 
Rotterdam. Openingstijden: zie www.stadskwekerijdekas.nl. Voor een toelichting 
op locatie maken we graag een afspraak. 

De Natte Krat is er in 1 uitvoering en in 3 kleuren: 

hé ???

motivatie

We maakten een product dat laat 
zien hoe je bewuster met water 
omgaat. Een eyecatcher in de 
openbare ruimte die anderen 
motiveert zelf ook wat te doen. Het 
zou goed zijn als zoveel mogelijk 
(overheids)instanties ook een 
Natte Krat plaatsen. Het liefst op 
openbare, goed zichtbare plekken. 
Om zo het gesprek aan te gaan en 
te laten zien dat het anders kan.

We werkten anderhalf jaar met 
specialisten en overheden aan Natte 
Krat. Mensen die de problemen door 
klimaatverandering kennen. Zoals 
ondergelopen straten, droge sloten 
en bodemdaling. 

Dat is niet alleen een probleem van 
de overheid, je kan zelf ook iets 
doen, zoals een regenton plaatsen 
of tegels uit je tuin halen. 



Verkoopprijs: €1.190,00 inclusief BTW
Levertijd: maximaal 30 dagen na aanbetaling
Leveringsomvang: Complete set zoals op foto, kleur naar keuze uit naturel, zwart 
of groen. Bezorging en aansluiten aan regenpijp. Anti bacterieel middel en voeding 
voor 2 jaar in reservoir en in lavagrid. Plantensoorten onder voorbehoud van 
levering en grootte afhankelijk van seizoen.

De Natte Krat heeft een harde ondergrond nodig. Er moet een hemelwaterafvoer 
in de buurt zijn om hem aan te sluiten. De krat komt maximaal 20 centimeter uit de 
gevel. De regenpijp mag aangesloten zijn op het riool, maar ook een afgekoppelde 
regenpijp is geschikt. De pijp mag rond zijn of vierkant, 70, 80 of 100 mm. Als de 
situatie anders is, vinden we in overleg wel een oplossing. Een checklist nemen 
we telefonisch met u door. De weg naar de locatie moet vrij toegankelijk zijn voor 
transport. Een eventuele tijdelijke ontheffing en vrije toegang tot de montageplek 
moet door de aanvrager zijn geregeld.

Binnenwerk en betimmering: 5 jaar
Waterzuiverheid en plantenvoeding: 2 jaar, nabestellen kan via onze website
Niet in garantie: schade door storm, vandalisme en verkeerd gebruik

Wateropslag:  Twee hergebruikte 240 liter afvalcontainers (kliko’s)
Betimmering: Europees Douglas
Verf:  Duurzame verf van www.proecocoatings.nl 
Koppelingen: Pvc, rubber en staal
Bevestiging: Roestvast staal
Plantdeel: Klikodeksel, geotextiel, lavagrid, organische compost
Water:  Regenwater, EM actief
Buitenmaat: Hoogte: 152,5 cm lengte: 165 cm en breedte: 114 cm
Buffercapaciteit:  430 liter (0,43 m3)

prijs en levering

garantie

voorwaarden

materialen & maten



  
www.bassala.com

 
www.superduo.nl  

 
www.waterleider.nl 
tijs@waterleider.nl  
0641954478 

•• Superduo

concept en uitvoering Product ontwerp

grafisch ontwerp

Natte Krat is ideaal te combineren met initiatieven die leiden tot een blauwgroene 
stad, zoals een buurtactie of workshop. We werken daar graag aan mee! Neem 
contact op via WaterLeider.

de planten 

zelf maken?

De gekozen planten kunnen tegen een stootje. Een pittige bui of vier weken 
droogte is geen punt. Ze drinken namelijk via een lont uit hun eigen reservoir! Een 
deel blijft groen in de winter. Tussen maart en oktober heeft minimaal één soort 
bloemen (meestal meer). Bijen, vlinders en andere insecten worden blij van de 
ecologisch geteelde vaste planten! Meer info: www.waterleider.nl/natte-krat
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   Dat kan! Wouter Deen maakte een tekening ter inspiratie. Je vindt hem                
 op onze website. Het maken van je eigen versie mag, daarom delen we ook 
de tekening. Maar alleen als het je bedoeling is om de stad te vergroenen en 
bewuster met water om te gaan. De tekening en het concept gebruiken voor  
 een ander doel of commercieel doel mag niet.

actie !


