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Bedrijf en Organisatie

In Amsterdam telt 
elke druppel
Van regenton, groen dak, wadi, open watergoot tot wateroverlastlandschapskaart:  
er zijn tal van oplossingen om overtollig regenwater beter te beheren en te benutten. 
Alleen moet de burger en ook de professional nog een beetje wakker geschud worden. 
Voor deze taak staat Amsterdam Rainproof, want in de hoofdstad telt elke druppel!

Tekst Wendy Bakker | Beeld Merlijn Michon

Deelnemers aan 
WOW leggen voor het 
project PlantageLab 
de groenten- en 
kruidentuin aan. 
Hiervoor is ondoor-
dringbaar asfalt 
verwijderd.

De eerste echte hoofdstedelijke regentuin ligt  
in Amsterdam-West. Deze Tuin van Jan was  

voorheen een koud betegeld binnenplein bij een  
oud schoolgebouw. Onder enthousiaste leiding van 
Arnoud Hekkens, in samenwerking met ontwerper 
Sanne Horn, is het plein omgevormd tot een paradijs- 
tuin. 10.000 tegels hebben plaatsgemaakt voor be-
planting en twee vijvers die het water opvangen van 
het dak. De beplantingsvakken laten het overtollige 
regenwater langzaam infiltreren. De tuin van Jan is 
een van de inspirerende voorbeelden die een podium 
heeft gekregen in het programma van Amsterdam 
Rainproof. Een onafhankelijk platform dat in 2014 
door het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet in 
het leven werd geroepen.

Beweging in gang zetten 
Het platform heeft de opdracht om alle Amsterdam-
mers - burger en professional - bewust te maken 
maken van de risico’s van een hoosbui en hen  
handvatten te bieden bij de realisatie van een water-

bestendige buitenruimte, zodat schade in de toe-
komst verminderd kan worden. Ook zet de organisa-
tie actief in op het beter benutten van regenwater. Ze 
brengt hiertoe verschillende factoren - het waterbe-
drijf, de gemeente, wetenschappelijke en maatschap-
pelijke organisaties, bedrijven en burgers - bij elkaar, 
bundelt de kennis en stelt die breed beschikbaar. 

Een multidisciplinair kernteam krijgt twee jaar de 
tijd om een beweging in gang te zetten die zichzelf 
in stand houdt. ,,We kunnen de stad in die tijd niet 
rainproof maken. Wel kunnen we er voor zorgen dat 
de Amsterdammer het regenbestendig maken van 
een locatie op het netvlies heeft bij nieuwe plannen 
of bij herstructurering. Of dat nu een tuin, straat, plein 
of gebouw is”, geeft Lot Locher, kernlidteam van het 
platform aan. ,,Om dat te bereiken hebben we vier 
veranderdoelen afgesproken, als de baleinen van een 
grote paraplu, namelijk een sociaal, economisch, tech-
nisch en organisatorisch doel.”

Bewustwording op alle niveaus
Bij de sociale verandering gaat het om bewustwor-
ding. Vooral bij de burger want de professional is al 
redelijk op de hoogte. De website www.rainproof.nl is 
daarin een belangrijk middel. Daarop wordt het be-
lang van een klimaatbestendige stad uitgelegd, maar 
vind je ook tips en trucs over te nemen maatregelen 
op niveau van tuin, gebouw, dak, straat, plein, park 
en buurt. Via een grote kaart van Amsterdam kun je 
voorbeeldprojecten aanklikken die al gerealiseerd 
zijn of zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. 
Via Facebook en Twitter wordt de Amsterdammer op 
de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. 
Verder helpt het platform de burger op weg door 
het leggen van de juiste lijntjes naar instellingen en 
bedrijven.

Om het economische doel te bereiken zoekt Rain-
proof aansluiting bij thema’s als klimaatadaptatie, 
groene stad, eetbare stad, sociale cohesie en biodiver-
siteit. ,,Hiermee proberen we nog meer waarde toe te 
kennen aan water. Het economische doel heeft ook 
te maken met het slim investeren in fysieke veran-
deringsprocessen op buurt, wijk en stadsniveau.” 
Een voorbeeld is De Tuin van Jan die een belangrijke 
functie in de sociale cohesie van de buurt heeft. Een 
andere is het PlantageLab van WOW, een broedplaats 
van jong, creatief talent, dat op het binnenplein van 
een oud scholencomplex delen asfalt heeft wegge-
haald om er groenten en kruiden in te verbouwen. De 
regen kan daar in de bodem wegzakken en de gewas-
sen voorzien van nutriënten, ofwel van ’watervloed 
naar water voedt’. ,,We richten ons op dergelijke wijk- 
initiatieven omdat daar al enorm veel bevlogenheid 
en energie aanwezig is”, zegt Lot Locher. 

