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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’. Het onderzoek is
uitgevoerd voor Amsterdam Rainproof, in opdracht van Waternet. De scriptie is
geschreven in het kader van ons afstuderen aan de Avans Hogeschool. Van augustus
2017 tot en met januari 2018 zijn wij bezig geweest met onderzoek en het opstellen van
dit adviesrapport.
In samenspraak met onze bedrijfsbegeleider Irene Poortinga zijn de onderzoeksvragen
opgesteld en is de opzet van het onderzoek bepaald. Tijdens het onderzoek zijn wij op
verschillende locaties in Amsterdam, een beurs in Houten en bij het Nationaal Kennis en
Innovatieprogramma Water en Klimaat in Utrecht geweest voor het afnemen van
interviews en kennisuitwisseling. Na het onderzoek hebben wij de onderzoeksvragen
kunnen beantwoorden, wat heeft geresulteerd in het voorstel tot verbetering van de
Rainproof toolbox.
Hierbij willen wij graag Irene Poortinga, Henk Massink en René Vincken bedanken voor
de fijne begeleiding en de ondersteuning tijdens het afstudeertraject. Ook willen wij
Torben Tijms en Lot Locher bedanken voor de input tijdens het afstudeertraject, alsmede
andere betrokken medewerkers van Waternet. Tot slot willen wij de respondenten en
experts bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek, ieders bijdrage was van
belang voor het onderzoek.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Nico Peltenburg (opleiding Civiele Techniek, Watermanagement) &
Done Kouwenberg (opleiding Civiele Techniek, Civieltechnische Bedrijfskunde)
Amsterdam, 8 januari 2018

Samenvatting
Door klimaatverandering en toenemend verhard oppervlak, ontstaat er steeds vaker
wateroverlast bij hoosbuien in stedelijk gebied. Amsterdam Rainproof is een programma
met als doel slimmer en bewuster om te gaan met extreme neerslag en de noodzaak van
een regenbestendige stad te benadrukken. Amsterdam Rainproof heeft een toolbox
beschikbaar, waarmee bekeken kan worden welke regenbestendige maatregelen een
gebruiker kan toepassen op een object1. Momenteel is de toolbox niet toereikend om
beroepsmatige gebruikers naar de juiste maatregel(en) te begeleiden. Met dit rapport
geven wij advies hoe de toolbox ingericht dient te worden zodat ook de beroepsmatige
gebruiker zelfstandig een maatregel kan kiezen. Tevens wordt toegelicht hoe de toolbox
mogelijke richtlijnen kan bieden voor de verdere uitvoering van een maatregel. Hieruit
volgt de hoofdvraag van dit rapport: Hoe kan de toolbox verbeterd worden zodat de
beroepsmatig gebruiker zelfstandig een selectie van regenbestendige maatregelen
kan kiezen, die toepasbaar zijn in zijn/haar situatie?
Het onderzoek is uitgevoerd met de volgende methodiek: afnemen van interviews met
beroepsmatige gebruikers, uitvoeren van een webanalyse, kennisuitwisseling met
professionals (medewerkers Waternet en het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma
Water en Klimaat), gebiedsanalyses en een korte marktstudie2. Tot slot wordt een
casestudy gedaan, om de mogelijke verbetering te toetsen.
Uit het onderzoek blijkt dat gebruikers de selectieprocedure slecht zichtbaar vinden en
het objectfilter verkeerd is geplaatst. Gebruikers wensen de mogelijkheid om
maatregelen te kunnen vergelijken. Bij de keuze tot een maatregel worden met name
kosten en effectiviteit benoemd als belangrijk keuzecriterium. 18% van de gebruikers
vinden de oplossingsrichtingen onduidelijk. Indien de toolbox gaat adviseren o.b.v.
objectlocatie zijn enkel met de oplossingsrichting ‘Water infiltreren’ buurttypen te
definiëren. Dit zijn: Buurttype 1; infiltratie mogelijk en Buurttype 2; infiltratie niet wenselijk.
Tevens werd tijdens overleg met Waternet duidelijk dat de rainproofoplossingenkaarten
beschikbaar moet zijn bij de inrichting van openbare objecten (buurt, plein, park en
straat).
Het advies is de toolbox-pagina en de maatregel-pagina aanpassen. De uitvoeringsinformatie dient op een aparte pagina worden weergegeven. Op de toolbox-pagina dient
de selectieprocedure zichtbaar te zijn, moet de objectfilter met de oplossingsrichtingen
worden verwisseld en de mogelijkheid om maatregelen te kunnen vergelijken is gewenst.
Het heeft meerwaarde om de buurttypefunctie (advies bij oplossingsrichting ‘Water
infiltreren’) toe te voegen. De maatregel-pagina’s beschikken over de juiste informatie
(indien volledig). Echter dient de informatie anders worden weergegeven en informatie
die niet relevant is, dient niet meer zichtbaar te zijn. Kosten en effectiviteit (primaire
effecten) dienen te worden toegevoegd en bijkomende effecten dienen duidelijk
weergegeven te worden.
Doordat veel aandacht is besteed aan het aantal respondenten (alsmede achtergrond)
en de kennisuitwisseling, wordt het advies als valide beschouwd. Het onderzoek
behandelt de ‘gezamenlijke’ wensen (groot percentage) als doorslaggevend. Indien de
buurttypefunctie en de rainproofoplossingenkaarten worden toegevoegd, dienen er nog
enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. Het toevoegen van kosten en effectiviteiten
op de toolbox-pagina (ter vergelijking van maatregelen), kan worden uitgevoerd mits er
voldoende kengetallen aanwezig zijn.
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Begrippenlijst
Amsterdam Rainproof

Programma om publiek-privaat platform te creëren welke
Amsterdam bestendiger dient te maken tegen hevige
neerslag.

Beroepsmatige gebruiker(s)

Inrichters van private- en openbare ruimte en
vastgoedeigenaren.

Bouwenvelop

Document dat alle beleidsregels bevat waaraan een
project(object) moet voldoen en op basis waarvan
overeenkomsten met de ontwikkelende partijen worden
gesloten.

Buurttypefunctie

Mogelijke functie in toolbox waarmee gebruiker locatiespecifiek maatregelen kan labelen(selecteren). Op basis
van het buurttype waarin het object gelegen(of
gerealiseerd) is.

Buurttypen

Het type buurt waar een object wordt gerealiseerd,
dit betreft een verdeling op basis van de
oplossingsrichtingen. De buurttypen worden bepaald
door te bekijken welke eisen de regenbestendige
maatregelen aan de omgeving stellen. Dit zijn buurttype
1: wel infiltreren en buurttype 2: infiltreren niet gewenst.

Buurttypologieën

Verdeling van Amsterdam op basis van onderzoek voor
de economische illustraties. (historisch centrum, 19 /
begin 20ste eeuwse gordel, naoorlogse wijken,
woongebieden langs IJ, hoogstedelijke kantoren
omgeving, transformatie zone en bedrijven terreinen
langs IJ.).

Dossierverdeling
(objectfilter)

Dossierverdeling in de toolbox om op basis van
zeven objecten (gebouw, dak, tuin, straat, plein, park en
buurt) maatregelen te selecteren.

Informatiebalk(en)

Op de maatregel-pagina’s wordt informatie afgebeeld
m.b.v. de verschillende informatiebalken(bijkomende
effecten, data, Amsterdamse tips, voorbeeldprojecten,
gerelateerde maatregelen en gerelateerde links.).

Instappunten

Het aantal keren dat bezoekers op de site terechtkomen
via een bepaalde pagina. (Google Analytics, 2017)

Keuzeproces

Het proces dat de gebruiker doorloopt vanaf start gebruik
toolbox, tot de keuze van een maatregel.

Maatregel(en)

De 56 regenbestendige maatregelen die in de toolbox
worden weergeven.

Maatregel-pagina

De pagina waarop de gebruiker komt als deze de
maatregel in de toolbox aanklikt. Met informatie over de
maatregel.

Object(en)

Gebouw, dak, tuin, straat, plein, park en buurt.

Oplossingsrichtingen

Ordening van maatregelen op basis van vijf richtingen
(water afvoeren, water gebruiken, water infiltreren, water
vasthouden en bergen en waterrobuust bouwen) op
basis waarvan de gebruiker maatregelen selecteert.

Paginaweergave

Het totaal aantal bekeken pagina's. Herhaalde
weergaven van één pagina tellen ook mee.
(Google Analytics, 2017)

Rainproofoplossingenkaart(en) Deze kaart(en) geeft een overzicht van globale
oplossingen hoe het overtollige regen water tijdens een
wolkbreuk kan worden verwerkt.
Rainproof toolbox

Toolbox waarmee bekeken kan worden welke
maatregelen een gebruiker kan toepassen om een
object regenbestendig in te richten.

Regenbestendig

Er treedt geen schade op aan de vitale infrastructuur /
objecten tijdens een bui van 60mm per uur, volgens de
ambitie die is omschreven in het Gemeentelijk
rioleringsplan (GRP).

Selectieprocedure

Het selecteren(aanklikken) van filters om tot de juiste
selectie van maatregelen te komen.

Sessies

Het aantal bezoeken van een pagina.
(Google Analytics, 2017)

Toolbox-pagina

De pagina waarop de filters zijn weergegeven
waar men een keuze kan maken uit de 56
maatregelen.

Unieke paginaweergaven

Het aantal sessies gedurende welke de opgegeven
pagina ten minste één keer is weergegeven.
Er wordt een unieke paginaweergave geteld voor elke
combinatie pagina-URL + Paginatitel.
(Google Analytics, 2017)

1

Inleiding
Aanleiding
Waternet heeft het programma ‘Amsterdam Rainproof’ in 2014 opgestart om Amsterdam
bestendiger te maken tegen hevige neerslag. Het doel is een publiek-privaat
Amsterdams netwerk (Figuur 1) op te zetten om slim en bewust om te gaan met extreme
neerslag en de noodzaak van een regenbestendige stad te benadrukken. Amsterdam
Rainproof heeft een website waarop een toolbox beschikbaar is. Met deze toolbox kan
bekeken worden welke maatregelen een gebruiker kan toepassen om een object3
bestand te maken tegen hevige neerslag. De huidige toolbox beschikt over een gamma
van 56 regenbestendige maatregelen, verdeeld over vijf verschillende
oplossingsrichtingen(water bergen en vasthouden, water afvoeren, water infiltreren,
water gebruiken en waterrobuust bouwen) en een dossierverdeling(gebouw, dak, tuin,
straat, plein, park en buurt). Hiermee stelt de gebruiker een selectie van maatregelen
samen. Binnen Waternet bestaat de veronderstelling dat de toolbox nog niet voldoende
functioneert voor beroepsmatige gebruikers4.

Figuur 1: Netwerk Amsterdam Rainproof (Goedbloed & Claassen, 2014)

Probleemstelling
In de bouwenvelop5 neemt de gemeente Amsterdam steeds vaker een regenbestendige
eis op. Bij de inrichter of eigenaar ontstaan daarbij vragen hoe dit verwezenlijkt kan
worden. Hierdoor worden medewerkers van Waternet regelmatig benaderd door
beroepsmatige inrichters met vragen over hoe een object regenbestendig ingericht kan
worden.
De huidige toolbox (zie paragraaf 4.1.1 ‘Beschrijving huidige toolbox’) is ontwikkeld als
inspiratiebron en instrument voor belanghebbenden, om te zien welke maatregelen er
bestaan en op welke objecten deze toepasbaar zijn. Door de toenemende belangstelling
naar de mogelijkheden in regenbestendig handelen, voldoet de toolbox niet meer aan de
vraag. De huidige toolbox biedt voor de beroepsmatige gebruiker nog onvoldoende
begeleiding om zelfstandig een maatregel te kiezen.

3

Objecten volgens dossierverdeling (gebouw, dak, tuin, straat, plein, park en buurt).
Inrichters van private- en openbare ruimte & vastgoedeigenaren.
Document dat alle beleidsregels bevat waaraan een object moet voldoen en op basis waarvan
overeenkomsten met de ontwikkelende partijen worden gesloten.

4
5
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Doelstelling
Het doel van de Rainproof toolbox is dat alle gebruikers via de toolbox zelfstandig een
maatregel kunnen kiezen. De toolbox dient zodanig ingericht te zijn dat iedere gebruiker
wordt begeleid tot een selectie van maatregelen, die toepasbaar zijn op het betreffende
object. Daarnaast dient de toolbox – zover mogelijk – richtlijnen te bieden, ter begeleiding
van de verdere uitvoering van de gekozen maatregel.
Vraagstelling
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan de toolbox verbeterd worden zodat
de beroepsmatig gebruiker zelfstandig een selectie van regenbestendige
maatregelen kan kiezen, die toepasbaar zijn in zijn/ haar situatie?
De bijhorende deelvragen zijn:
1. Hoe wordt de huidige toolbox gebruikt en kan de beroepsmatig gebruiker een
geschikte maatregel(en) kiezen?
2. In welke buurttypen kan Amsterdam worden opgedeeld en welke
regenbestendige maatregelen zijn toepasbaar binnen een buurttype?
3. Hoe dient de toolbox ingericht te worden zodat de beroepsmatig gebruiker
begeleid wordt tijdens het keuzeproces tot een maatregel?
4. Bevatten de maatregelen voldoende informatie voor de beroepsmatig gebruiker,
om de gekozen maatregel uit te kunnen voeren?
5. Kan de beroepsmatig gebruiker na verbetering van de toolbox zelfstandig tot een
keuze van een maatregel komen en biedt de maatregel voldoende informatie
voor uitvoering? (casestudy)
Resultaat
De studenten leveren een adviesrapport aan Amsterdam Rainproof. Dit adviesrapport
beschrijft hoe de toolbox ingericht dient te worden zodat ook de beroepsmatig gebruiker
zelfstandig maatregelen kan kiezen. Hierbij moet onderzocht worden of selectie op basis
van gebiedskenmerken(buurtverdeling) mogelijk is. Ook dient het adviesrapport te
omvatten hoe de toolbox mogelijk richtlijnen kan bieden voor de verdere uitvoering van
een maatregel. Het adviesrapport wordt getoetst met een casestudy.
Afbakening
Bij Waternet is veel vraag op het gebied van Rainproof gerelateerde opdrachten. Het
risico dat de afstudeeropdracht wordt verbreed is reëel, met als gevolg dat de opdracht
niet binnen de gestelde periode kan worden afgerond. Om dit risico te beheersen ligt de
focus op het keuzeproces van de beroepsmatige gebruiker van de toolbox en niet op
overige zaken. Onder overige zaken wordt verstaan beleidsprocessen, vergunningen,
aanvragen en overige processen die ook van belang zijn bij de keuze tot een maatregel.
Tevens wordt het implementeren van de verbeterde toolbox niet door de studenten
uitgevoerd.
Structuur
In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie toegelicht en in hoofdstuk 3 wordt de
onderzoeksmethodiek benoemd. Vervolgens worden in de hoofdstukken 4 t/m 8 de
resultaten van het onderzoek beschreven. Tot slot volgt de conclusie en de discussie.
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2

Achtergrondinformatie
Door de optredende klimaatverandering dient men in de toekomst rekening te houden
met steeds grotere neerslagintensiteiten. Als gevolg van een stijging in temperatuur kan
de atmosfeer meer water vasthouden en dit resulteert in grotere neerslagintensiteiten. In
steden is het verhard oppervlak de laatste jaren sterk toegenomen, waardoor de af te
voeren hoeveelheid water toeneemt. De grotere neerslagintensiteiten in combinatie met
de uitbreiding van verhard oppervlak in steden, vormt vooral in grote steden
wateroverlast met betrekking tot verwerking van het hemelwater.
De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de inrichting van openbare ruimte. Het
afvoeren van afvalwater valt onder de zorgplicht van Waternet. Hemelwater dat
perceeleigenaren aanbieden, wordt beschouwd als afvalwater (Rijksoverheid, 2016). In
het Gemeentelijk rioleringsplan (Van Assenbergh, Baars, Dirken, Van Erst Karst, &
Schaart, Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016 - 2021, 2016) staat dat Waternet
20mm per uur moet afnemen. Deze afspraak is op basis van bui 8 (T = 2, 20mm in één
uur) omgezet in een berekeningsmodel welke constant met 20mm per uur rekent.
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2020 een bui van 60mm per uur te
kunnen verwerken zonder schade aan objecten en vitale infrastructuur. Wat betekent dat
voor het overschot van 40mm per uur (valt buiten de zorgplicht van Waternet)
oplossingen in de openbare- en private ruimte moeten komen.
Het doel van Amsterdam Rainproof is geen schade en ernstige wateroverlast in zowel
openbaar als privaat terrein bij een bui van 60mm per uur. Tevens wil Amsterdam
Rainproof het hemelwater beter benutten voor een leefbare stad. Dit is mogelijk omdat in
de omgevingswet staat omschreven dat gescheiden ingezameld hemelwater anders
verwerkt mag worden (Rijksoverheid, 2016). Het water mag dus gebruikt worden om de
grondwaterstand aan te vullen, de stad te verkoelen, vergroening te bevorderen en
andere mogelijkheden tot hergebruik. Het ‘aankunnen’ van 60mm per uur wordt
beschouwd als regenbestendig. De toolbox dient iedere gebruiker te helpen naar
regenbestendige maatregelen.
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3

Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeksmethoden zijn toegepast, vervolgens
zijn deze in Tabel 1 bij de deelvragen benoemd.

