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De Gouden Gieter voor het beste product 
werd in ontvangst genomen door René Voogt 
van ConnectedGreen. ConnectedGreen helpt 
groenvoorzieners en opdrachtgevers om te 
besparen op watergift, projectbezoeken en 
inboet. Het systeem werkt met draadloze sen-
soren die op strategische plekken onzichtbaar 
in groenprojecten worden weggewerkt. Deze 
sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende 
lengtes, zodat het bodemvocht altijd wordt 
gemeten op worteldiepte. In ConnectedGreen 
worden projecten aangemaakt (bijvoorbeeld 
per groenproject, straat, plein of wijk), die wor-
den verdeeld in verschillende indicatiebomen, 
-bakken of -vakken met een sensor. De senso-
ren worden ingesteld op basis van de combi-
natie van grondsoort en boom- of plantsoort. 
Zowel medewerkers van de opdrachtgever als 
van de groenvoorziener kunnen meekijken 
naar de gegevens of alerts ontvangen. Dit 
geldt zowel voor te droge als te natte situaties. 
ConnectedGreen biedt naast de optimalisatie 
van de watergift ook inzichten die helpen bij 
het verbeteren van groeiplaatsen.

Oproep tot kennisdag
Hein van Iersel, hoofdredacteur van dit blad 
en degene die de Gouden Gieter uitreikte, 
riep de drie laatste kanshebbers bij zich: 

ConnectedGreen, Greenmax en Optigrün. Van 
Iersel maakte het nog even spannend met 
tromgeroffel en riep toen ConnectedGreen 
uit tot winnaar. Voogt reageerde als volgt op 
de winst: ‘Deze prijs is een erkenning voor al 
ons harde werk van de afgelopen jaren. Toen 
ik alle genomineerden voor de prijs zag, dacht 
ik direct: als we nu eens een kennisdag orga-
niseren waar alle genomineerden en andere 
partijen in de markt aanwezig zijn, dan wordt 
het mogelijk om alle oplossingen bij elkaar 
te voegen. Pas dan komen er echt duurzame 
groeiplaatsen.’

Drijvend terras
De Gouden Gieter voor het beste idee ging 
naar het drijvende terras van Dionysios 
Sofronas. Sofronas van Aardoom Hoveniers is 
altijd op zoek naar nieuwe dingen. Zijn idee 
is een drijvend terras, waarbij overtollig water 
wordt geïntegreerd in het design van het ter-
ras. Door het terras in een wateropvangbassin 
te plaatsen, drijft het als het ware op overtollig 
regenwater. Sofronas legt uit: ‘In periodes met 
veel regen vangen we het water op en komt 
het terras omhoog. In droge periodes laten we 
het water vrij en zakt het terras, waardoor er 
een zitkuil ontstaat. Het terras ligt dus hoog in 
de donkere winterperiode, waardoor het veel 
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licht vangt, en tijdens de warme zomermaan-
den ligt het terras tussen het groen.’ Mensen 
moeten zelf kunnen bepalen wanneer het 
terras omhoog of omlaag gaat. In de zomer 
kan het water gebruikt worden om de tuin te 
sproeien. ‘Je zet een kraan open, waardoor het 
water via leidingen wegloopt. Door het gewicht 
van het terras loopt de waterbak vanzelf leeg; 
er komt dus geen elektriciteit bij kijken.’

Integrale oplossingen
Ook Sofronas sprak tijdens zijn dankspeech de 
wens uit dat er meer wordt samengewerkt bij 
het beheersen van de gevolgen van klimaat-

verandering: ‘Het drijvende terras is een idee 
dat nog niet gerealiseerd is, maar ik heb het 
vermoeden dat het technisch haalbaar is. Naast 
“losse” oplossingen, zoals het drijvende terras, 
denk ik dat we op zoek moeten gaan naar inte-
grale oplossingen. Vaak bieden bedrijven pro-
ducten aan die maar voor één onderdeel in de 
tuin een oplossing zijn. Daardoor is er minder 
draagvlak en zijn er minder mogelijkheden. Ik 
ben heel benieuwd wie er in de maakindustrie 
het idee van het drijvende terras oppakt om er 
samen met mij werk van te maken.’

Sofronas kwam op het idee voor het drijvende 
terras doordat gemeenten waterbuffering in de 
particuliere tuin volledig overlaten aan hove-
niers. In kleine stadstuinen zijn de opties relatief 
beperkt. ‘Ik wil een serieuze waterbuffer creëren 
die ook de klimaatproblemen van de toekomst 
aankan. Door de watertank te combineren met 
een spelelement, ontstaat er een beleving in de 
tuin. De wateropvang zal zo’n 9 tot 16 kubieke 
meter groot zijn en 1 meter diep.’ Voor nu is het 
drijvende terras nog maar een idee, al heeft 
Sofronas wel de intentie om het verder uit te 
werken. ‘Maar ik moet eerst de tijd vinden om er 
een gedetailleerde schets van te maken.’

3 min. leestijd

'Deze prijs is 
een erkenning 
voor al ons harde 
werk van de 
afgelopen jaren'
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Videoboodschap Lodewijk Hoekstra 
De vakbladen De Hovenier en Stad+Groen 
gingen dit jaar voor het eerst op zoek naar vak-
mensen die creatieve, praktische oplossingen 
hebben bedacht voor alledaagse problemen die 
veroorzaakt worden door klimaatverandering. 
Alle inzendingen werden beoordeeld door een 
gerenommeerde vakjury, bestaande uit Hein 
van Iersel (hoofdredacteur De Hovenier en 
Stad+Groen), Egbert Roozen (directeur VHG), 
Dick Oosthoek (directeur Stichting Groenkeur), 
Ben van Ooijen (directeur/eigenaar De Tuinen 
van Appeltern), Mathieu Gremmen (heemraad 
en locodijkgraaf van waterschap Rivierenland) en 
Lodewijk Hoekstra (tv-tuinman en oprichter NL 

Greenlabel). Hoekstra had voor de winnaars 
een videoboodschap opgenomen waarin hij ze 
feliciteerde: ‘Er zijn heel mooie ideeën binnenge-
komen voor het tegengaan van klimaatverande-
ring, zorgen voor minder hittestress, het opvan-
gen van water en ga zo maar door. Extra leuk is 
dat de twee winnaars behoren tot NL Greenlabel, 
dus daar ben ik supertrots op. Het is mooi om te 
zien dat dit zeer actuele thema op deze manier 
de aandacht krijgt die het verdient. Aardoom 
Hoveniers en ConnectedGreen, jullie hebben de 
Gouden Gieter met trots en eer verdiend.’

Dionysios Sofronas beantwoordt een vraag van Hein van Iersel.

 De Gouden Gieters werden uitgereikt voor de Groene Keet. 

‘Ik ben benieuwd 
wie er in de maak-
industrie het idee 
van het drijvende 
terras samen met 
mij oppakt’
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