Technische veranderingen kunnen schade aan 
vitale functies als vluchtwegen, (metro)stations, 
scholen en ziekenhuizen in de toekomst beperken. 
In samenwerking met adviesbureau TAUW (zie artikel 
pagina 32 en 33) is voor de hoofdstad een waterover-
lastlandschapskaart (WOLK) gemaakt die de wetspots 
aangeeft. ,,Je kunt je als stad dan actiever richten op 
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intentieverklaring. Hierin geven ze aan dat zij actief 
samen werken aan een stad die bestand is tegen 
heftige regenbuien en overstromingen. VHG en  
Tuinbranche Nederland waren twee van de onder- 
tekenaars. De waterbestendige tuin past in het ver-
haal van De Levende Tuin, ook al richt die zich meer 
op groen alleen. ,,De realiteit is dat veel tuineige-
naren een gebruiksvriendelijke tuin willen met 
een grote plek om te loungen. Welke materialen 
kan je dan toepassen om toch een rainprooftuin te 
krijgen?” In samenwerking met VHG wordt gekeken 
of het communicatie- en informatiemateriaal van 
Amsterdam Rainproof kan worden gebruikt in de 
handleiding en de BBL-cursus van De Levende Tuin. 

Een groep van negen hoveniers in en rond de 
hoofdstad heeft zich aangesloten bij het platform. 
Zij vinden het van belang om het verhaal van 
water beter over het voetlicht te krijgen bij hun 
opdrachtgevers. Hoewel deze hoveniers al regelma-
tig rekening houden met infiltratie en afvoer van 
regenwater in ontwerp, aanleg en beheer van de 
buitenruimte, hebben ze behoefte aan meer kennis 
en tastbare voorbeelden in de communicatie naar 
klanten toe. Ook zouden ze een actiever blok willen 
vormen richting producenten. 

,,Door organisaties als VHG en Tuinbranche Ne-
derland, maar ook Operatie Steenbreek, NL Green-
label en Groei&Bloei, te betrekken bij Rainproof 
kunnen veel particulieren bereikt worden”, zegt 
Locher. En dat is nodig want elke bijdrage, groot- of 
kleinschalig, zorgt ervoor dat de stad daadwerke-
lijk de spons wordt die het overtollig regenwater 
opzuigt. 

kwetsbare plekken, die elk een andere strategie en/
of andere maatregelen vraagt. Zo kan het zijn dat 
geplande ingrepen naar voren gehaald worden of dat 
er op een specifieke doelgroep wordt ingezoomd. In de 
Bellamybuurt, onderdeel van de Kinkerbuurt, betrek-
ken we bijvoor- 
beeld de marktkoopmannen bij de oplossingen.” 
Locher noemt bij het technische veranderdoel ook 
innovaties als de smartregenton. Deze wordt gekop-
peld aan de regenradar en leegt zichzelf als er een bui 
aankomt. ,,We betrekken bij de innovaties zowel de 
al bestaande, grote bedrijven die regenwateropvang-
systemen aanbieden, als de wetenschap en de jonge 
creatievelingen.” 

Het laatste doel is gericht op de verankering van 
waterbestendige maatregelen in beleid bij onder meer 
het waterbedrijf, de gemeente en de woningbouw- 
corporaties. Rainproof Amsterdam probeert eveneens 
de gemeentelijke als landelijke politiek waterbewuster 
te maken. Ze onderzoekt of financiële prikkels voor be-
drijven en bewoners tot de mogelijkheden behoort. De 
netwerkorganisatie denkt daarbij aan 6% btw-heffing 
voor aanleg van rainprooftuinen, en op gemeentelijk 
niveau aan een incentive voor de omslagheffing afval- 
en regenwater. Zo zouden tuin- 
eigenaren die het regenwater afkoppelen en verbinden 
aan een bergingsvolume in de tuin een lagere omslag-
heffing kunnen krijgen. 

Koppeling aan het groene vak
Negentwintig organisaties uit wetenschap en bedrijfs-
leven ondertekenden op 9 oktober 2014 de Rainproof 

Polderdak Zuidas
Het Polderdak aan de Zuidas is een groene daktuin 
waarop groente wordt verbouwd en bijen worden 
gehouden, maar dat tegelijkertijd fungeert als dynami-
sche waterberging. Op het dak ligt een dijk met afsluit-
bare openingen die opengaan na een bui waardoor het 
water dat is opgevangen langzaam wegstroomt. De 
besturing van de kleppen kan worden gekoppeld aan 
verschillende parameters zoals bijvoorbeeld het water-
niveau op het dak of de verwachte regenval in  
het komende etmaal. 
De hoogte van de dijk is afhankelijk van de draag- 
capaciteit van het dak. Het Polderdak Zuidas heeft een 
omvang van 1.200 m2 en een minimale capaciteit van 
84 m3, vergelijkbaar met een opvangcapaciteit van  
210 m2 aan oppervlaktewater. Voor de Zuidas is het dak 
een aanwinst omdat er weinig ruimte is voor water-
compensatie in het gebied.
Het dak is gerealiseerd door samenwerking van 
Amsterdam Rooftop Solutions, De Dakdokters, 
Waternet, gemeente Amsterdam en Green Business 
Club Zuidas. 


