
 

 

Bijlage I op grond van artikel 2, lid 2 van de Regeling Blauwe Bewonersinitiatieven 

 

Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de 
Regeling Blauwe Bewonersinitiatieven (niet limitatief): 

• Een museum voor watereducatie. 
• Het klimaatbestendig inrichten van een schoolplein: een schoolplein kan veel meer 

zijn dan een pauzeplaats. Het kan een groenblauw schoolplein worden, een speel- 
en leerlandschap als het ware. Stenen weg en plantjes erin. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is het afkoppelen van het hemelwater en bijvoorbeeld het 
gebruik van de regenton om hemelwater te gebruiken in de schooltuin. 

• Vergroening van een stadswater: aanleg vlotten met waterplanten waardoor het 
ecologisch functioneren verbetert en plaatsen van bollen met wilgentenen, waarop 
driehoeksmosselen groeien om het water te zuiveren. 

• De aanleg van een waterbergend of groen dak, waardoor het water niet meteen 
het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het 
afvoersysteem. 

• Het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op 
specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water 
langzaam wegsijpelt. (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen). Het moet hierbij gaan 
om een inspanning van een collectief (bijv.: minimaal 8 huizenbezitters). 
Individuele aanvragen van particulieren voor het tegelvrij maken van hun tuin 
vallen hier niet onder. 

• Voorkomen wateroverlast: Extreme neerslag kunnen we niet voorkomen, maar 
samen kunnen we de kans op overlast wel verminderen. Hebt u een goed idee om 
samen met uw buren, straat of wijk een einde te maken aan de wateroverlast in uw 
buurt? 

• De aanleg van een waterspeelplaats voor kinderen.  
• De aanleg van een ijsvogelwand langs een watergang. 
• De aanleg van een vispassage op een voor publiek opengesteld landgoed. 



 

 

• Behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle waterelementen in het 
landschap. Bijvoorbeeld het oprichten van een werkgroep voor aanleg en/of 
onderhoud hiervan.  

• Een innovatief idee op gebied van schoon water, bijvoorbeeld een manier om 
(micro)plastic uit het water te kunnen verwijderen. 

• Een watergerelateerde, educatieve activiteit of een initiatief op het gebied van 
watercommunicatie. Bijvoorbeeld een excursie op watergebied in een woonwijk, 
georganiseerd door bijvoorbeeld een buurtcommité. 

• Een boek of publicatie op het gebied van watererfgoed. 
• Informatiepanelen over water gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld panelen met 

informatie over de Oude Hollandse Waterlinie (i.s.m. een stichting) of het 
waterleven in & langs de Kromme Rijn. 

• Inventarisatie door vrijwilligers van een slootkant. 
• Geven van een workshop afkoppelen door particulieren aan een groep bewoners. 
• Slootjesdag/natuurwerkdag specifiek op watergebied (niet: wilgen knotten). 
• Organisatie van onderwater(duik)excursies e/o opruimacties.  

 

Niet onder de regeling vallen (niet limitatief): 

• Individuele initiatieven om een particuliere tuin klimaatbestendig in te richten e/o 
een tuinontwerp hiervoor te laten maken. 

• Individuele aanschaf van regentonnen. 
• Individuele aanleg van groene daken, tenzij er sprake is van een maatschappelijke 

component. 

 