3.1

Toegepaste methoden
Webanalyse (kwantitatief onderzoek)
Het huidig gebruik van de toolbox is onderzocht door een analyse te maken met Google
Analytics. Dit is een tool om inzichtelijk te maken hoe bezoekers een site gebruiken en
hoe ze op een site terechtkomen (Google Analytics, 2017). Alleen gegevens die
meerwaarde hebben voor het onderzoek worden beschreven.
Interviews (kwalitatief onderzoek)
Om te onderzoeken hoe de beroepsmatig gebruikers het huidig gebruik ervaren, welke
wensen ze hebben aan de selectieprocedure6 en welke informatie ze wensen bij de
maatregelen, zijn via interviews vragen gesteld.
Er is gekozen voor de interviewvorm semigestructureerd. In deze vorm van interviewen
wordt vooraf vastgesteld welke onderwerpen aan bod komen. Bij deze vorm is het
mogelijk om te kunnen doorvragen en afwijken als het antwoord van de respondent
onduidelijk is, of als de respondent iets interessants te melden heeft (Scribbr, 2017).
De doelgroep van het onderzoek zijn beroepsmatige gebruikers (inrichters van privateen openbare ruimte en vastgoedeigenaren). Uit deze doelgroep zijn 22 personen
geïnterviewd, in overleg met Amsterdam Rainproof.
Bij het evenement Duurzaam020 op 6 oktober 2017 zijn vastgoedeigenaren en
vastgoedbeheerders geworven. Duurzaam020 is een evenement met workshops voor
facility managers en directeuren van bedrijven, instellingen, scholen, ziekenhuizen en
culturele- en sport organisaties, over hoe vastgoed duurzamer en regenbestendiger te
maken.
Tijdens het evenement ‘Water in Openbare Ruimte’ op 9 november 2017 in Expo Houten
zijn inrichters van openbare ruimte geïnterviewd.
Zie voor het overzicht en de interviewresultaten Bijlage 2: Interviews’.
Interviews t.b.v. casestudy
De casestudy betreft een toetsing. Met de resultaten uit deelvraag 2, 3 en 4 zijn lay-outs
opgesteld voor een mogelijke verbetering van de toolbox-pagina, van één maatregelpagina en zijn twee varianten van de ‘aan-de-slag’-pagina opgesteld. Er zijn interviews
(Bijlage 7: Beoordelingsformulieren’) afgenomen met vier respondenten, om de
aangepaste inrichting te toetsen.

6

Het selecteren(aanklikken) van de filters om tot de juiste selectie van maatregelen te komen.
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Gebiedsanalyses
Om een geschikte verdeling (in de toolbox) van buurttypen te bepalen zijn
gebiedsanalyses uitgevoerd. Er is gestart met onderzoek naar de bestaande verdelingen:
Buurttypologieën(Posma, 2016); de 22+1 gebieden en twee postcodeverdelingen.
Vervolgens zijn de buurttypen bepaald o.b.v. ruimtelijke eigenschappen, welke zijn
gedefinieerd vanuit de oplossingsrichtingen7. Tot slot is bepaald welke maatregelen bij de
buurttypen toepasbaar zijn. Tevens zijn de rainproofoplossingenkaarten8 van belang.
Kennisuitwisseling
Op 31 oktober 2017 was er een werkdag van de onderzoekslijn ‘Klimaat bestendige
stad’(KBS) van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)
in Utrecht. We waren aanwezig bij deze kennisuitwisseling. Het team van onderzoekslijn
NKWK-KBS is bezig met de ontwikkeling van een vergelijkbare tool en heeft hiervoor 13
ambtenaren geïnterviewd. De onderzoeksresultaten zijn overlegd met het NKWK-KBS
team, om sterker onderbouwd advies te geven. Zie ook Bijlage 5: Samenvatting werkdag
NKWK-KBS’.
Marktstudie
Enkele kengetallen van kosten en effectiviteit van maatregelen zijn met een studie
bepaald. Hiervoor zijn leveranciers en Stichting Rioned geraadpleegd.
3.2

Onderzoeksmethodiek per deelvraag
Deelvraag

Methode

1. Hoe wordt de huidige toolbox gebruikt en kan de
beroepsmatig gebruiker een geschikte maatregel(en) kiezen?

Webanalyse
Interviews

2. In welke buurttypen kan Amsterdam worden opgedeeld en
welke regenbestendige maatregelen zijn toepasbaar binnen
een buurttype?

Gebiedsanalyses
Kennisuitwisseling

3. Hoe dient de toolbox ingericht te worden zodat de
beroepsmatig gebruiker begeleid wordt tijdens het
keuzeproces tot een maatregel?

Interviews
Kennisuitwisseling

4. Bevatten de maatregelen voldoende informatie voor de
beroepsmatig gebruiker, om de gekozen maatregel uit te
kunnen voeren?

Interviews
Kennisuitwisseling
Marktstudie

5. Kan de beroepsmatig gebruiker na verbetering van de toolbox
zelfstandig tot een keuze van een maatregel komen en biedt
de maatregel voldoende informatie voor uitvoering?

Interviews
(toetsing met
behulp van
casestudy).

Tabel 1: Onderzoeksmethodiek per deelvraag

7

Water afvoeren, water gebruiken, water infiltreren, water vasthouden en bergen en waterrobuust bouwen.
Deze kaart(en) geeft een overzicht van globale oplossingen hoe het overtollige regenwater tijdens een
wolkbreuk kan worden verwerkt.
8
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4

Huidig gebruik toolbox
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die voortkomen uit het onderzoek naar
deelvraag 1: Hoe wordt de huidige toolbox gebruikt en kan de beroepsmatig gebruiker
een geschikte maatregel(en) kiezen?

4.1

Resultaten
In deze paragraaf wordt de huidige toolbox toegelicht, het huidig gebruik beschreven en
vervolgens wordt de problematiek benoemd die beroepsmatig gebruikers ervaren tijdens
het selecteren van maatregelen.

4.1.1

Beschrijving huidige toolbox
De toolbox is door atelier GroenBlauw opgesteld, in opdracht van Amsterdam Rainproof
(Atelier GroenBlauw, 2017).
Toolbox-pagina
De Rainproof toolbox (Figuur 2) heeft een gamma van 56 maatregelen beschikbaar. De
toolbox beschikt over twee filtergroepen, een filter op basis van oplossingsrichtingen en
een filter op basis van objecten
(dossierverdeling). Onderstaand zijn deze
toegelicht.
Oplossingsrichtingen
-

Aantal
maatregelen
Water vasthouden en bergen; 28
Water afvoeren;
13
Water infiltreren;
21
Water gebruiken;
7
Waterrobuust bouwen.
12

Dossierverdeling(objectfilter):
- Gebouw;
- Dak;
- Tuin;
- Straat;
- Plein;
- Park;
- Buurt.

21
6
24
23
19
22
37

De gebruiker kan door op een bepaalde
oplossingsrichting (blauw gearceerd) te
klikken, een nieuwe pagina openen waarop
informatie wordt weergegeven over de
oplossingsrichting.
Huidige toolbox-pagina via onderstaande
link:
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen

Figuur 2: Huidige toolbox-pagina (Amsterdam
Rainproof, 2017)
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Maatregel-pagina’s
Als de gebruiker een maatregel aanklikt krijgt
deze een pagina met een beschrijving te zien,
met een schematische afbeelding van de
maatregel. Zie Figuur 3 voor een voorbeeld van
de maatregel-pagina ‘Extensieve groene daken’.
Als de gebruiker een maatregel heeft gekozen is
er rechts op de pagina ook aanvullende
informatie te raadplegen. Hier is weergegeven:
- Op welke objecten de maatregel
toepasbaar is;
- Onder welke oplossingsrichting de
maatregel valt;
- Voorbeeldprojecten;
- Gerelateerde maatregelen;
- Gerelateerde links.
Onderaan de pagina is per maatregel-pagina
verschillende informatie weergegeven.
- ‘Bijkomende effecten‘ laat zien wat de
effecten van de maatregel zijn op de
aspecten: waterkwaliteit; luchtkwaliteit;
biodiversiteit; hitte; multifunctioneel
ruimtegebruik; constructiekosten en
onderhoud-/beheerkosten. (Deze
effecten zijn niet bij alle maatregelen van
toepassing en op deze maatregelpagina’s niet zichtbaar);
- Bij een aantal maatregel-pagina’s is
technische informatie(‘Data’)
beschikbaar. Ook kan (bij enkele
maatregelen) op de button ‘Meer
technische informatie’ worden geklikt,
waarmee een nieuwe pagina wordt
geopend. Op deze meer-technischepagina’s zijn o.a. productfolders
beschikbaar;
- Tevens zijn op een aantal maatregelpagina’s onderaan Amsterdamse tips
weergegeven.

Figuur 3: Huidige maatregel-pagina 'Extensieve groene
daken' (Amsterdam Rainproof, 2017)
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4.1.2

Huidig gebruik toolbox
De huidige toolbox is met behulp van Google-Analytics (Google Analytics, 2017)
geanalyseerd. De publicaties van de nieuwbrief (Amsterdam Rainproof, 2017)
(Amsterdam Rainproof, 2017), de twitterberichten (Amsterdam Rainproof , 2017) en de
facebookberichten (Amsterdam Rainproof, 2017) zijn hiernaast vergeleken. Zie Bijlage 1:
Gegevens Google Analytics’.
Periode
Het onderzoek gaat over het gebruik in de periode van 1 maart 2017 t/m 31 augustus
2017. In deze periode is de afstudeeropdracht vastgesteld en dit geeft een duidelijk beeld
van het huidig gebruik. De gegevens na 31 augustus 2017 zijn onbetrouwbaar, omdat
vanaf dat moment de gegevens van Google-Analytics zijn beïnvloed door de
afstudeeropdracht (gebruik t.b.v. het onderzoek is geregistreerd).
Filters
Met Google-Analytics kunnen geen conclusies worden genomen over het gebruik van de
filters (oplossingsrichtingen en de dossierverdeling). Deze ‘buttons’ registreert het
programma niet.
Algemeen (Rainproof-site)
Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikers van de website in de bovengenoemde periode
voor circa 70% uit nieuwe gebruikers en voor circa 30% uit terugkerende gebruikers
bestaat. Een voordeel van het hoge percentage nieuwe gebruikers, is een
betrouwbaardere analyse van het gebruik. Het gebruik op de Rainproof-website door de
medewerkers van Waternet(en Amsterdam Rainproof) valt namelijk onder de
terugkerende gebruikers.
Route richting toolbox-pagina
De toolbox-pagina heeft in de bovengenoemde periode
2531 unieke paginaweergaven9. De doorstroom vanuit de
home-pagina richting de toolbox-pagina heeft tijdens 759
sessies10 plaatsgevonden. De toolbox als instappunt heeft
tijdens 658 sessies plaatsgevonden. Dit houdt in dat de
toolbox 1114 keer is geraadpleegd via andere pagina’s van
de Rainproof-website (zoals nieuws-pagina, wat-kan-jijdoen-pagina, etc.), zie Figuur 4.
Figuur 4: Blauw instappunt, groen vanuit homepagina en grijs overig (Google Analytics, 2017)

Vanuit de wat-kan-ik-doen-pagina wordt de toolboxpagina minimaal geraadpleegd. Dit kan betekenen dat
de gebruiker de gewenste informatie over een maatregel via de wat-kan-ik-doen-pagina
kan bereiken of dat hij met de wat-kan-ik-doen-pagina ook daadwerkelijk een maatregel
kiest en de toolbox dan niet gebruikt bij de keuze. Dit is verder niet te verklaren.

9

Het aantal sessies gedurende welke de opgegeven pagina ten minste één keer is weergegeven.
Het aantal bezoeken van een pagina.

10
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Route richting maatregel-pagina’s
Uit de analyse blijkt dat de maatregel-pagina’s ook veelvoudig als instappunt worden
geraadpleegd (bijvoorbeeld via Google, Facebook, Twitter, etc. rechtstreeks op de
maatregel-pagina’s terechtkomen). Dit blijkt per maatregel erg verschillend (wadi’s en
infiltratiekratten meer dan 500 keer bekeken en sommige maatregelen zelden bekeken.
Uit het hoge percentage instappunten11 bij sommige maatregelen wordt geconcludeerd
dat deze maatregelen vaak geraadpleegd worden zonder dat de filters van de toolbox
gebruikt worden. Rechtstreeks raadplegen kan als oorzaak hebben dat de gebruiker
enkel informatie over een maatregel zoekt en bijvoorbeeld via een zoeksite(Google) op
de maatregelen-pagina terecht komt. Na onderzoek blijkt dat Rainproof webpagina’s
populair zijn op Google (scoort hoog op de zoektermen) als het gaat om maatregelen als
zoekterm. Dit wordt bevestigd in een eerder onderzoek van de The Online Group (The
Online Group, 2017), waarin werd aangetoond dat er veel gezocht wordt op termen die
gerelateerd zijn aan Rainproof.
Populaire maatregelen
Er zijn enkele verschillen te zien in de populariteit van de maatregelen, dit betreft de
keuzepopulariteit van de maatregel-pagina’s op de toolbox-pagina (maatregelen die
aangeklikt worden).
Geconcludeerd wordt dat de volgende maatregelen populair zijn als keuze in de toolbox.
Enkele zijn onbetrouwbaar doordat deze bovenaan de toolbox-pagina staan (komen als
eerste in beeld) en hierdoor logischerwijs vaker worden aangeklikt:
- Regenwatervijvers;
(populariteit onbetrouwbaar)
- Tegel eruit, groen erin;
(populariteit onbetrouwbaar)
- Intensieve groene daken;
(populariteit onbetrouwbaar)
- Infiltratiestroken met bovengrondse opslag;
(populariteit onbetrouwbaar)
- Wadi;
(duidelijk populair)
- Infiltratiekratten;
(duidelijk populair)
- Regenwatergebruik bij woningen.
(duidelijk populair)

11

Het aantal keren dat bezoekers rechtstreeks op de betreffende pagina terechtkomen.
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Meer-technische-informatie–pagina’s
Uit het onderzoek blijkt dat onderstaand gebruik is geregistreerd van de ‘Meer technische
informatie’-pagina’s12 (deze volgens andere perioden, zijn later online zijn gekomen):
Bij de maatregel-pagina ‘Infiltratiekratten’ hebben gebruikers de technische informatie
tien keer geraadpleegd (unieke paginaweergave). De maatregel-pagina is in totaal voor
1061 keer geraadpleegd. De technische informatie is dus zeer beperkt geraadpleegd.
Bij de maatregel-pagina ‘Waterdaken’ hebben gebruikers in de periode negen keer de
technische informatie geraadpleegd. De maatregel-pagina is in totaal 43 keer
geraadpleegd.
De maatregelen-pagina’s ‘Intensieve groene daken’, ‘Extensieve groene daken’,
‘Retentiedak / Polderdak’ en ‘Verblijfsdak / Daktuin’ beschikken allen over dezelfde
technische informatie. Deze technische informatie is totaal 30 keer geraadpleegd. De vier
maatregelen-pagina’s zijn totaal voor 294 keer geraadpleegd (unieke paginaweergave).
Opvallend is dat de technische informatie bij de maatregel ‘Infiltratiekratten’ maar tien
keer is geraadpleegd, terwijl de maatregel ‘Infiltratiekratten’ zelf populair is. De
technische informatie bij de maatregelen ‘Waterdaken’ en technische informatie ‘Groene
daken’(beschikbaar bij vier maatregelen) zijn in verhouding meer geraadpleegd dan bij
de maatregel ‘Infiltratiekratten’, terwijl de maatregelen minder populair zijn.
Over de pagina’s ‘Meer-technische-informatie’ zijn geen conclusies te trekken omdat het
verschil in gebruik niet te verklaren valt. De indeling van de maatregelen-pagina’s
verschilt niet noemenswaardig qua lengte en de vindbaarheid van de link ‘Meer
technische informatie’’ is bij alle maatregel-pagina’s gelijk. Tevens zijn er enkel drie
‘Meer-technische-informatie’-pagina’s actief, waardoor er niet genoeg gegevens
beschikbaar zijn om bij het kwantitatief onderzoek een conclusie over het gebruik te
kunnen trekken.

