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Kireet van 'Gaia's Garden' heeft 
een unieke manier ontwikkeld om 
zijn waterwerken in te passen in 
het landschap. Het resultaat is fraai 
om te zien en ook het doel wordt 
bereikt: water niet laten 
wegstromen en daar in de grond 
laten zinken waar het neervalt. 

In de negentiger jaren begon hij, 
toen nog bekend als Gerard Jak uit 
het Noord-Hollandse West-
Friesland, met het bouwen van 
stenen dammen in de metersdiepe 
kloven die door het nog niet zo 
weelderige Auroville landschap 
liepen.  

 

Door deze kilometerslange ravijnen stroomden 
tijdens de moesson grote hoeveelheden kostbaar 
water richting zee, maar middels een cascade van 
stevige en kostbare stenen dammen en eventueel 
een overloop om het water verder te leiden, kon hij 
het water met zoveel succes tegenhouden dat geen 
druppel meer de golf van Bengalen bereikte. 
Terloops en onbedoeld ontstond er tevens een 
unieke biotoop in die ravijnen. 
Geleidelijk veranderde echter zijn methode. Deze is 
goed zichtbaar in de Internationale Zone en wordt 
door hem als een kat-en-muisspel met het water 
omschreven. Eerst wordt de spontane  loop van het 
water tijdens een heftige moessonbui bestudeerd 
door met het water mee te lopen en te kijken hoe 
het zijn weg zoekt en of dat wenselijk is. Dat levert 
een nat pak op en een eerste indicatie waar 
opvangbekkens moeten komen. Ideale plaatsen voor 
een opvangbekken zijn kleine natuurlijke diepten in  

 het landschap waar het water langs loopt. 
Afhankelijk van het verval, van de grootte en diepte 
van het geplande bekken en van de bomen die 
zoveel mogelijk omzeild worden, komen de bekkens 
op 50 tot 100 m en soms wel grotere afstand van 
elkaar. Al of niet bedijkte kanaaltjes die de 
natuurlijke krommingen in het landschap volgen, 
moeten ervoor zorgen dat het water tijdens een 
stortbui ook inderdaad van bekken tot bekken loopt.  
Wanneer dan de grond wat droger maar nog niet 
helemaal hard en kurk is, komt er een graafmachine 
die de kuilen uitgraaft, dijken rondom legt en de 
ruwe contouren graaft van de route die het water 
het beste richting opvangbekken kan nemen.  
Maar altijd wordt het water middels een overloop 
een uitweg geboden om verder te stromen. Eventjes 
dan. Daarna ontmoet het een volgend bekken op 
zijn weg en, wanneer de regen heftig is, weer een 
volgend enz. enz. 



 

 

Vroeger werd dit werk door mankracht gedaan, 
maar graafploegen zijn niet meer te krijgen, een 
teken van toenemende welvaart in de regio. De man 
in de cabine op de foto is nu een zelfstandig 
ondernemer die eigenaar is van de machine en hem 
verhuurt. Kireet vertelde dat hij gevoel heeft voor 
deze aanpak en dat hij zijn kolossale machine zoveel 
mogelijk het bestaande landschap en de begroeiing 
die de bosbouwers willen behouden, laat sparen. 
De bekkens en hun bedijking worden zo gevormd 
dat de ronde glooiende vormen van het landschap 
behouden blijven. Doorgaans neemt het hele 
systeem een aantal jaren van voortdurende 
aanpassingen in beslag, maar het resulteert 
uiteindelijk in een ondulerend landschap waarvan je  

 in de droge tijd niet op het eerste gezicht zou 
zeggen dat er waterwerken in besloten liggen.  
 
Grote, zwijgende belanghebbende van dit alles is 
het grondwaterpeil. Dat is dramatisch gezakt de 
afgelopen tientallen jaren, wat goed te observeren 
is in de brede open put achter 'Bharat Nivas'. Door 
het water in Auroville ter plekke op te vangen en in 
de ondergrond te laten sijpelen, zou het peil minder 
kunnen zakken. Alleen tijdens de uitbundige 
moesson van 2015 heeft het peil zich zelfs iets 
kunnen herstellen en heeft Kireet kunnen 
observeren waar er nog zwakke punten in zijn 
systeem zijn om die vervolgens in de droge tijd te 
kunnen herstellen. 

 



De Matrimandir ligt op een van de hogere punten 
van Auroville zodat globaal gesproken het water zijn 
weg zoekt door de geplande stad en de groengordel 
naar de buitenranden toe, om hetzij in zee dan wel 
in grote bassins of bekkens buiten Auroville, die hier 
'tanks' genoemd worden, uit te monden. Deze tanks 
ontvangen dus minder water naarmate Auroville 
mee ter plaatse opvangt en in de grond laat zakken. 
Hun nadeel is dat ze een grote verdampingssnelheid  
hebben. 
Via de vereniging Auroville International NL zijn in 
het verleden donaties gedaan om de huur van de 
graafmachine mogelijk te maken en inmiddels 
ontvangt Kireet financiële steun vanuit Auroville.  
Ook het aantal aanvragen om zo'n systeem aan te 

 leggen, met name vanuit de Groengordel, neemt 
toe. De groengordel bestaat inmiddels uit 
boerderijen en stukken dicht bos maar dat 
verhindert nog niet helemaal dat ook daar water 
wegstroomt, met name bij heftige stortbuien en 
slagregens. Zowel de bosbouwers als de boeren zijn 
erbij gebaat dat het grondwater voldoende hoog 
blijft. 
De situatie met het grondwater in de regio kan 
gerust levensbedreigend genoemd te worden, maar 
het schijnt zo te zijn dat we ons er niet echt over 
opwinden zolang het gevaar maar sluipenderwijs 
naderbij komt. Graafmachines inzetten is een 
specialisme, maar verantwoordelijk met water 
omgaan is iets waar iedereen aan kan bijdragen.  

 

 

 

                 Zonder waterbeheer kunnen de holle wegen in de groengordel tot snelstromende beken worden. 


