
                                                          

 

 

Ingediende ideeën prijsvraag Water in Balans 

 Een ‘bak op je dak’, waarbij je op je dak een grote open bak maakt, waarin het regenwater kan 
worden opgevangen.  
 

 Watertorens bouwen in de wijk, zodat in een droge periode het water terug kan vloeien naar de 
tuinen. 
 

 Een infiltratiebuis onder je tuin realiseren en deze koppelen met de buren waardoor er een 
'infiltratieveld' in de wijk ontstaat. Hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper de aanleg. 
 

 Badplaats in je eigen tuin creëren door een sedumdak aan te leggen, het water op te vangen en 
te zuiveren, te verwarmen met zonnepanelen en vervolgens terecht laten komen in een badkuip, 
die tevens als waterton kan dienen. 
 

 Kikkerpoel als winterbedding maken.  
 

 Heel veel sluizen bouwen in de wereld. 
 

 De beken voor de winter doorlaatbaar maken  voor doorstroming van het water. In de zomer het 
water in de beken laten voor de akkers.  
 

 De tuin erop aanpassen. Stimuleren door voorbeeldtuinen te laten zien hoe het anders kan.  
 

 Bezinkbassins maken onder grote pleinen.  
 

 Minder stenen in de tuin, goede afvoeren en peilen erin houden.  
 

 Minder stenen in de tuin en de sloten recht en schoon houden met peil erin maken, om water 
snel af te voeren en op te stuwen. 
 

 Beek naar de zee maken. Gras laten groeien. Diepe kuil in je tuin en putten maken. En ijsblokjes 
maken en naar de Noordpool brengen.   
 

 Dakgroentetuin. Groente verbouwen op platte daken.  
 

 Gebouwen, minder opwarmend met een groene zonzijde of groen dak, fontein. Bomen 
aanplanten in greppels langs wegen, meer grond beschikbaar maken voor Ooibossen en 



broekbossen, snelle doorstroombaan voor hoogwater. 
 

 De Eco-Unit klimaat. 
 

 Transformatorhuis Wellerlooi verplaatsen of beveiligen.  
 

 Groene Schoolpleinen. 
 

 Trampoline ingraven en van de overbodige grond een dijk maken.  
 

 Betonnen straatsteen met een geïntegreerde holte onder het rijvlak. 
 

 De Groene Tegel, een (gietijzeren) damwand. 
 

 De Eco-unit klimaat. 
 

 Pure RainDrop: de praktische en moderne regenton met geïntegreerde gieter. 
 

 Water-tuindag organiseren. 
 

 Groene speelplaats. 
 

 Hemelwater opvangen met afvoerklep. 
 

 Opvangbakken op strategische plaatsen. 
 

 Gratis fruitboompje verstrekken aan iedere burger. 
 

 Gemeente laten investeren in plantjes voor burgers. 
 

 Druppelslang aanleggen vanaf ons door regenwater gevoed waterreservoir. 
 

 Watertips vermelden op afvalkalender gemeente. 
 

 Reusachtig bergbassin met kratten en daar de woningen op aansluiten.  
 

 Verplichte wateropvang in gesloten tanks. 
 

 Simpel zelf te maken toiletdoorspoeling van/door regenwater. 
 

 

 