12

Een nieuwe pagina wordt geopend vanuit de maatregel-pagina’s. Op deze ‘nieuwe pagina’ zijn o.a.
productfolders beschikbaar.
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4.1.3

Gebruikers ervaren
Onderstaand is beschreven wat door de beroepsmatige gebruikers wordt ervaren tijdens
het huidig gebruik. Deze resultaten zijn verkregen tijdens de interviews.
Kiezen oplossingsrichting(en)
Vanuit de interviews blijkt dat 18% van de
gebruikers de vijf oplossingsrichtingen
niet geheel duidelijk vinden. Gebruikers
zijn niet altijd technisch onderlegd,
hierdoor is het voor sommige gebruikers
moeilijk om een keuze te maken uit de
oplossingsrichtingen. 50% van de
respondenten geven aan de
oplossingsrichtingen wel duidelijk te
vinden en de overige respondenten zijn
niet ingegaan op de oplossingsrichtingen.
Zie Grafiek 1. Er is geen conclusie te
trekken betreffende de doelgroepen,
omdat private gebruikers (vaak zonder
technische achtergrond) en gebruikers
met een technische achtergrond
vertegenwoordigd worden in beide
antwoorden.

Niet ingegaan op
keuze
oplossingsrichtingen

Vindt
oplossingsrichtingen
duidelijk

Vindt
oplossingsrichtingen
onduidelijk

Grafiek 1: Ervaring respondenten kiezen
oplossingsrichting(en)

Locatie objectfilter
27% van de respondenten geven aan
dat de objectfilter(zie Figuur 5, ‘in
een’) vóór de oplossingsrichtingen
geplaatst moet worden. Deze volgorde
is logischer omdat de gebruikers dan
eerst het juiste object kiezen
(makkelijke keuze) en daarna welke
oplossingsrichting mogelijk is. De
overige respondenten zijn niet
ingegaan op de locatie van de
objectfilter.
Selectieprocedure
De selectieprocedure op de toolboxFiguur 5: Huidige filters (oplossingsrichtingen en
pagina is slecht zichtbaar (wat
objectfilter)
aangeklikt wordt en welke maatregelen
er overblijven). 27% van de respondenten geven aan dat dit problemen oplevert, de
overige respondenten zijn hier niet op ingegaan.
Keuze uit selectie
64% van de respondenten kan geen keuze maken uit de selectie van maatregelen die
overblijft na het aanklikken van de filters, zij willen de maatregelen kunnen vergelijken.
Dit kan nu alleen door de maatregel-pagina’s te bestuderen, echter verschillen deze van
elkaar en dit bemoeilijkt het vergelijksproces. De overige respondenten zijn hier niet op
ingegaan. Kosten (volgens 64% van de respondenten) en effectiviteit (volgens 41% van
de respondenten) zijn belangrijk om een keuze te kunnen maken. Deze zijn nu
(vrijwel)niet beschikbaar.
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4.2

Conclusie huidig gebruik
De gebruikers van Rainproof site bestaan voor circa 70% uit nieuwe gebruikers en voor
30% uit terugkerende gebruikers. De toolbox-pagina is in 26% van de bezoeken als
instappunt geraadpleegd en bij 29% van de bezoeken via de home-pagina bereikt. De
overige bezoeken zijn via een andere pagina van de Amsterdam Rainproof site, op de
toolbox-pagina terecht gekomen. Er is verschil in de populariteit van maatregelen, echter
is dit verschil deels te verklaren aan de locatie van de maatregel op de toolbox-pagina.
Maatregelen worden ook als instappunt gebruikt en een aantal zijn op deze manier
bijzonder vaak geraadpleegd. De Rainproof webpagina’s zijn populair op zoeksites, zoals
Google.
De oplossingsrichtingen zijn voor de meeste gebruikers duidelijk, een aantal vinden ze
onduidelijk. De selectieprocedure is voor een aantal gebruikers slecht zichtbaar en een
aantal gebruikers wensen de locatie van het dossierfilter voor de oplossingsrichtingen.
Het kiezen van een maatregel uit de selectie is voor de meeste gebruikers niet goed
mogelijk, een gebruiker wil de maatregelen namelijk kunnen vergelijken. Vooral kosten
en effectiviteit worden vaak benoemd als belangrijk keuzecriteria.

‘’Om een keuze te maken uit de selectie, moet je kunnen vergelijken.
Hierbij zijn kosten en capaciteiten(bijvoorbeeld berging) belangrijk.’’
(Pannekoek, 2017)
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5

Buurtverdeling
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die voortkomen uit het onderzoek naar
deelvraag 2: In welke buurttypen kan Amsterdam worden opgedeeld en welke
regenbestendige maatregelen zijn toepasbaar binnen een buurttype?

5.1

Resultaten
In deze paragraaf wordt toegelicht aan welke voorwaarden een gebied moet voldoen,
zodat een van de vijf oplossingsrichtingen toepasbaar is. Daarna wordt onderzocht of de
huidige verdelingen van Amsterdam - buurttypologieën, 22+1 gebieden en twee
postcodeverdelingen van Amsterdam - geschikt zijn. Vervolgens worden de buurttypen
bepaald m.b.v. layers (welke opgesteld a.d.h.v. de oplossingsrichtingen), waarmee
gebiedseigenschappen zichtbaar zijn gemaakt.

5.1.1

Oplossingsrichtingen
Er zijn vijf verschillende oplossingsrichtingen welke ieder eigen eisen stelt aan de
omgeving. Onderstaand de toelichtingen, welke tijdens overleg met medewerkers van
Waternet zijn besproken en vastgesteld.
Water vasthouden en bergen
Water vasthouden en bergen is bedoeld om het rioolstelsel te ontlasten.
Door water op andere locaties: zoals op het maaiveld vast te houden
wordt het rioolstelsel ontlast. Het opgevangen water kan op een later
moment via het rioolstelsel worden afgevoerd. In plaats van naar het
rioolstelsel kan het opgevangen water ook geïnfiltreerd worden (als de
locatie hiervoor geschikt is).
Water afvoeren
Water afvoerende maatregelen transporteren gevallen hemelwater naar
locaties waar het geborgen of geïnfiltreerd kan worden. Water afvoeren
over het oppervlak vraagt om beschikbare ruimte op maaiveldniveau. Er
zijn veel manieren om deze oplossingsrichting toe te passen.

Water infiltreren
Infiltratie brengt hemelwater van het maaiveld naar het grondwater. Deze
oplossingsrichting is afhankelijk van meerdere omgevingsfactoren. De
grondsoort bepaald ook of infiltratie mogelijk is. In Amsterdam wisselt
deze sterk, omdat meerdere wijken zijn opgehoogd met zand. Van
belang is de grondwaterstand in het gebied. Wanneer de
grondwaterstand hoog is, is infiltratie niet vaak wenselijk. Hierdoor kan er
grondwateroverlast ontstaan. Er zijn ook gebieden met
grondwaterschaarste, waarvan paalrot aan houten paalfunderingen een
veel voortkomend gevolg is. Het is van belang om in die gebieden zoveel
mogelijk water en te infiltreren.
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Water gebruiken
Hemelwater is bruikbaar. Een gebruiker kan het water bijvoorbeeld
opslaan om later de beplanting water te geven. Meer mogelijkheden zijn
wc’s doorspoelen of de was doen. Door het hemelwater te gebruiken wordt
drinkwater bespaard en minder water afgevoerd via het rioolstelsel.

Waterrobuust bouwen
Waterrobuust bouwen is altijd mogelijk. Kwetsbare gebouwen,
nutsvoorzieningen of infrastructuur wordt zo aangepast of aangelegd dat
deze tijdens hoosbuien functioneel en onbeschadigd blijven.

5.1.2

Onderzoek huidige verdelingen Amsterdam
Waternet en Gemeente Amsterdam werken met verschillende gebiedsverdelingen. Deze
zijn gemaakt om Amsterdam overzichtelijk te maken. Deze paragraaf beschrijft of de
huidige verdelingen geschikt zijn om in de toolbox te gebruiken. De rasters van deze
verdelingen hebben een verschil in fijnmazigheid, dit bepaalt het detailniveau waarmee
gewerkt kan worden.
Drainagekaart
Om te onderzoeken of de huidige verdelingen voldoen voor de toolbox, is een
drainagekaart gebruikt die nog in ontwikkeling is. Infiltreren is de meest complexe
oplossingsrichting en gekozen voor het onderzoek naar de toepasbaarheid van de
huidige verdelingen. Vanuit de afdeling Watersystemen van Waternet heeft Jeroen
Ponten (medewerker), de drainagekaart (De Meijere, 2012) ter beschikking gesteld
(Bijlage 4: Kaartmateriaal buurtverdeling(en)’). Er zijn meerdere factoren die bepalen of
er geïnfiltreerd kan worden. Om die reden kunnen in een straat verschillende adviezen
gegeven worden. De drainagekaart geeft in rood aan waar ‘hoge’ grondwaterstanden
zijn, waar niet gedraineerd mag worden. In geel is te zien waar ‘hoge’ grondwaterstanden
zijn en wel gedraineerd mag worden. De kaart houdt geen rekening met grondsoort of
bodemopbouw. De kaart dient als eerste indicatie gebruikt te worden om een overzicht
te krijgen van locaties waar infiltreren niet gewenst is, door een hoge grondwaterstand.
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Buurttypologieën
Een van de verdelingen die Amsterdam Rainproof hanteert, verdeelt Amsterdam in zes
verschillende buurttypologieën (zie Figuur 6). De verdeling is bepaald met de intentie om
schadebeelden bij hoosbuien in kaart te brengen. Periode van aanleg en functie van het
gebied hebben de grenzen bepaald. Deze verdeling is grotendeels tot stand gekomen
door overleg met vak- en gebiedsspecialisten in het onderzoek van Jolijn Posma (Posma,
2016). In Bijlage 3: Onderzoekbijlage buurtverdeling’ worden de verschillende
buurttypologieën toegelicht.

Figuur 6: Buurttypologieen (Posma, 2016)

De buurttypologieverdeling, heeft het grofste raster van de huidige verdelingen. In Bijlage
4: Kaartmateriaal buurtverdeling(en)’ is de drainagekaart transparant over de
buurttypologieën geplaatst om deze verdeling te onderzoeken. Vooral in de 19e-/ begin
20ste-eeuwse gordel is te zien dat er verschillende grondwatersituaties aanwezig zijn
binnen een gebied. De buurttypologie verdeling is te grof, om een gedegen advies te
kunnen geven op een oplossingsrichting.
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22+1 gebieden verdeling
Gemeente Amsterdam gebruikt de 22+1 gebiedsverdeling (zie Figuur 7). Deze verdeling
splitst Amsterdam op in 23 deelgebieden, deze wordt gebruikt om gebiedsplannen op te
stellen. De regenbestendigheid kan hier ook standaard opgenomen worden (gemeente
Amsterdam, 2017). Het advies van de toolbox wordt gedetailleerder naarmate
Amsterdam in meerdere gebieden wordt verdeeld. Het nadeel is dat een gebruiker kan
gaan twijfelen omdat zijn object op een gebiedsscheiding is gesitueerd.

Figuur 7: 22+1 gebieden verdeling (gemeente Amsterdam, 2017)

De drainagekaart is op de 22+1 gebieden kaart geplaatst (zie Bijlage 4: Kaartmateriaal
buurtverdeling(en)’). Het wordt zichtbaar dat een aantal afgebakende deelgebieden voor
ongeveer 50% zijn gemarkeerd als ‘infiltreren ongewenst’. Dit is een vooruitgang ten
opzichte van de buurttypologieën, maar er zijn nog steeds meerdere adviezen mogelijk
binnen één deelgebied.
Postcodeverdelingen
Een andere mogelijkheid is een verdeling op basis van postcode. Op deze manier kan de
gebruiker locatiegericht advies ontvangen. Hierbij moet de vraag gesteld worden hoe
nauwkeurig Amsterdam Rainproof advies wil geven. Het Postcode vier-systeem met
enkel de vier cijfers van de postcode is een stuk gedetailleerder dan de 22+1 verdeling.
Nog gedetailleerder is het postcode zes-systeem waarbij vier cijfers en twee letters
ingevoerd worden. Bron: (gemeente Amsterdam, 2017). Wanneer een gebruiker zijn zescijferige postcode invoert is het (bijna) op de voordeur nauwkeurig waar deze persoon
zijn maatregel wil toepassen.
In Bijlage 4: Kaartmateriaal buurtverdeling(en)’ is de drainagekaart over de vier-cijferige
postcodekaart gelegd. Duidelijk is dat hier gedetailleerder geadviseerd kan worden, dan
bij de eerder behandelde verdelingen. De zes-cijferige postcode kaart is tegen betaling
vrij beschikbaar. De kosten zijn de reden dat deze kaart niet vergeleken is met de
drainagekaart.
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5.1.3

Definiëren buurttypen
De huidige verdelingen van Amsterdam(buurttypologieën, 22+1 gebieden en de
postcodeverdelingen) zijn ongeschikt om in de toolbox te gebruiken(o.b.v. drainagekaart).
De verdeling van Amsterdam kan ook op basis van de oplossingsrichtingen bepaald
worden. Hierbij worden de buurttypen13 gedefinieerd door gebiedseigenschappen. De
gebiedseigenschappen bepalen of de maatregelen al dan niet toepasbaar zijn binnen
één buurttype. De buurttypen kunnen meerdere malen, op verschillende plaatsen in
Amsterdam voorkomen.
Onderzoek met layers
Voor de bepaling van buurttype worden de gebiedseigenschappen: ‘infiltreren mogelijk’,
‘ruimte in maaiveld’, ‘afschot (om af te voeren)’, ‘water gebruiken’ en ‘waterrobuust
bouwen’ gebruikt. Deze eigenschappen komen voort uit de oplossingsrichtingen. Van
ieder gebiedseigenschap wordt één layer (kaart) gemaakt, deze geeft aan waar bepaalde
maatregelen toepasbaar zijn. In Bijlage 3: Onderzoekbijlage buurtverdeling’ is te zien
welke maatregelen onder welke layer vallen.
Als dit systeem wordt verwerkt in de toolbox, dan kan de gebruiker aangeven waar hij of
zij aan de slag gaat(bijvoorbeeld door zijn postcode in te voeren). Vervolgens kijkt het
systeem in de verschillende layer's welke maatregelen van toepassing zijn.
Vijf layer’s
Het onderzoek is gestart met vijf layer’s, deze definiëren 32 buurttypen. Bij ieder
buurttype zijn de geschikte maatregelen voor het gebied onderzocht. In Bijlage 3:
Onderzoekbijlage buurtverdeling’ is het onderzoek beschreven.
- Layer 1 bepaalt of er wel of niet geïnfiltreerd kan worden(o.b.v. drainagekaart);
- Layer’s 2 & 3 bepalen of er ruimte in het maaiveld beschikbaar is en of afschot
mogelijk is op basis van de rainproofoplossingenkaarten (toelichting, zie Figuur
8);
- Layer’s 4 & 5 bepalen of Water gebruiken en Water robuust bouwen mogelijk
zijn. In overleg met Waternet is besloten dat layer 4 & 5 altijd toepasbaar zijn.
Daardoor vallen deze twee layer’s direct af.
De 32 buurttypen worden hiermee teruggebracht naar acht buurttypen.

13

Het type buurt waar een object wordt gerealiseerd, dit betreft een verdeling op basis van de
oplossingsrichtingen. De buurttypen worden bepaald door te bekijken welke eisen de regenbestendige
maatregelen aan de omgeving stellen.
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Drie layer’s
Tijdens het uitwerken van de drie layer’s werd inzichtelijk dat de
rainproofoplossingenkaarten (Figuur 8 en Figuur 9) informatie geven voor de inrichting
van openbare ruimte(objecten buurt, plein, straat en park). Dit werd bepaald tijdens
overleg met experts binnen Waternet.
Beschrijving rainproofoplossingenkaart:
Deze kaart geeft een overzicht van globale oplossingen hoe het overtollige regen
water tijdens een wolkbreuk kan worden verwerkt. Bij iedere aanpassing in de
openbare ruimte dient naar dit wensbeeld te worden toegewerkt.
Figuur 8: Beschrijving Rainproofoplossingenkaart Bellamybuurt (Waternet, 2017)

Figuur 9: Rainproofoplossingenkaart Bellamybuurt (Waternet, 2017)

De rainproofoplossingenkaarten zijn niet toepasbaar als layer 2 & 3, omdat maatregelen
op diverse schaalniveaus toepasbaar zijn (voorbeeld: waterbergen kan op grote schaal,
maar ook op kleine schaal), dit is niet inzichtelijk op de rainproofoplossingenkaarten. Op
iedere rainproofoplossingenkaart kan water geborgen, vastgehouden of afgevoerd
worden. Dit heeft als gevolg dat alle waterbergende, watervasthoudende en
waterafvoerende maatregelen mogelijk zijn.
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Één layer
Enkel layer 1 (infiltratie) is toepasbaar in de toolbox. Layer 1 is zowel voor private- en
openbare objecten van belang. In Amsterdam zijn twee verschillende buurttypen
toepasbaar:
- Buurttype 1, infiltratie mogelijk;
- Buurttype 2, infiltratie niet wenselijk.
In buurttype 1 worden alle 56 maatregelen geadviseerd. Bij buurttype 2 zijn twaalf
maatregelen minder geschikt, die enkel infiltreren (volgens de huidige toolbox). Dit zijn:
- Tegels eruit, groen erin;
- Infiltratievelden;
- Grasbetonstenen;
- Beplanting;
- Groene bermen en groen langs wegen;
- Groen tussen tramrails;
- Harde half-verharding;
- Zachte half-verharding;
- Waterpasserende verharding;
- Geveltuintje.
In Bijlage 3: Onderzoekbijlage buurtverdeling’ is een voorbeeldgebied uitgewerkt, om een
praktisch beeld te krijgen.
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5.2

Conclusie buurtverdeling
Voor de toolbox wordt geadviseerd twee buurttypen te gebruiken, welke zijn bepaald
door de gebiedseigenschappen, voortkomend uit de oplossingsrichtingen. Enkel met de
oplossingsrichting infiltreren is een buurttype te definiëren. De buurttypen zijn dan:
- Buurttype 1, infiltratie mogelijk;
- Buurttype 2, infiltratie niet wenselijk.
In de toolbox dient de gebruiker de objectlocatie aan te geven via postcode(of op kaart),
zodat het buurttype bekend wordt.
Tevens is het van belang dat een inrichter van openbare ruimte(objecten; straat, plein,
buurt en park) altijd de rainproofoplossingenkaart kan raadplegen, om advies op maat te
krijgen op wijkniveau. Door de rainproofoplossingenkaart te raadplegen, kan de gebruiker
een geschiktere maatregel kiezen.

