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Lange periodes van droogte worden afgewis-
seld met hevige regenbuien. Aanplant sneuvelt, 
beregening is het stadium van overbodige luxe 
lang voorbij en het riool kan de aanvoerpieken 
van hemelwater amper aan. Het is dan ook 
geen wonder dat groenprofessionals slimme 
manieren bedenken om in de praktijk met de 
gevolgen van de klimaatveranderingen om 
te gaan. Jaarlijks wordt zo’n idee en product 
namens Stad+Groen en De Hovenier bekroond 
met de Gouden Gieter, met hulp van een pro-
fessionele vakjury.

Praktische oplossingen
Zo ging de Gouden Gieter 2021 voor beste pro-
duct naar Groendak.nl, voor de groendakpan 
die ook eenvoudig toegepast kan worden op 
de vele platte daken in ons land. De concept-
prijs, voor ideeën en concepten die nog in het 
begin van de ontwikkelingsfase zitten, ging 
naar de TonTuin van WaterLeider. De TonTuin is 
een regenton en plantenbak in één, met oude 
transportvaten als basis. De plantjes bovenin 
drinken via een lont uit het reservoir. Zo helpt 
de TonTuin tegen droogte én wateroverlast en 
draagt hij bij aan vergroening.

Ding mee!
Dus ben jij hovenier of werk je in het openbaar 
groen? Heb je een goede manier gevonden om 
droogte in tuinen of parken tegen te gaan of 
ken je iemand die dat kan? Of ben je importeur 
of leverancier van een geniaal product om 
overtollig water op te slaan? Mail ons en wie 
weet word jij de trotse bezitter van zo’n 
felbegeerde Gouden Gieter!

De winnaars van de Gouden Gieter 2022 
worden bekendgemaakt bij onze Groene Keet 
tijdens de vakbeurs Openbare Ruimte in de 
Jaarbeurshallen in Utrecht op 5 en 6 oktober 
2022. Inschrijven kan tot uiterlijk 23 september 
2022, door een mail te sturen naar 
karlijn@nwst.nl onder vermelding van 
Gouden Gieter 2022.

Klimaatverandering heeft steeds extremer 

weer tot gevolg. Hoe gaan groenprofessionals 

daar in de praktijk mee om? Na een succes-

volle speurtocht in 2021 gingen vakbladen 

Stad+Groen en De Hovenier ook dit jaar weer 

op zoek naar vakmensen met creatieve, prakti-

sche oplossingen voor de alledaagse proble-

men die veroorzaakt worden door klimaatver-

andering. Welk slim idee wint de Gouden Gieter 

2022?

Auteur: Karlijn Klei

De zoektocht gaat door: wie 
wint de Gouden Gieter 2022?

De winnaars van de Gouden Gieter 

2021: Grad van Heck van Groendak 

(links) en Harm van Barneveld van 

WaterLeider (rechts)

Voor de beste praktische oplossingen tegen klimaatproblemen
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