Ja het filteren op basis van het invullen van de postcode of het aanklikken
van de locatie(of gebied) op een kaart is nuttig. Zodat de mogelijkheden in
het gebied zijn bepaald en de toolbox dus de achterliggende
gebiedskenmerken(oplossingsrichtingen) heeft verwerkt in het
keuzeproces. (Veenstra, 2017)
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6

Toolbox-pagina
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die voortkomen uit het onderzoek naar
deelvraag 3: Hoe dient de toolbox ingericht te worden zodat de beroepsmatig gebruiker
begeleid wordt tijdens het keuzeproces tot een maatregel?

6.1

Resultaten
In deze paragraaf wordt de huidige problematiek benoemd, vervolgens welke wensen de
gebruikers aan de inrichting van de toolbox-pagina stellen. Tot slot wordt toegelicht welke
mogelijke verbetering(voorkeursvariant) van de toolbox-pagina de wensen grotendeels
beantwoord.

6.1.1

Huidig
In paragraaf 4.1.3 ‘Gebruikers ervaren’ is o.a. benoemd
waarom de beroepsmatige gebruikers nog geen keuze tot een
maatregel kunnen maken op de huidige toolbox-pagina
(Figuur 10). Samenvattend:
- 18% van de gebruikers vindt de oplossingsrichtingen
niet geheel duidelijk, 50% vindt deze wel duidelijk;
- 64% van de respondenten geeft aan geen keuze te
kunnen maken uit de selectie van maatregelen die
overblijven na het aanklikken van de filters,
vergelijking moet mogelijk zijn. Zie 6.1.2 gewenst;
- 27% van de respondenten geeft aan dat de
selectieprocedure slecht zichtbaar is;
- 27% van de respondenten geeft aan dat eerst het
object gekozen moet worden en hierna de
oplossingsrichting.

6.1.2

Gewenst
Tijdens de interviews hebben respondenten aangegeven wat
gewenst is op de toolbox-pagina, deze wensen zijn
onderstaand weergegeven:
- 86% van de respondenten geeft aan maatregelen te
selecteren op basis van gebiedskenmerken als
wenselijk te beschouwen, 5% van de respondenten wil
selecteren op basis van problemen(water op straat,
water in kelder, etc.). De overige respondenten zijn
hier niet duidelijk op ingegaan. Zie Grafiek 2;
- Na het aanklikken van filters, de selectie van
maatregelen kunnen vergelijken om een keuze te
kunnen maken (64% van de respondenten);
- Selectieprocedure moet zichtbaar zijn (27% van de
respondenten);
- Objectfilter een stap vóór de oplossingsrichtingen
(27% van de respondenten);
- Onderscheid maken tussen achtergronden gebruikers
of op basis van de objectsoorten (bijvoorbeeld
woningen en bedrijfsgebouwen) (14% van de
respondenten);
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Figuur 10: Huidige toolbox-pagina (Amsterdam
Rainproof, 2017)

o.b.v.
gebiedskenmerke
n nuttig
o.b.v. problemen
nuttig
Niet op ingegaan

Grafiek 2: Mening over selecteren o.b.v.
gebiedskenmerken
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-

6.1.3

Filter toevoegen voor bestaande bouw en nieuwbouw (9% van de
respondenten);
Handmatig kunnen wegklikken van maatregelen in selectie (9% van de
respondenten);

Mogelijke verbetering toolbox-pagina
De wensen van de respondenten zijn grotendeels verwerkt in een voorkeursvariant (zie
Figuur 11 en Figuur 12 ), deze wordt hieronder toegelicht.
Lay-out
Op 25 juli 2017 heeft Total
Active Media een advies
uitgebracht aan Amsterdam
Rainproof voor een nieuwe layout van de toolbox-pagina (Total
Active Media, 2017). In overleg
met Amsterdam Rainproof is
bepaald dat deze lay-out wordt
gebruikt voor het opstellen van
de voorkeursvariant.
Zichtbare selectieprocedure
Een van de problemen van de
huidige toolbox is dat de
selectieprocedure niet zichtbaar
is. 27% van de respondenten
geven aan dat de
selectieprocedure zichtbaar moet
zijn, bijvoorbeeld door het
oplichten of vergroten van de
gekozen filters. De
voorkeursvariant voorziet in deze
wens.
Figuur 11: Mogelijke verbetering toolbox-pagina bij selectie van objecten in de
private ruimte

Objectfilter
De objectfilter wordt bovenaan de pagina geplaatst, dit wordt door 27% van de
respondenten als wenselijk benoemd. Dit wordt getoetst met de casestudy (Zie
Hoofdstuk 8).

‘’Laat duidelijk zien hoe ver de gebruiker tijdens het gebruik in de
selectieprocedure zit, en dat de toolbox dus een selectietool is.’’
(Bourdrez, 2017)
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Buurttypen
Een inrichting waarbij met een filter(s) op basis van buurttype geselecteerd kan worden is
volgens 86% van de respondenten gewenst. Vanuit het onderzoek naar deelvraag 2
wordt de volgende functie in de voorkeursvariant verwerkt:
- Er wordt een functie toegevoegd waar gebruikers de locatie van het object
aangegeven (invulscherm postcode, zie Figuur 12). Nadat deze ingevuld is
selecteert de toolbox of ‘Water infiltreren’ wel of niet mogelijk is. De filters van de
oplossingsrichtingen vervallen niet en het moet mogelijk blijven om de filter
‘Water infiltreren’ handmatig te wijzigen (aangegeven door respondenten).
Doordat de oplossingsrichting ‘Water infiltreren’ automatisch wordt geselecteerd,
wordt de gebruiker geholpen. De overige oplossingsrichtingen kan de gebruiker
zelf selecteren;
- Vanuit deelvraag 2 blijkt dat een inrichter van openbare ruimte (objecten; straat,
plein, park en buurt) de rainproofoplossingenkaart dient te raadplegen voor extra
advies op wijkniveau. Deze wordt beschikbaar gesteld indien een gebruiker een
object in de openbare ruimte (straat, plein, park en buurt) selecteert. Via de
opgegeven postcode, weet de toolbox welke rainproofoplossingenkaart
beschikbaar moet zijn. Indien de gebruiker het object gebouw, dak of tuin
selecteert hoeft de rainproofoplossingenkaart niet te worden geraadpleegd en is
deze ook niet beschikbaar.
Om te voorkomen dat maatregelen worden verwijderd uit de selectie, doordat deze niet
geschikt zijn volgens het buurttype systeem, is het beter om de maatregelen o.b.v. het
buurttype te labelen. Dit labelen zorgt ervoor dat maatregelen die geschikt zijn in een
buurtype, bovenaan de
toolbox-pagina worden
weergegeven. Maatregelen
die normaliter niet geschikt
zijn(volgens het buurttype),
maar misschien op een
specifieke locatie of situatie
wel mogelijk zijn, worden
onder op de pagina in een
‘voor u minder geschikt’
gedeelte weergegeven(zie
Figuur 12). Hiermee wordt
voorkomen dat een
gebruiker maatregelen
uitsluit, terwijl de
maatregelen toch mogelijk
zijn. Deze keuze wordt
bevestigd tijdens de NKWKKBS werkdag (NKWK-KBS,
2017), hier werd gesproken
over de mogelijkheid van het
labelen van maatregelen
i.p.v. het laten uitsluiten.

Figuur 12: Mogelijke verbetering toolbox-pagina bij een selectie van objecten in de
openbare ruimte
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Vergelijken van maatregelen
Tijdens de interviews gaven respondenten aan dat het wenselijk is om de selectie van
maatregelen op de toolbox-pagina te kunnen vergelijken. De effectiviteit in verhouding tot
de kosten zijn belangrijke criteria om een maatregel te kiezen. Het projectteam van
NKWK-KBS kwam ook tot deze conclusie (NKWK-KBS, 2017).
Het vergelijken van de maatregelen is mogelijk door ‘primaire effecten’(kosten en
effectiviteit) zichtbaar te laten zijn, nadat een gebruiker de muis op de afbeelding van een
maatregel houdt(zie Figuur 13).

Figuur 13: Mogelijke weergave Primaire effecten maatregel 'Infiltratievelden'

6.1.4

Beschouwde varianten
Een directe scheiding creëren (bijv. button: ‘openbaar’ en ‘privaat’ of ‘beginner’ en
‘professional’) is onderzocht, omdat 14% van de respondenten dit wenselijk vonden.
Echter creëert een directe scheiding geen meerwaarde. De objectsoorten of
gebruikers(achtergrond) verschillen enkel in het beschikbaar moeten stellen van de
rainproofoplossingenkaart. Deze is in de voorkeursvariant afhankelijk van het object dat
de gebruiker selecteert, met als gevolg dat een extra filter(scheiding) overbodig is. Deze
twéé varianten worden in de casestudy dan ook niet onderzocht, in afstemming met
Amsterdam Rainproof.
9% van de respondenten wensen een filter te hebben met ‘nieuwbouw’ en ‘bestaande
bouw’. Door deze toe te voegen aan de voorkeursvariant kan specifieker worden
geselecteerd. Na het selecteren van ‘nieuwbouw’ valt de maatregel ‘tegels eruit, groen
erin’ bijvoorbeeld af. Deze filter wordt aangegeven door een klein percentage van de
respondenten, hierdoor is deze niet verwerkt op de voorkeursvariant.
Het ‘handmatig’ kunnen wegklikken(of slepen) van maatregelen, vanuit de selectie van
maatregelen is benoemd door 9% van de respondenten. Hiermee kan een gebruiker
maatregelen wegklikken die voor zijn situatie niet geschikt zijn. De ‘onbruikbare’
maatregelen in het grijze vlak (‘voor uw minder geschikt’) slepen is een mogelijkheid,
echter wordt dit door een klein percentage van de respondenten aangegeven. Deze
toevoeging wordt in hoofdstuk 8 onderzocht, omdat dit geen consequenties heeft voor de
(visuele)inrichting van toolbox-pagina.
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6.2

Conclusie inrichting toolbox-pagina
Om tot de juiste ‘selectie van maatregelen’ te komen dient de toolbox-pagina te
beschikken over de huidige oplossingsrichtingen, met de extra buurttypefunctie
(bijvoorbeeld invulscherm postcode) waarmee gebruikers geholpen worden met de filter
‘Water infiltreren’. De filters moeten altijd naar inzicht van de gebruiker aan- of uitgezet
kunnen worden. De objectfilter dient boven de oplossingsrichtingen weergegeven te
worden en na het selecteren van een openbaar object(buurt, park, straat en plein), moet
de rainproofoplossingenkaart beschikbaar zijn. De selectie van maatregelen moet
vergeleken kunnen worden door de kosten en effectiviteit (‘primaire effecten’) zichtbaar te
laten zijn (nadat muis erop wordt gehouden). Tevens dient de selectieprocedure
zichtbaar te zijn en worden maatregelen gelabeld o.b.v. het buurttype.
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7

Maatregel-pagina’s
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die voortkomen uit het onderzoek naar
deelvraag 4: Bevatten de maatregelen voldoende informatie voor de beroepsmatig
gebruiker om de gekozen maatregel uit te kunnen voeren?

7.1

Resultaten
In deze paragraaf worden de bevindingen van de respondenten over de huidige
maatregel-pagina’s benoemd en vervolgens benoemd welke wensen de respondenten
hebben. Tot slot wordt een mogelijke verbetering van de maatregel-pagina’s toegelicht.

7.1.1

Huidig
De maatregel-pagina’s (zie Figuur 14) zijn
voorzien van een beschrijving en enkele
foto’s en/of schetsen. Uit de interviews blijkt
dat vrijwel iedere respondent deze
informatie als nuttig beschouwd. Echter
geven 37% van de respondenten aan dat de
huidige maatregelen-pagina’s niet uniform
zijn, erg uitgebreid en beter geordend
moeten worden. Bovendien bieden lang niet
alle maatregel-pagina’s dezelfde informatie,
vooral Data(en ‘Meer technische informatie’)
is niet bij alle maatregelen beschikbaar. Zie
Bijlage 6: Overzichten huidige- en gewenste
informatie’ met de maatregel-pagina’s en de
huidig beschikbare informatie.
Op de maatregel-pagina‘s is zichtbaar onder
welke categorieën(objecten) de maatregel
valt (bijvoorbeeld ‘dak’ en ‘gebouw’ bij de
maatregel ‘Waterdaken’) en het thema
waaronder de maatregel valt (bijvoorbeeld
‘water vasthouden en bergen’, bij de
maatregel ‘Waterdaken’. Deze informatie is
volgens 32% van de respondenten
overbodig (immers niet voor gekozen, hoeft
niet zichtbaar te zijn). De overige
respondenten zijn hier niet op ingegaan.
Bijkomende effecten wordt beschouwd als
interessante/belangrijke informatie door
32% van de respondenten, de overige
respondenten hebben geen uitspraak
gedaan over de bijkomende effecten. Echter
geven 55% van de respondenten geven aan
dat de weergave onduidelijk is.
Figuur 14: Huidige maatregel-pagina 'Waterdaken'
(Amsterdam Rainproof, 2017)
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32% van de respondenten geven aan dat productbladen, leveranciers en overige
technische informatie over de maatregelen nuttig zijn. 9% van de respondenten geven
aan dat de rekenvoorbeelden(o.a. aanwezig bij maatregel wadi’s) nuttig zijn.
Gerelateerde maatregelen worden als nuttig beschouwd, echter is ‘Alternatieve
maatregelen’ volgens 9% van de respondenten een betere benaming. Gerelateerde links
worden ook als nuttig ervaren, echter is het niet altijd duidelijk waar deze naartoe leiden.
7.1.2

Gewenst
In de interviews hebben respondenten o.a. aangegeven wat gewenst is op de maatregelpagina’s, dit is onderstaand weergegeven:
- In de interviews gaven 37% van de respondenten aan dat de informatie concreet,
geordend en uniform weergegeven moet worden;
- De effectiviteit van een maatregel is door 41% van de respondenten benoemd
als belangrijke informatie en dient weergeven te worden;
- Kosten worden door 64% van de respondenten aangegeven als belangrijke
informatie en dient weergegeven te worden;
- 14 % van de respondenten wenst een ‘button’ waarmee een pagina geopend
wordt met de uitvoeringsinformatie(bijvoorbeeld ‘aan de slag’);
- 9% van de respondenten benoemen meerwaarde(effecten) als iets wat ze graag
zien bij de maatregelen;
- Het ruimtegebruik van een maatregel wordt door 9% van de respondenten
beschouwd als belangrijke informatie, deze zijn reeds weergegeven onder
‘bijkomende effecten’;
- 5% van de respondenten geven aan de mate van uitvoerbaarheid
(moeilijkheidsgraad of realisatietijd) in beeld te willen hebben, dit kan inzichtelijk
gemaakt worden bij ‘bijkomende effecten’ Dit wordt niet meegenomen in het
advies, omdat weinig respondenten het aangeven als gewenst.
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7.1.3

Mogelijke verbetering maatregel-pagina’s
Beschrijving en foto’s/schetsen
De beschrijving en enkele foto’s/schetsen dienen
gehandhaafd te blijven. Wel dient bekeken te
worden of de beschrijving en afbeeldingen kort en
bondig(concreet) weergegeven kunnen worden.
Primaire effecten
Het is wenselijk om op de maatregel-pagina’s (zie
Figuur 15) onderscheid te maken tussen
‘primaire’- en ‘bijkomende’ effecten. Primaire
effecten dient o.a. aan te geven hoe effectief de
maatregel is. Ook kosten zijn een gevraagd
onderdeel van de maatregel, daarom worden ook
deze als primair effect beschouwd. Het belang
van kosten en effectiviteit werd bevestigd door
het projectteam van NKWK-KBS (NKWK-KBS,
2017).

Omdat de maatregelen verschillend omgaan met
water, dienen de kengetallen van effectiviteit ook
Figuur 15: Mogelijke verbetering maatregel-pagina ‘Waterdaken’
verschillend worden weergegeven. Grotendeels
kunnen de kengetallen op basis van oplossingsrichtingen worden weergegeven:
- Water vasthouden en bergen Bergingscapaciteit(m3);
- Water afvoeren
Bergingscapaciteit(m3) of percentage van het af
te voeren oppervlak;
- Water infiltreren
Capaciteit afhankelijk van maatregel (o.a.
percentage van het af te voeren oppervlak);
- Water gebruiken
Benodigde hoeveelheid(m3)
(voorbeeldberekening geven: bereken het
verbruik van een wc doorspoelen, deze
hoeveelheid geeft een benodigde opslag);
- Waterrobuust bouwen
Effectiviteit moeilijk weer te geven.
De maatregelen met de verschillende eenheden (kengetallen) kunnen worden
vergeleken, echter dient de gebruiker hiervoor de kengetallen te vertalen naar zijn/haar
situatie.
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Voorbeeld:
Gebruiker A heeft een plat dak met een oppervlak 10m2 en kan kiezen uit de maatregel
‘Waterdaken’(effectiviteit gemiddeld 60mm) of de maatregel ‘Extensieve groene
daken’(effectiviteit wateropslag 25l/m2). Dit betekent dat de gebruiker op een ‘Waterdak’
6m3 kan bergen en op een ‘Extensief groen dak’ 0.25m3 waterberging beschikbaar is.
Door deze beschouwing naast de kosten te leggen, wordt een keuze maken mogelijk.
De effectiviteit zijn in Bijlage 6: Overzichten huidige- en gewenste informatie’
weergegeven bij de maatregelen waarvan kengetallen betrouwbaar weergegeven
kunnen worden. Niet bij alle maatregelen is de effectiviteit gegeven, omdat sommige te
specifiek zijn, zoals de maatregelen: ‘Waterelementen’ en ‘Pomp met terugslagklep’. In
Bijlage 6: Overzichten huidige- en gewenste informatie’ is te zien dat een aantal
maatregel-pagina’s al beschikt over weergaven van effectiviteit, echter staat deze
weergegeven onder ‘Data’ of in de beschrijving. Ook is bij de ene maatregel
gedetailleerder aan te geven hoe effectief de maatregel is, bij andere maatregelen is dit
globaal aangegeven.
Onder kosten dienen de aanleg- en beheer/onderhoudskosten te worden weergegeven.
In Bijlage 6: Overzichten huidige- en gewenste informatie’ wordt in een overzicht
aangegeven welke kosten toegevoegd kunnen worden, met daarbij de onderbouwing
(hoe het kengetal is bepaald en de bron). Kosten zijn niet bij alle maatregelen gegeven
omdat er specifieke maatregelen zijn waarbij geen betrouwbare kengetallen zijn. Dit
laatste wordt bevestigd door experts binnen Waternet.

Figuur 16: Mogelijke weergave 'primaire effecten' bij maatregel Infiltratievelden'

Primaire effecten dient bovenaan de maatregel pagina zichtbaar te zijn, omdat de
respondenten het belangrijke informatie vinden. Een mogelijke weergave is in Figuur 16
afgebeeld.

‘’Kosten moet eruit springen, dit is heel belangrijk voor keuze.’’ (Van der
Hulst, 2017)
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Bijkomende effecten
De meerwaarde van een maatregel dient ook benoemd te worden op de maatregelpagina. Bijkomende effecten(Figuur 17) beschrijft de voordelen(meerwaarde) van een
maatregel, namelijk: Waterkwaliteit; Luchtkwaliteit; Biodiversiteit; Hitte en Multifunctioneel
ruimtegebruik.

Figuur 17: Huidige weergave 'Bijkomende effecten' (Amsterdam Rainproof, 2017)

Bijkomende effecten dient zichtbaar te zijn, echter pas na de ‘primaire effecten’. Wel
dient de weergave anders te zijn dan op de huidige maatregel-pagina’s. De bolletjes
(aantal en kleuren) zijn onduidelijk, vindt 55% van de respondenten. In Figuur 18 is een
mogelijke verbetering afgebeeld.

Figuur 18: Mogelijke weergave 'Bijkomende effecten’

Bijkomende effecten wordt door enkele respondenten geopperd als mogelijkheid tot het
vergelijken van de selectie van maatregelen op de toolbox-pagina. Echter zijn de
‘primaire effecten’, meer geschikt ter vergelijking (kosten en effectiviteit zijn de
belangrijkste eigenschappen).
Gerelateerde maatregelen en gerelateerde links
Gerelateerde maatregelen dient ‘Alternatieve maatregelen’ genoemd te worden.
Gerelateerde links die gerelateerd zijn aan de uitvoering van een maatregel, dienen op
een aparte pagina weergegeven te worden(zie ‘Uitvoeringsinformatie’). Overige
gerelateerde links dienen verder naar beneden geplaatst te worden op de maatregelpagina, omdat deze van minder belang zijn.
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Uitvoeringsinformatie
Een ‘button’ waarmee een pagina geopend wordt met de uitvoeringsinformatie
(bijvoorbeeld ‘aan de slag’) is gewenst en is een mogelijke oplossing voor de te lange
maatregel-pagina’s. Hiermee wordt de informatie voor de verdere uitvoering gescheiden
van de maatregel-pagina en kunnen gebruikers eerst een maatregel kiezen en
vervolgens de benodigde uitvoeringsinformatie raadplegen.

‘’Er moet een nieuwe link of button komen die altijd zichtbaar is op de
maatregel-pagina, welke een nieuwe pagina opent met de
uitvoeringsgegevens als vervolg(bijvoorbeeld: ‘aan de slag’).’’ (Van Loon,
2017)
De uitvoeringsinformatie bevat o.a. productbladen en contactgegevens van leveranciers,
Amsterdamse tips, voorbeeldprojecten en gerelateerde (uitvoering)links.
Rekenvoorbeelden plaatsen bij uitvoeringsinformatie is gewenst, hiermee wordt ruimte
bespaart op de maatregel-pagina’s. Er is op een aantal maatregel-pagina’s al een link
met ‘Meer technische informatie’ (Figuur 19) aanwezig, echter is deze link onduidelijk
weergegeven. Tevens is er uitvoeringsinformatie aanwezig op maatregel-pagina’s en dit
is niet gewenst.

Figuur 19: Huidige Data-weergave bij de maatregel 'Waterdaken' (Amsterdam Rainproof, 2017)

Enkele respondenten gaven aan dat uitvoeringsinformatie enkel van nut zijn voor private
gebruikers (o.a. particulieren en vastgoedeigenaren), echter geven sommige gebruikers
met een technische achtergrond (inrichters van openbare ruimte) aan de informatie als
nuttig te ervaren, hier is geen ‘scheiding’ in te maken. Een aparte link (‘aan de slag’)
zorgt voor een kortere maatregel-pagina en hiermee kan de betreffende gebruiker zelf
kiezen of hij uitvoeringsinformatie wil raadplegen of niet. In de interviews is door 14% van
de respondenten aangegeven dat de toolbox een middel moet zijn om een maatregel te
kunnen kiezen en te zien wat bij een object mogelijk is. Het dient geen ontwerptool te
worden. Dit komt overeen met de veronderstelling van Amsterdam Rainproof. Tijdens de
werkdag bij NKWK-KBS werd vastgesteld dat ‘’globale informatie belangrijker is dan
teveel detail’’ (NKWK-KBS, 2017). Productbladen, leveranciers, voorbeeldprojecten en
links beschikbaar stellen, is voldoende voor gebruikers.
Voorbeeldprojecten
Voorbeeldprojecten worden als nuttig ervaren, echter is deze informatie van minder
belang. Een mogelijke locatie voor de voorbeeldprojecten is bij de uitvoeringsinformatie
(‘aan de slag’-pagina). Wel kan een enkel voorbeeldproject onder op de maatregelpagina weergegeven worden. Door op de foto te klikken komt men op de pagina met
uitvoeringsinformatie, waar alle voorbeeldprojecten worden weergegeven.
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7.2

Conclusie inrichting maatregel-pagina’s
De huidige maatregel-pagina’s bieden nuttige informatie met uitzondering van de
weergave van het ‘thema’ en de ‘categorie’ waaronder de maatregel valt. Daarentegen
zijn maar een aantal maatregel-pagina’s voorzien van alle informatiebalken14, het is dan
ook van belang dat de overige maatregel-pagina’s worden aangevuld. Door het aanvullen
van de informatiebalken worden de maatregel-pagina’s ook uniformer. De grootste
opmerking is de te lange en on-uniforme indeling. Er is op de complete pagina’s genoeg
nuttige informatie beschikbaar, alleen is het onduidelijk en niet goed vindbaar.
De verbeterde maatregel-pagina’s dienen de volgende onderdelen weer te geven:
- Beschrijving;
- Foto / weergave;
- Primaire effecten (kosten en effectiviteit);
- Bijkomende effecten (waterkwaliteit, luchtkwaliteit, biodiversiteit, hitte en
multifunctioneel ruimtegebruik);
- Alternatieve maatregelen;
- Voorbeeldproject (na erop klikken, doorverbinden met ‘aan-de-slag’-pagina waar
alle voorbeeldprojecten weergegeven worden);
- Gerelateerde links (links t.b.v. de uitvoering van een maatregel enkel op de ‘aande-slag’-pagina).
Verder dient de uitvoeringsinformatie via een aparte link te worden geraadpleegd (‘aande-slag’). Hiermee wordt direct een gelaagdheid gecreëerd zodat gebruikers die geen
behoefte hebben aan uitvoeringsinformatie, deze niet zien. Gebruikers die wel
uitvoeringsinformatie willen raadplegen, kunnen op de ‘aan-de-slag’-button klikken.
Uitvoeringsinformatie is nuttig, echter dient de toolbox te begeleiden bij een keuze tot een
maatregel en dient het geen ontwerptool te worden.

‘’Een keuze tot een maatregel blijft altijd locatie specifiek, de tool moet een
middel worden tot de keuze.’’ (Minkjan, 2017)

14

Op de maatregel-pagina’s wordt informatie afgebeeld m.b.v. de verschillende informatiebalken(bijkomende
effecten, data, Amsterdamse tips, voorbeeldprojecten, gerelateerde maatregelen en gerelateerde links.).
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8

Casestudy
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die voortkomen uit het onderzoek naar
deelvraag 5: Kan de beroepsmatig gebruiker na verbetering van de toolbox zelfstandig
tot een keuze van een maatregel komen en biedt de maatregel voldoende informatie voor
uitvoering?

8.1

Resultaten
De voorkeursvariant voor de toolbox-pagina, de mogelijk verbeterde maatregelpagina en
twéé varianten van de ‘aan-de-slag’-pagina’s, zijn getoetst door vier van de eerder
geïnterviewde respondenten. In Bijlage 7: Beoordelingsformulieren’ zijn de
interviewvragen weergegeven.

8.1.1

Toetsing toolbox-pagina
In Hoofdstuk 6 ‘Toolbox-pagina’ is de voorkeursvariant(toolbox-pagina) beschreven.
Deze beschrijving is verwerkt tot een concept lay-out. Het concept (Figuur 20 en Figuur
21) is ter beoordeling aan de respondenten voorgelegd.
De aanpassingen in het kort:
- Nieuwe lay-out;
- Selectieprocedure is zichtbaar;
- Buurttypefunctie voor oplossingsrichting ‘Water infiltreren’, postcodekader
beschikbaar;
- Rainproofoplossingenkaart beschikbaar bij selectie openbaar object;
- Primaire effecten zichtbaar, ter vergelijking van maatregelen in selectie;
- Keuze voorgelegd: handmatig wegslepen van maatregelen uit ‘selectie van
maatregelen’ naar ‘voor u minder geschikt’.

Figuur 20: Verbeterde toolbox-pagina bij selectie van objecten in de private ruimte.
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Figuur 21: Verbeterde toolbox-pagina bij een selectie van objecten in de openbare ruimte

Beoordeling
De beoordelaars hebben naar de indeling en de functies(filters, buurttypefunctie,
rainproofoplossingenkaart en vergelijkingsmogelijkheid o.b.v. primaire effecten) gekeken.
De respondenten geven aan dat de nieuwe toolbox-pagina compleet is. Geïnterviewde
Mevr. Westerbeek (Bijlage 7) gaf aan dat de buurttypefunctie gewenst is. Geïnterviewde
Dhr. de Joode (Bijlage 7) vindt dat de toolbox situatie specifieker selecteert dan de
huidige toolbox, maar ziet graag tekstwolkjes met uitleg verschijnen als je met de muis
over een van de oplossingsrichtingen gaat. Deze uitleg is bij de voorkeursvariant
bovenaan de pagina (in blauwe letters) beschikbaar.
Het toevoegen van een versleep-functie (handmatig verslepen van maatregelen van
‘selectie van maatregelen’ naar ‘voor u minder geschikt’) werd door enkele respondenten
tijdens de eerdere interviews benoemd als gewenst. Tijdens de beoordeling is dit verder
onderzocht omdat het geen ‘grote’ consequenties heeft voor gebruikers die deze functie
niet wensen. Tijdens de beoordeling werd het door 75% van de respondenten benoemd
als gewenst en had 25% van de respondenten vraagtekens bij het idee. Het wordt
daarom om eerder genoemde redenen nog niet als aanbeveling beschreven.
Vervolgens is gevraagd naar de algemene mening over de toolbox-pagina. Alle
beoordelaars hebben aangegeven dat de toolbox-pagina duidelijker en logischer is, ten
opzichte van de huidige toolbox-pagina.

“Ik mis niets, de toolbox-pagina ziet er heel compleet uit.’’ (De Laat, 2017)
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8.1.2

Toetsing maatregel-pagina’s
In hoofdstuk 7 ‘Maatregel-pagina’s’ blijkt dat de
aanwezige informatie op de maatregel-pagina’s nuttig
is, echter dient uitvoeringsinformatie op een aparte
pagina weergegeven te worden. Tevens dient de
informatie op maatregel-pagina’s gestructureerd en
uniform te worden. De aanpassingen(Figuur 22) in het
kort:
- Aan-de-slag button toegevoegd die linkt naar
de ‘aan-de-slag-pagina’;
- Primaire effecten toegevoegd;
- Bijkomende effecten verduidelijkt;
- Naamgeving ‘gerelateerde maatregelen’
vervangen door ’alternatieve maatregelen’;
- Minder relevante informatie verplaatst naar
onder op de pagina.
Beoordeling
Alle beoordelaars hebben aangegeven de aan-de-slagbutton een verbetering is. ‘’Hij is sprekender en zorgt
voor meer overzicht’’ aldus Geïnterviewde Dhr. de
Joode (Bijlage 7). De beschrijving op de maatregelpagina is volgens 75% van de beoordelaars nog erg
lang. De beoordelaars geven aan dat uitklappende tekst
per alinea een mogelijke oplossing is. Voor 50% van de
beoordelaars was de benaming ’alternatieve
maatregelen’ niet direct duidelijk, deze zien graag een
passendere naam terug. Verder werd door 50% van de
beoordelaars benoemd dat de primaire effecten een
goede toevoeging is.

“De ‘aan-de-slag’ button is veel duidelijker, het
zorgt voor meer overzicht.’’ (Westerbeek,
2017)

Figuur 22: Verbeterde maatregel-pagina
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8.1.3

Toetsing ‘Aan-de-slag’-pagina
Er is bepaald welke onderdelen van de maatregel-pagina naar de ‘aan-de-slag’-pagina
verplaatst kunnen worden, a.d.h.v. wensen vanuit de eerdere interviews. Om te
onderzoeken welke indeling van de ‘aan-de-slag’-pagina aanspreekt, worden twee
varianten opgesteld en voorgelegd aan de beoordelaars (Figuur 23 en Figuur 24).

Figuur 23: Tekstuele variant

Figuur 24: Visuele variant

Beoordeling
Uit de beoordeling van de visuele en tekstuele pagina is geen conclusie te trekken. 50%
van de respondenten heeft voorkeur bij de visuele variant en 50% voor de tekstuele
variant. Er gaat een lichte voorkeur uit naar de indeling van de visuele variant (in eerste
instantie keuze van 75% van de respondenten). Echter doordat alle informatie bij de
tekstuele variant kan worden weergegeven, kiest geïnterviewde dhr. Van Wijnen (bijlage
7) toch voor de tekstuele variant. Indien voor de visuele variant wordt gekozen werd de
opmerking gemaakt dat de plaatjes voor de toekomstige pagina sprekender moeten zijn
(gebruikers moeten a.d.h.v. afbeelding weten welke informatie beschikbaar wordt
gesteld). Alle beoordelaars geven aan dat er voldoende uitvoeringsinformatie
beschikbaar is. Geïnterviewde Mevr. Westerbeek (Bijlage 7) geeft aan dat de informatie
ook van boven naar onder weergegeven kan worden, op basis van logische
uitvoeringsstappen. De algemene mening over een ‘aan-de-slag’-pagina is positief.

‘’De visuele variant spreekt me meer aan. Ik ben namelijk visueel
ingesteld’’ (De Joode, 2017)
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8.2

Conclusie casestudy
De toolbox-pagina is compleet, wordt duidelijker en is logischer ten opzichte van de
huidige toolbox-pagina. De aangepaste maatregel-pagina is overzichtelijker en de ‘aande-slag’-pagina wordt positief bevonden. De beschrijving op de maatregel-pagina is nog
erg lang, uitklappende tekst per alinea is een mogelijke oplossing. Primaire effecten
wordt benoemd als een goede toevoeging.

‘’De verbeteringen geven een stuk rustiger beeld.’’ (Wijnen, 2017)
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9

Conclusie
In dit hoofdstuk wordt de conclusie geformuleerd, op basis van de resultaten uit het
onderzoek. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Hoe kan de toolbox
verbeterd worden zodat de beroepsmatig gebruiker zelfstandig een selectie van
regenbestendige maatregelen kan kiezen, die toepasbaar zijn in zijn/haar situatie?’
Uit de interviews en kennisuitwisseling blijkt dat de toolbox-pagina aangepast moet
worden. Om te zorgen dat beroepsmatige gebruikers met de toolbox toepasselijke
maatregelen kunnen kiezen dient de selectieprocedure zichtbaar te worden, de
objectfilter met de oplossingsrichtingen te worden verwisseld en een mogelijkheid om
maatregelen te kunnen vergelijken toegevoegd te worden. Voor het vergelijken van de
maatregelen zijn kosten en effectiviteit (primaire effecten) het meest gewenst. Niet bij alle
maatregelen zijn kosten en effectiviteit (kengetallen) beschikbaar. Het toevoegen van de
kengetallen is hiervan afhankelijk. De buurttypefunctie (advies bij oplossingsrichting
‘Water infiltreren’) toevoegen heeft meerwaarde, hiervoor dient wel een geschikte
kaart(bron) ontwikkeld te worden. Ook het beschikbaar stellen van de
rainproofoplossingenkaarten is nuttig en kan plaatsvinden nadat deze beschikbaar zijn.
Uit de interviews en kennisuitwisseling blijkt dat de maatregel-pagina’s beschikken over
de juiste informatie. De maatregel-pagina’s dienen uniform en volledig te worden
opgesteld en voorzien te zijn van alle informatiebalken. Het is belangrijk dat de
beschrijving duidelijk, logisch en bondig (mogelijk met in- en uitklappende tekst)
weergegeven wordt. Van belang is het toevoegen van kosten en effectiviteit van een
maatregel (primaire effecten). Bijkomende effecten dienen duidelijk weergegeven te
worden. Voorbeeldprojecten, alternatieve maatregelen en gerelateerde links kunnen
onder op de pagina worden weergegeven. Uitvoeringsinformatie dient op een andere
pagina beschikbaar te zijn.
De uitvoeringsinformatie van een maatregel dient via een link op de maatregelpagina
beschikbaar te zijn. Op deze ‘aan-de-slag’-pagina dient alle beschikbare informatie met
betrekking tot de realisatie/uitvoering van een maatregel te worden weergegeven. Dit
betreft de productbladen, het netwerk van leveranciers en adviesorganisaties, aanwezige
data en links m.b.t. de uitvoering.
Uit de casestudy blijkt dat de mogelijke verbeteringen van de toolbox-pagina, maatregelpagina en de ‘aan-de-slag’-pagina geschikt zijn om toe te passen. Door het aanpassen
van de toolbox-pagina kunnen beroepsmatige gebruikers zelfstandig tot een selectie van
maatregelen komen, waaruit een maatregel gekozen kan worden. Door het aanpassen
van de maatregel-pagina’s en het toevoegen van ‘aan-de-slag-pagina’s hebben
gebruikers voldoende informatie over de maatregel en voor de uitvoering ervan.
Amsterdam Rainproof heeft aangegeven de conclusies uit dit adviesrapport mee te
nemen in de aanpassing van de huidige toolbox.
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10

Discussie
De resultaten uit het onderzoek zijn grotendeels bepaald door het afnemen van
interviews. Deze zijn gehouden met 22 respondenten die werkzaam zijn aan de inrichting
van private- en openbare ruimte of een achtergrond hebben in het vastgoedbeheer. De
verbetering van de toolbox is gebaseerd op deze groep respondenten en tijdens
kennisuitwisseling (o.a. met het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en
Klimaat en experts binnen Waternet) besproken. Doordat veel aandacht is besteed aan
het aantal respondenten (alsmede achtergrond) en de kennisuitwisseling wordt het
advies als valide beschouwd.
Uit de interviews zijn ook wensen te halen, die maar een klein percentage van de
respondenten benoemde. Gebruikers stellen aan de inrichting van de toolbox altijd
persoonlijke eisen (menselijke factor) en hebben persoonlijke belangen, hierdoor is een
inrichting geadviseerd die aan zoveel mogelijk wensen voldoet. Het onderzoek
behandeld de ‘gezamenlijke’ wensen (het hoogste percentage) als doorslaggevend.
Voor het bepalen van de buurttypen is o.a. gebruik gemaakt van een drainagekaart.
Deze drainagekaart geeft aan waar hoge grondwaterstanden aanwezig zijn en wel of niet
gedraineerd kan worden. Deze kaart is voor het onderzoek gebruikt om te zien waar
infiltreren niet gewenst is, echter is de kaart nog in ontwikkeling. Indien de toolbox wordt
aangepast zodat de gebruiker bij de oplossingsrichting ‘Water infiltreren’ advies krijgt,
dient er een kaart ontwikkeld te worden waarop zichtbaar is waar infiltreren wel of niet
gewenst is. Tevens heeft Waternet de wens dat bij het inrichten van openbare ruimte
(objecten) de rainproofoplossingenkaart geraadpleegd kan worden. Deze kaarten zijn
echter nog niet allemaal beschikbaar. Voordat deze worden toegevoegd dienen de
kaarten gereed te zijn.
Voor het vergelijken van de maatregelen zijn kosten en effectiviteit (primaire effecten) het
meest gewenst. In Bijlage 6: Overzichten huidige- en gewenste informatie’ zijn een aantal
kengetallen beschreven die met de marktstudie zijn bepaald. Indien de primaire effecten
op de toolbox-pagina worden weergegeven, dient bepaald te worden of er voldoende
kengetallen beschikbaar zijn.
In het plan van aanpak zijn hoofd- en deelvragen opgesteld, deze vraagstelling is in dit
rapport aangescherpt i.o.m. Amsterdam Rainproof. Tevens is in afwijking op het plan van
aanpak de voorkeursvariant van de toolbox-pagina niet met een trade-off-matrix bepaald
(zie hoofdstuk 6 ‘Toolbox-pagina’). Dit doordat de wensen van respondenten snel vorm
gaven aan de inrichting en overig beschouwde varianten direct zijn afgevallen (weinig
respondenten geven het aan als gewenst of het heeft geen meerwaarde). De
beschouwde varianten zijn wel benoemd. Tijdens de casestudy is niet alleen de
voorkeursvariant, maar zijn ook de mogelijke verbeteringen van de maatregel-pagina en
twee varianten van de aan-de-slag-pagina’s getoetst.
Enkele respondenten gaven aan dat de toolbox continu verbeterd moet worden aan de
hand van de wensen van gebruikers en andere veranderingen (beschikbaarheid
informatie, etc.). Deze ‘toevoeging’ is verder niet in het rapport benoemd (valt buiten de
afbakening), maar wel als discussiepunt meegenomen voor het team van Amsterdam
Rainproof. Er kan een functie worden toegevoegd waarmee gebruikers altijd wensen en
opmerkingen kenbaar kunnen maken, waardoor verbetering kan plaatsvinden. Een
zogenoemd constante monitoring.
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Bijlage 1: Gegevens Google Analytics
Deze bijlage bevat de gegevens die met behulp van Google Analytics zijn verkregen over
het huidig gebruik van de toolbox.
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Algemeen gebruik Home-pagina en Toolbox-pagina
Periode gemiddelde
Periode
mrt- 2017 t/m aug- 2017

Nieuw %

70,5

Maandelijks
Nieuw %
aug-17
jul-17
jun-17
mei-17
apr-17
mrt-17

Gebruikers
Terugkerende %
29,5

Gebruikers
Terugkerende %

71,6
73,3
70,5
68,3
68,9
70,9

28,4
26,7
29,5
31,7
31,1
29,1

Homepage
Homepage
Paginaweergave Unieke paginaweergaven
13411

Homepage
Paginaweergave

Toolbox
Paginaweergaven

9569

Toolbox
Unieke paginaweergaven

4352

Toolbox
Paginaweergaven

1760
2307
2422
2573
2017
2336

2531

Toolbox
Unieke paginaweergaven

453
696
903
886
628
786

Sessies is het aantal bezoeken van de pagina
Paginaweergave is het totale aantal bekeken pagina's. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee.
Unieke paginaweergaven wordt het aantal sessies vermeld gedurende welke de opgegeven pagina ten minste één keer is weergegeven.
Er wordt een unieke paginaweergave geteld voor elke combinatie pagina-URL + Paginatitel
Instappunten is het aantal keren dat bezoekers op de site terechtkomen via een bepaalde pagina.

281
358
508
485
379
520

Gebruik Toolbox-pagina en Maatregel-pagina's
Periode
mrt- 2017 t/m aug- 2017
Verkeer
Sessies instap homepage
Sessies ri. homepage
Homepage sessies totaal
Doorgaand vanaf home

Sessies
8600
4900
13500
6000

U. Paginaweergave toolbox
2531
Vanuit home ri. toolbox-pagina
759
Instappunt toolbox -pagina
658
Vanuit Wat-kan-ik-doen blijken weinigen de toolbox te raadplegen

Periode

Keuze vanuit toolbox-pagina
Maatregel-pagina extern geraadpleegd
Keuzepopulariteit:
Populair >1%
% Clicks Onpopulair <0,5% Aantal sessies instapput Benoemd in: (social media)

mrt- 2017 t/m aug- 2017

Gem.
tijd op
pagina

Home-pagina
Toolbox-pagina

0:00:54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Regenwatervijvers
Tegel eruit, groen erin
Intensieve groene daken
Regenton
Infiltratiestroken met bovengrondse opslag
Greppels
Wadi's
Infiltratiekratten
Open goten
Infiltratievelden
Geleiding regenwater over de weg
Waterelementen
Waterpleinen
Herintroductie van het trottoir
Verhoogd bouwen
Seizoensberging
Tijdelijke waterbuffers
Grasbetonstenen
Beplanting
Stedelijke waterlopen
Regenpijp afkoppelen
Waterdaken
Watervasthoudende plantenbakken
Relief in de tuin
Groene bermen en groen langs wegen
Groen tussen traimrails
Infiltratieputten
Omgekeerde drainage/IT-riool
Helofytenfilter
Rainproof nutsvoorzieningen
Regenwateropslag onder gebouwen
Drempel of verhoogd vloerplein
Harde- halfverharding
Zachte- haflverharding
Waterpasserende verharding
Extensieve groene daken
Geveltuintje

0:03:03
0:02:00
0:01:58
0:02:37
0:02:09
0:02:35
0:03:49
0:01:56
0:02:29
0:02:40
0:01:27
0:01:34
0:03:26
0:01:27
0:02:12
0:01:38
0:01:37
0:02:28
0:02:19
0:01:39
0:02:05
0:03:25
0:02:47
0:02:16
0:00:54
0:02:27
0:02:15
0:02:51
0:02:10
0:01:00
0:01:30
0:01:14
0:02:01
0:02:40
0:02:51
0:02:59
0:02:34

3
1,1
1,2
1
1,4
0,5
1,4
1,8
0,7
0,4
0,5
0,5
0,7
0,6
0,3
0,3
0,8
0,8
0,6
0,3
0,7
0,6
0,6
0
0,3
0,3
0,6
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
0,6
0,4
0,9
0,7
0,4

115
40
44
38
54
20
52
69
26
17
20
20
28
21
11
12
31
32
21
13
26
24
24
0
13
12
22
17
19
10
15
11
24
14
34
25
17

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Groene gevel
Groene erfafscheiding
Regenwaterschutting
Holle weg
Pomp met terugslagklep
Kelders waterrobuust inrichten
Inpandige rainproof nutsvoorzieningen
Regenbestendige constructie en materiaalkeuze
Afsluitbare gebouwen
Regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen
Retentiedak / Polderdak
Drempels voor watersturing
Tijdelijke waterkeringen
Regenwatergebruik bij woningen
Stadsuiterwaarden
Flexibel peilbeheer
Vergroten riooldiameter
Verblijfsdak / Daktuin
Bedekte goten

0:02:39
0:01:05
0:03:08
0:01:47
0:02:12
0:02:15
0:01:10
0:00:50
0:01:37
0:02:24
0:02:45
0:02:17
0:02:29
0:04:07
0:02:05
0:02:05
0:02:20
0:02:17
0:02:27

0,4
0,2
0,8
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,5
0,2
0,3
0,3
0,4
1,1
0,3
0,2
0,3
0,3
0,7

16
7
31
14
12
7
10
6
20
6
13
11
15
41
12
6
11
13
25

8600
658
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Onpopulair

Onpopulair
Onpopulair

Onpopulair

n.v.t.
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair

Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Populair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair
Onpopulair

215
232
115
255
79
43
703
665
102
58
21
58
313
11
26
8
54
113
66 nieuwsbrief 16 mei (16 clicks)
28
390
158
382
23
24
22
207
279
268
niet geregistreert
49
34
130
32
305
284
197 twitter 21 juli facebook 16
augutus en 21juli
289 nieuwsbrief 20 maart (12 clicks)
88
380 twitter 8 aug 2017
18
186
32
1
8
7
53
115
15
38
275
13
niet geregistreert
32
36
niet geregistreert

Meer-technische-informatie-pagina's
Meer Technische informatie
Online
pagina's
Groene daken (vier maatregelen) vanaf 17 juli 2017

Bijhorende maatregelen
Unieke paginaweergave Bijhorende Maatregel
Unieke paginaweergave
17 juli 2017 t/m aug- 2017
30 Intensieve groene daken
94
Extensieve groene daken
95
Retentiedak / Polderdak
73
Verblijfsdak / Daktuin
32
Totaal 4 maatregelen
294
Onderzoeksperiode

Infiltratiekratten

gehele onderzoeksperiode mrt- 2017 t/m aug- 2017

Waterdaken

vanaf 26 juli 2017

26 juli 2017 t/m aug-2017

10 Infiltratiekratten
9 Waterdaken

1061
43

Bijlage 2: Interviews
Deze bijlage betreft een overzicht van de respondenten. Deze zijn een overzicht
geanalyseerd en in een ‘conclusie’ weergeven. Tevens zijn de ingevulde interviews
bijgevoegd.
Lijst respondenten
Alers, B., financieel adviseur O.D.N.Z.K.G. (2017, Oktober 6). (N. Peltenburg, & D.
Kouwenberg, Interviewers)
Bakker, M., medewerker ingenieursbureau Gemeente Rotterdam (2017, November 9).
(N. Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Bartels, H., medewerker planvorming beheer en realisatie Gemeente Veldhoven (2017,
November 9). (N. Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Binder, H., geo-technisch hydroloog Gemeente Rotterdam (2017, November 9). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Bourdrez, M., owner en ceo Solar Sedum BV (2017, Oktober 13). (N. Peltenburg, & D.
Kouwenberg, Interviewers)
De Joode, A., projectmanager Gemeente Amsterdam (2017, Oktober 16). (N. Peltenburg,
& D. Kouwenberg, Interviewers)
De Laat, T., hoofd gebouwenbeheer Stichting Melkweg (2017, Oktober 31). (N.
Peltenburg, Interviewer)
Maas, M., medewerker adviesburea Inter delta Nederland (2017, November 9). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Mateboer, S., medewerker Hoogheemraadschap Delfland (2017, November 9). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Minkjan, H., senior vakspecialist civiel Gemeente Raalte (2017, November 9). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Oentoro, J., verhardingsadviseur Gemeente Rotterdam (2017, November 9). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Pannekoek, G., businessdeveloper Ecologisch Waterbeheer (2017, Oktober 16). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Postma, T., beheerder PMA O.P.G. beheer & advies BV (2017, Oktober 24). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Rientjes, E., sustainabilitymanager Filmfonds (2017, Oktober 18) (N. Peltenburg,
Interviewer)
Strijn, S., medewerker adviesburea ATKB BV (2017, November 9). (N. Peltenburg, & D.
Kouwenberg, Interviewers)
Tjoe Nij, H., directeur Vastgoedmaatschap Steigereiland (2017, Oktober 17). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Van der Hulst, H., toezichthouder Gemeente Huize (2017, November 9). (N. Peltenburg,
& D. Kouwenberg, Interviewers)
Van Loon, D., directeur Heembouw (2017, Oktober 19). (N. Peltenburg, & D.
Kouwenberg, Interviewers)
Van Wijnen, M., projectmanager Gemeente Amsterdam (2017, November 2). Advies tot
verbetering Rainproof toolbox. (N. Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Veenstra, P., chef engineer Ambassade Hotel (2017, Oktober 12). (N. Peltenburg, & D.
Kouwenberg, Interviewers)
Venema, R., adviseur stedelijk water en riolering Antea Group (2017, November 9). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Westerbeek, M., communitymanager Rooftoprevolution (2017, Oktober 25). (N.
Peltenburg, Interviewer)

Advies tot Verbetering Rainproof toolbox

54/59

Respondent

Nr.

Datum

Organisatie

Heeft u ervaring
met het
regenbestendig
inrichten van een
object?

Kent u de
Rainprooftoolbox en
heeft u deze al
gebruikt?

Wat vindt u van de huidige filters, Mist u een filter?

Vindt u een filter op basis
van gebiedskenmerken
nuttig?

Bent u geholpen met de
huidige selectie van
maatregelen?

Maak een keuze uit een maatregel.
Waarom kiest u deze maatregel?

Is de huidige informatie bij de maatregel(en)
nuttig en staat het op een logische/juiste
locatie?

Mist u informatie om een maatregel te kunnen
kiezen?

Heeft u verder nog vragen,
opmerkingen of tips?

Gekozen
oplossingsrichting
Water vasthouden en
bergen

Antwoord

Antwoord

Gekozen maatregel

Antwoord

Antwoord

Antwoord

Antwoord

Oplossingsrichtingen overlappen, dit kan
Ja nuttig, wel risico dat je
Productvergelijker is gewenst. Geen
maatregelen gaat uitsluiten die Om te kunnen vergelijken op
onduidelijk zijn. Waterrobuust bouwen is
onduidelijke benaming. Het moet zichtbaar zijn wel toepasbaar zouden zijn.
basis van prijs, voordelen,
als je filter aanraakt.
nadelen, onderhoud, etc..

n.v.t.

Meer uniformiteit op maatregel-pagina's.
Bijkomende effecten nuttig, alleen verwarrend.
Categorieen niet meer laten zien. Gerealateerde
maatregelen moet alternatieve maatregelen zijn.

Voor mensen is het handig om een productvergelijker
te hebben, een helder overzicht om verschillende
opties naast elkaar te zetten met betrekking tot een
aantal belangrijke karakteristieken (prijs, voordelen,
nadelen, onderhoud, etc).

Toolbox waarschijnlijk nuttig
voor kleine partijen, grote
partijen hebben kennis zelf
of huren deze in. Toolbox
vooral zinvol om te zien wat
op obect mogelijk is.

Waterrobuust bouwen Gebouw

Oplossingsrichtingen zijn begrijpelijk

Ja dan zijn mogelijkheden
bekend

Ja als inspiratie alleen weining Regenton
toepasbaar in centrum

Makkelijk toepasbaar, Bijkomende effecten moeilijk te begrijpen, wel nuttig
helaas niet geschikt
ter vergelijking. Productbladen en leveranciers
voor het hotel.
nuttig. Opbouw is wat rommelig.

Water vasthouden en
bergen

Gebouw

Selectieprocedure onduidelijk.
Oplossingsrichtingen misschien wel
overbodig.Stap 1 moet object
zijn(dossierfilter). Wellicht scheiding tussen
particulier en professionals. (dan is dit stap 1)

Ja, zou gebruiker enorm
helpen.

Verschillen moeten inzichtelijk
zijn.

Mogelijk toepasbaar
binnen project

Maatregelen-pagina erg lang. Primaire effecten
eerst benoemen en hierna bijkomende effecten.
Categorieen en themas niet meer tonen.
Uitvoeringsgegevens als aparte link ('aan de slag')

Primaire effecten allereerst benoemen. Men moet
kunnen zien waarom de maatregel past bij de situatie
van de gebruiker.

Water vasthouden en
bergen en Water
afvoeren.
Water gebruiken

Gebouw, Dak en Oplossingsrichtingen opzich wel duidelijk.
Tuin
Selectieprocudure niet inzichtelijk.

Ja opzich wel effectiever.

Vergelijken moet mogelijk zijn. Regenwaterschutting

Leuk, veelzijdig en
multifunctioneel

Bijkomende effecten onduidelijk

Kosten / investering is heel belangrijk

Gebouw

n.v.t.

Ja, scheelt een hoop werk.

Ja, alleen moet maatregelen
kunnen vergelijken.

Regenwatergebruiken Interesse in deze
in utiliteitsgebouwen. oplossingsrichting

Nee niet nuttig, op basis van
problemen wel.

Ja, stuk minder om te
vergelijken. Maatregelen
mogen omslaan naar
bijkomende effecten.

Verblijfsdak/Daktuin

Mooie verrijking van
de stad.

Bijkomende effecten is onduidelijk en dient naar
boven geplaatst te worden. Verdere indeling
duidelijk.
Teveel info en links. Fotos en schetsen staan er
dubbel in. Bijkomende effecten interresant maar niet
duidelijk. Voorbeeldprojecten als afbeeldingen en
niet als tekst/links. Teveel links, hierdoor verlaat je
de maategel-pagina.

Een methode om de maatregelen te vergelijken op
bijvoorbeeld kosten. Bijkomend effecten zijn
onduidelijk.
Veel te veel informatie, deze zie ik graag geordend
terug.

Als vb.

Voornaam

Achternaam

Functie

ja/nee

Antwoord

1 16-10-2017 Ecologisch Waterbeheer

Ger

Pannekoek

Business Developer

Ja

Bekend niet
gebruikt.

2 12-10-2017 Ambassade Hotel

Peter

Veenstra

Chief Engineer

Ja

3 19-10-2017 Heembouw

Durk

Loon, van

Directeur

Ja

Bekend en
bestudeerd. Al
geprobeerd om
een geschikte
maatregel te
vinden voor in
het centrum.
Nee

4 24-10-2017 PMA O.G. Beheer & Advies B.V.

Tanja

Postma

Beheerder

Nee

Nee

5 31-10-2017 Stichting Melkweg

Theo

Laat, de

Hoofd gebouwbeheer

Ja

Nee

6 25-10-2017 Rooftoprevolution

Micky

Westerbeek

Communitymanager

Nee

Nee

Het verblijfsdak
Dak
i.v.m.werkzaamheden
interessant.

Wil filter zien op basis van de problemen dus;
water op straat etc. Niet op basis van
oplossingsrichtingen maar op basis van
problemen is beter.

7 13-10-2017 Solar Sedum BV

Matthijs

Bourdrez

Owner en CEO

Ja

Bekend kreeg
niet direct door
hoe hij werkt.

Water afvoeren

Gebouw

Oplossingsrichtingen onduidelijk. Verwijzingen Ja zeker, mensen snappen
'voor' en 'in een' niet duidelijk. Toolbox-pagina oplossingsrichtingeniet.
erg lang. Laat selectieprocedure zichtbaar zijn.

Regenwatervijvers

8 06-10-2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied

Boris

Alers

Financieel adviseur

Ja

Gebouw

Oplossingsrichtingen te abstract

Antonius

De Joode

Projectmanager

Ja

Wel bekend,
nooit gebruikt
Niet bekend

Geen

9 16-10-2017 Gemeente Amsterdam

Regenwateropslag
onder gebouw
Groene gevel

10 17-10-2017 Vastgoed Maatschap Steigereiland

Henry

Tjoe Nij

Directeur

Nee

11 18-10-2017 Green film making (filmfonds)

Els

Rientjes

12 02-11-2017 Gemeente Amsterdam

M.

13 09-11-2017 Gemeente Rotterdam

Gekozen
dossierfilter
Plein

Antwoord

Water infiltreren,
Gebouw
Waterrobuust bouwen
en Water afvoeren.

Dossierfilter dient stap 1 te zijn. Stap 2 dient
bestaand of nieuw-bouw te vragen. Stap 3
dient de oplossingrichtignen te behandelen.

Nee

Geen

Geen

Sustainability manager Nee

Nee

Water afvoeren

Dak

Wijnen

Projectmanager

Nee

Nee

Geen

Gebouw

Martijn

Bakker

Medewerker
ingenieursbureau

Ja

Ja

Vasthouden en bergen Buurt

Filter gewenst voor eigeschappen op situatie
dus klimaatkenmerken op obect (vb. stevige
wind op hoog gebouw). Onderscheid maken
tussen woningen en bedrijfsobjecten.
Filters moeten oplichten na inklikken.
Maatregelen zijn duidelijk, zelfstandig kiezen is
echter moeilijk. Weet niet de juiste filters te
selecteren
Filter voor scheiding tussen bewoner,
ondernemer, proffesional toevoegen.
Oplossingsrichtingen onduidelijk voor gebruiker
zonder technische achtergrond
Oplossingsrichtingen voor mij duidelijk

14 09-11-2017 Antea Group

Rigt

Venema

Adviseur stedelijk
water en riolering

Ja

Nee

-

15 09-11-2017 Gemeente Rotterdam

Helga

Binder

Geo-technisch
hydroloog

Ja

Nee

16 09-11-2017 Gemeente Veldhoven

Henk

Bartels

Medewerker
planvorming(beheer
en realisatie)

Ja

17 09-11-2017 Gemeente Raalte

Harry

Minkjan

Senior vakspecialist
Civiel

18 09-11-2017 Inter Delta Nederland

Marieke

Maas

19 09-11-2017 Hoogheemraadschap Delfland

Sarita

20 09-11-2017 Gemeente Rotterdam

Wil direct meer informatie zien
(bijv. als pop-up).Wil de
maatregelen kunnen
vergelijken.
Ja nuttig, wil weten wat
Ja, mooi overzicht. Wil selectie
toepasbaar is.
kunnen vergelijken.
Ja nuttig, dan zijn
Moet kunnen vergelijken
toepassingen/mogelijkheden in a.d.h.v. rapportages.
gebied bekend.

Verblijfsdak/Daktuin

Ja en urgentie toevoegen, dus
welke problemen in object
gebied kunnen optreden.

Ja

Ja nuttig, wel adviserend en
niet verplichtend.

moest eerst door krijgen hoe de Geveltuintjes
filters werkte, daarna was ik wel
geholpen.

Ja, alleen wel gevaarlijk, dus
Wil kunnen vergelijken op
beter prioriteiten geven (labels) basis van kosten en
aan maatregelen.
uitvoerbaarheid

Regenwateropslag
onder gebouw

Intensieve groene
daken

Oplossingsrichtingen voor mij duidelijk. Maar
te technisch, vaak niet nuttig. Dossierfilter voor
oplossingsrichtingen plaatsen.
Water vasthouden,
Gebouw en Tuin Oplossingsrichtingen voor mij duidelijk.
afvoeren en infiltreren.
Selectieprocedure moet duidelijk gemaakt
worden. De filters zijn wel erg nuttig.

Ja, vooral voor de private
gebruiker (gewone burger).
Voor proffesional niet.
Ja, wordt aantrekkelijker en
wordt je geholpen bij de
oplossingsrichtingen.

Wadi's
Voor mij duidelijk genoeg.
Kosten en effectiviteit van
belang om te kunnen
vergelijken.
Moet kunnen vergelijken op
basis van kosten en
ruimtegebruik.
Moet zelf kiezen wat in situatie Regenton
pas. Moet maatregelen kunnen
wegklikken in selectie.

Nee

-

Buurt

Oplossingsrichtingen zijn duidelijk. Extra filter
toevoegen voor nieuwbouw en bestaande
bouw, dan vallen meer maatregelen af.

Ja

Ja

Ja

Enkel van
gehoord.

-

Straat en Plein

Oplossingsrichtingen duidelijk.

Medewerker
adviesbureau

Ja

Enkel bekend.

Water vasthouden en
bergen.

Buurt

Mateboer

Medewerker Delfland

Nee

Nee

Joseph

Oentoro

Verhardingsadviseur

ja

21 09-11-2017 Gemeente Huize

Hidde

vd Hulst

Toezichthouder

22 09-11-2017 ATKB.BV

Sander

Strijn

Medewerker
adviesbureau

Samenvatting interviewsresultaten

-

Ja, hoef je zelf minder te
onderzoeken

Als vb.
Mogelijk toepasbaar
binnen project

Weinig toepasbaar in het
Centrum. Vanwege
beschikbare ruimte,
constructie bestaande bouw.

Beschrijvingen erg lang. Categorieen en themas niet Haalbaarheid van de maatregel voor gebruiker. Hoe
meer laten zien. Bijkomende effecten niet duidelijk. rendabel / doeltreffend / effectief is de maatregel.
Invoergegevens die niet gekozen zijn, ook niet meer
laten zien. Kosten zijn belangrijk.
Bijkomende effecten niet direct duidelijk.
Doeltreffendheid van maatregel en wat is
meerwaarde voor beheerder/eigenaar?
Layout door communicatiespecialist laten uitvoeren. Middel waarmee bekeken kan worden hoe de
Alles simpel weergeven. Themas en categorieen
maatregel voldoet aan het beleid / eisen. Dan
niet meer zichtbaar op maatregel-pagina.
verbindt je techniek met beleid. Mogelijkheid tot het
Alternatieven wel gewenst. Uitvoeringsgegevens
uidraaien van rapportages per maatregel.
niet op maatregel-pagina, als link.
Aanlegkosten en explotatiekosten zijn gewenst.

Definiteve keuze moet altijd
door gebruiker voor zijn
specifieke situatie.
Nee vindt toolbox al
behoorlijk goed.
Niet in oplossingsrichtingen
denken maar juist in
problemen die opgelost
moeten worden.

Toolbox objecttief inrichten.
Gebruiker moet vertrouwen
krijgen dat hij onafhankelijkt
werkt.
Gebruikers meenemen in
ontwerpproces toolbox.
Toolbox bekend maken
onder doelgroep. Het moet
een ontwerptool worden,
maar middel om maatregel
te kunnen kiezen.
-

Als vb.

Kritisch bekijken wat je wel terug laat komen op
maatregel-pagina.

Wat is doeltreffenheid van maatregel, wat heeft het
voor meerwaarde voor mij.

Geveltuintjes lijken
me een mooie
decoratieve
maatregel.
leuke en interessante
maatregel

Categorieen niet meer tonen, themas zijn nog wel
interresant.

Kosten indicatief aangeven, ook als het geld oplevert. Graag nog info over
Hoe weet ik of de maatregel ook gaat werken?
subsiediemogelijkheden.

Veel informatie, wel logisch Bijkomende effecten is Kosten aangegeven. Effectiviteit aangegeven.
onduidelijk. Onduidelijk waar de links naartoe leiden.
Niet direct duidelik waar informatie voor verdere
uitvoering is te vinden.
Bijkomende effecten belangrijk. Rekenvoorbeeld bij Kosten en effectiviteit van belang om te kunnen
wadi's voor mij nuttig.
vergelijken.

Gebruikers verbinden met
uitvoerder van maatregelen.
Kosten is heel belangrijk!

-

Bijkomende effecten belangrijk. Leveranciers,
Uiterlijke kenmerken belangrijk. Ruimtegebruik
productbladen etc. voor privaat gebruiker wel nuttig. belangrijk. Kosten belangrijk.

-

Als vb.

Bijkomende effecten onduidelijk weergegeven.
Data/technische info en Leveranciers/productbladen
etc. nuttig voor particulier en professioneel
gebruiker.
Te lange pagina's (kort en bondig maken) Data,
technische info is nuttig.

Als vb.

-

Kosten belangrijk. Hoe gemakkelijk toe te
passen(uitvoerbaarheid)? Effectiviteit van maatregel.

-

-

Beheerskosten en aanlegkosten als kengetallen zou erg nuttig zijn.

Voor eerste stap is het welkom, Mogelijkheid tot maatregelen
selectieprocedure moet altijd
wegklikken is gewenst.
gewijzigd kunnen worden.

Waterpasserende
verharding

Als vb.

Oplossingsrichtingen zijn duidelijk.
Dossierfilter voor oplossingsrichtingen
plaatsen.

Opzich is oplossingsrichtingen
goed, maar deze kunnen
gebruiker in hoek duwen.

Wel duidelijk. Voor defenitieve
keuze vraag ik advies.

Extensieve groene
daken

Als vb.

Vasthouden en bergen Tuin

Dossierfilter voor oplossingsrichtingen
plaatsen. Meer onderscheid in layout buttons.

Ja nuttig. Voor private en
proffesionele gebruiker.

Om te vergelijken een pop-up
et korte toelichting.

Regenwaterschutting

Als vb.

Nee

-

Straat

Oplossingsrichtingen zijn duidelijk. Dossierfilter voor de oplossingsrichtingen plaatsen.

-

Infiltratiekratten

Als vb.

Ja

Nee

Infiltreren

Straat en Park

Oplossingsrichtingen zijn duidelijk.

Zeker voor de particulier/private Moet kunnen vergelijken o.b.v. IT-riool/Wadi/ITgebruiker. De proffesional weet kosten en toepasbaarheid.
kratten
zelf wat mogelijk is.

Als vb.

Toepasbaarheden eerder bekend worden.
Categorieen en themas niet meer zichtbaar laten.

Ja

Nee

Water vasthouden en
bergen.

Gebouw

Duidelijk

Als vb.

Bijkomende effecten onduidelijk weergegeven. Kort Kosten is heel belangrijk.
rekenvoorbeeld is handig.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Oplossingsrichtingen zijn onduidelijk(4).
Oplossingsrichtingen duidelijk (11).
Selectieprocudere is niet inzichtelijk wel
gewenst (6). Dossierfilter voor
oplossingsrichting (6). Onderscheid
achtergrond gebruiker / objectensoorten
(3). Filter bestaand- en nieuwbouw (2).
Filter o.b.v. problemen niet oplossingen(1).

Intensieve groene
Misschien een kaartje waarop je Moet kunnen vergelijken.
Misschien de grootste
daken.
kan zien welke
verschillen is sammenvatting?
oplossingsrichtingen, waar
mogelijk zijn.
Ja (19). Nee (1)
Kunnen vergelijken van
N.v.t.
maatregelen gewenst (14). In
selectie Maatregelen kunnen
wegklikken of verslepen (2).

N.v.t.

Bijkomende effecten niet duidelijk
weergegeven(12). Bijkomende effecten
belangrijk (7). Onderwerpen die niet zijn
gekozen niet meer zichtbaar terug laten
komen(7). Uniformiteit/betere ordening, Paginas
erg lang / veel info (8). Uitvoeringsinformatie
nuttig (7). Uitvoeringsinformatie via aparte link
(3). Gerelateerde maatregelen moet alternatieve
maatregelen zijn (2). Rekenvoorbeeld nuttig (2).

Kosten (aanleg en beheer/onderhoud) belangrijk.
Hou de pagina's kort en simpel. Bijkomende
effecten onduidelijk. Data/echnische info en
leveranciers, productbladen, etc. voor mij niet nuttig.
Deze voor particulieren/private gebruikers.
Bijkomende effecten en data/technische info is
Data (o.a. effectiviteit) is belangrijk om keuze te
belangrijk, naar boven plaatsen op pagina.
maken.

Maatregel bijlft specfiek,
toolbox middel tot keuze wat
mogelijk is.

Maatregel-pagina's beknopter maken. Bijkomende Kosten voor particulier/privaat gebruiker. Voor de
effecten technisch voor privaat/particulier gebruiker proffesional effectiviteit van belang.
en onduidelijk en op verkeerde locatie.

Kijk ook naar Waterwindow
voor extra voorbeelden.

Toevoegen welke belastingsklasses de maatregel
aankunnen. Ruimte die de maatregel in beslag
neemt. Kosten toevoegen.
Kosten is heel belangrijk.

Meerwaarde benoemen (2). Kosten gewenst (14).
Doeltreffendheid/ Effectiviteit/primaire effecten
van maatregel (9). Ruimtegebruik (2). Mate van
uitvoerbaarheid benoemen (1).

Vind het onderzoek heel
belangrijk.

-

-

-

Verbinding met
uitvoerders van
maatregel(2). Geen
ontwerptool maar middel
om maatregel te kunnen
kiezen (3).

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Boris Alers

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Ja wel bekend, echter nog nooit gebruikt.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (toolbox
reeds geopend)
3

Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Geen
Gekozen dossier: Gebouw
Antwoord: Oplossingsrichtingen zijn te abstract.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja dit is nuttig, je wilt namelijk weten wat in het gebied van het object toepasbaar
is.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Ja, je hebt een overzicht van de mogelijke maatregelen.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Regenwateropslag onder gebouw
Antwoord: Enkel gekozen als voorbeeld en om de beschikbare informatie te kunnen
beoordelen (zie vraag 7).

Afgenomen op: 6-10-2017, Duurzaam020 evenement Circl te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Boris Alers

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
(Weinig tijd, dus globaal gekeken naar
Ja
Ja
Beschrijving
informatie.)
Ja
Ja
Foto’s / schetsen
Ja
Ja
Bijkomende effecten
Bijkomende effecten is niet direct duidelijk
Ja
Ja
Data / technische info
(aantal bolletjes en de waarde van de kleuren)
Ja
Ja
Leveranciers
Ja
Ja
Amsterdamse tips
Mogelijkheid om geselecteerde maatregelen met
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
elkaar te kunnen vergelijken is niet aanwezig
Ja
Ja
Links
(niet direct) en dit is wel nuttig.

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Waarom zou ik voor een maatregel kiezen ? Wat is de doeltreffendheid van een
maatregel en welke meerwaarde heeft de maatregel voor mij als beheerder / eigenaar ?
Deze vragen komen naar boven.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Afstudeerstudenten geven toelichting op welke wijze regenbestendig inrichten
behandeld wordt in de bouwenvelop van een object / perceel. Op welke wijze het
regenbestendig inrichten wordt geëist van de eigenaar / inrichter.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Boris Alers
Organisatie / functie: Financieel adviseur, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Email: boris.alers@odnzkg.nl
Telefoon:

Afgenomen op: 6-10-2017, Duurzaam020 evenement Circl te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Peter Veenstra

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Ja, heb de toolbox voor het interview bestudeerd en bekeken welke maatregelen
geschikt zouden kunnen zijn voor onze panden/pand. Hierbij valt op dat er enkele
maatregelen worden geselecteerd, echter blijken er voor de toepassing in het centrum
weinig maatregelen toepasbaar. Dit vanwege de beperkte ruime en de constructie van de
bestaande bouw.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3

Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Waterrobuust bouwen
Gekozen dossier: Gebouw
Antwoord: De oplossingsrichtingen zijn begrijpelijk.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja het filtreren op basis van het invullen van de postcode of het aanklikken van
de locatie(of gebied) op een kaart is nuttig. Zodat de mogelijkheden in het gebied zijn
bepaald en de toolbox dus de achterliggende gebiedskenmerken(oplossingsrichtingen)
heeft verwerkt in het keuzeproces. Beschikbaarheid van grondwaterstanden in het gebied,
heeft ook toegevoegde waarde om te kiezen.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: De selectie van maatregelen is goed als inspiratie, echter is het kiezen van een
definitieve maatregel nog steeds moeilijk, omdat nog steeds niet alle maatregelen uit de
selectie in het centrum mogelijk zijn.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Regenton
Antwoord: Deze maatregel is makkelijk toepasbaar en snel uit te voeren. Het management
(leiding van Ambassade Hotel en overige panden) is echter geen fan, omdat deze denken
dat er snel vervuiling in de ton optreed en verwacht wordt dat de ton maar een minimale
bijdrage levert (heeft maar een kleine bergingscapaciteit).

Afgenomen op: 12-10-2017, Herengracht 341 te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

7

Interview Peter Veenstra

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
De weergave van de bijkomende effecten is
Ja
ja
Beschrijving
moeilijk te begrijpen, namelijk de kleurvariantie
Ja
ja
Foto’s / schetsen
van de bolletjes en de hoeveelheid van de
Ja
Bijkomende effecten
bolletjes. Wel nuttig ter vergelijking van
Ja
Data / technische info
maatregelen.
Ja
Leveranciers
Ja
Amsterdamse tips
Technische info zoals productbladen en
Ja
Voorbeeldprojecten
leveranciers zijn nuttig, kosten minder omdat
Ja
Links
het maatwerk blijft.
De opbouw is wat rommelig en de verschillende
informatie niet logisch weergegeven (rechts op
de pagina informatiebalken en onderaan de
pagina ook).

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Mogelijke aanvulling van de maatregelen, tips zoals bladvanger boven regenton.
De studenten geven aan dat deze aanwezig is op de illustratie. Ook vervuiling van de
regenton werd benoemd, echter is hier ook al een oplossing voor benoemd bij
‘Amsterdamse Tips’.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Korte rondleiding gekregen bij de verschillende gebouwen tussen de
Herengracht en de Singel(Amsterdam). Beschikbare ruimte voor oplossing is minimaal en
beeld wat respondent aangeeft over mogelijkheden is duidelijk.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Peter Veenstra
Organisatie / functie: Chief Engineer, Ambassade Hotel Amsterdam
Email: peter.veenstra@ambassade-hotel.nl
Telefoon: 0653445289

Afgenomen op: 12-10-2017, Herengracht 341 te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Matthijs Bourdrez

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Ja wel bekend, maar erg onduidelijk om het te gebruiken, had niet meteen door
hoe hij ‘werkt’.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (toolbox
was makkelijk te vinden)
3

Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water afvoeren. (de filter bleek erg misleidend, het was niet
duidelijk dat je doormiddel van infiltreren ook kunt afvoeren)
Gekozen dossier: Gebouw
Antwoord:
 De vijf oplossingsrichtingen zijn erg onduidelijk. De gebruiker zal snel voor water
afvoeren kiezen;
 De verwijzingen: ‘maatregelen voor’ of ‘in een’ zijn niet duidelijk. Suggestie: ‘waar
wilt u een regenbestendige maatregel toepassen’.
 De toolbox pagina is te lang, het zou fijn zijn als toolbox veranderd in een
stappenplan of dat de filter knoppen na selectie kleiner worden zodat er meer
overzicht komt(selectieprocedure zichtbaar maken).

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Het is zeker een goed idee om de toolbox locatiegericht in te richten. Veel
mensen komen vaak voor het eerst in aanraking met de toolbox en snappen de
oplossingsrichtingen niet. De gebruiker zal hiermee geholpen worden.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord:
 Het was niet direct duidelijk dat ik door een selectieprocedure ging;
 Het is namelijk niet duidelijk dat er een selectie geselecteerd is. Ook is het niet
duidelijk wat de gevolgen van de selectie zijn (dus welke maatregelen afvallen en
overblijven);
 Als ik met de muis over een maatregel ga, zou ik deze graag willen vergelijken.
Bijvoorbeeld met de informatie ‘bijkomende effecten’;
 In plaats van 56 plaatjes van de maatregelen en bij de oplossingsrichtingen, direct
meer informatie zichtbaar maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een pop-up.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Regenwatervijvers
Antwoord: Als voorbeeld gekozen voor verdere beantwoording van interview.

Afgenomen op: 13-10-2017, Gaasterlandstraat 5 Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Matthijs Bourdrez

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
Ja
Ja
Beschrijving
 Beschrijvingen zijn erg lang;
Ja
Ja
Foto’s / schetsen
 Categorieën en thema’s zijn niet meer
nuttig, deze niet meer zichtbaar laten
Ja
Nee
Bijkomende effecten
zijn op maatregelen-pagina;
Ja
Ja
Data / technische info

De kosten zijn belangrijk;
Ja
Ja
Leveranciers

De bolletjes van ‘bijkomende effecten’
Ja
Ja
Amsterdamse tips
zijn niet duidelijk: kleuren zijn hinderlijk
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
en weet niet hoeveel bolletjes er
Ja
Ja
Links
maximaal te behalen zijn;
 Past de maatregel in de situatie van de
gebruiker (haalbaarheid);
 Hoe rendabel / effectief / doeltreffend is
de maatregel.

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord:
 De inrichting zou vooral anders moeten. Invoergegevens die niet gekozen zijn
moeten ook niet meer weergeven worden;
 Laat duidelijk zien hoever de gebruiker tijdens het gebruik, in de selectieprocedure
zit, en dat de toolbox dus een selectietool is.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: De toolbox moet duidelijk objectief ingericht moeten worden. daardoor krijgt de
gebruiker het vertrouwen dat het advies van Rainproof geen commercieel doeleinde heeft.
De gebruiker moet overtuigd worden dat het nemen van een door de toolbox aangedragen
maatregel, ook werkelijk de juiste of beste optie is. Het gemeente logo toevoegen aan de
site zou hier ook bij helpen.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Matthijs Bourdrez
Organisatie / functie: Eigenaar Solarsedum
Email: matthijs@solarsedum.nl
Telefoon: +31 (0) 6 192 14 839

Afgenomen op: 13-10-2017, Gaasterlandstraat 5 Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Antonius de Joode

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee toolbox niet bekend. Pas gestart met werken bij de Gemeente Amsterdam.
Wel opmerkelijk dat toolbox niet tot een standaardmiddel behoort bij de Gemeente
Amsterdam.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3

Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water infiltreren, Waterrobuust bouwen en Water afvoeren.
Gekozen dossier: Gebouw
Antwoord: De opbouw dient anders te zijn (stappen van keuzebegeleiding).
Stap 1 dient de dossierfilter te zijn(kiezen van object(en));
Stap 2 dient te vragen aan de gebruiker of deze nieuwbouw gaat realiseren of bestaande
bouw gaat renoveren;
Stap 3 dient te oplossingsrichtingen te behandelen(zie vraag 4).

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja dit is nuttig (bijvoorbeeld als stap 3), zo dient deze filter de mogelijkheden in
het gebied te behandelen. Dan weet men wat zijn/haar gebied toepasbaar is.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: De selectie van maatregelen moet je kunnen vergelijken aan de hand van
rapportages per maatregel. Dan kun je de verschillende rapportages uit de selectie van
maatregelen(mogelijk toepasbare maatregel) uitdraaien en deze langs elkaar leggen /
bespreken en zo de geschikte maatregel kiezen.
Dus per maatregel dien je een (automatisch gegenereerde) rapportage te kunnen
raadplegen, welke is opgesteld op basis van je invoergegevens(bijvoorbeeld filters en
2
andere zaken zoals; eisen uit beleid, aantal m , omvang).

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Groene gevel
Antwoord: Als voorbeeld gekozen voor verdere beantwoording van interview, deze is ook
mogelijk bij een huidig project.

Afgenomen op: 16-10-2017, Weesperplein 8 te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Antonius de Joode

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting:
Laat de pagina-indeling door een
Ja
Beschrijving
communicatiespecialist bepalen. Geef wel aan
Ja
Foto’s / schetsen
wat erop de pagina moet en de globale rangorde
Ja
Bijkomende effecten
van de informatie(belangrijke informatie en
Ja
Data / technische info
minder belangrijke);
Ja
Leveranciers
Aanlegkosten zijn gewenst, maar ook de
Ja
Amsterdamse tips
kwaliteit, dus de exploitatiekosten dient men te
Ja
Voorbeeldprojecten
kunnen vergelijken;
Ja
Links
Alles dient zo simpel mogelijk te worden
weergeven, pagina’s niet te groot maken;
Thema en categorieën niet meer zichtbaar
maken op maatregelen-pagina. Deze heeft men
er namelijk al uit gefilterd;
Alternatieven zijn wel gewenst, noem deze dan
ook zo en dus niet gerelateerde maatregelen;
Leveranciers echt alleen als link(zo ook bij
uitvoeringsgegevens), dus niet op maatregelenpagina.

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Er is vraag naar een middel in de toolbox waarmee de gebruiker kan kijken hoe
hij aan zijn eisen / beleid kan voldoen met de beschikbare maatregelen. Dus de
doeltreffendheid van de maatregelen dient dit o.a. te omvatten. Hiermee verbind je de
mogelijk techniek met het beleid. Zoals benoemd, is er de vraag naar de mogelijkheid om
een rapport uit te draaien over een maatregel (o.b.v. invoergegevens), in hoeverre je de
eisen / beleid behaald met de maatregel. Belangrijk: Welke maatregelen moet ik toepassen
om te voldoen aan beleid (bijvoorbeeld de eisen uit de bouwenvelop).

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9 Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)
10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord:
- De toolbox is gemaakt voor gebruikers, deze dient de maker (Rainproof team / Atelier
GroenBlauw) dan ook mee te nemen in het ontwerpproces van de inrichting van de
toolbox;
- Het is ook belangrijk om de doelgroep van de toolbox bekend te maken met de toolbox
(introduceren bij gebruikers), zodat de gebruikers weten dat het middel bestaat;
- Misschien dient gebruik van de verbeterde toolbox zelfs verplicht gesteld te moeten
worden;
- Belangrijk is om te onthouden dat de toolbox geen ontwerptool moet worden, maar een
hulpmiddel om de juiste maatregel te kiezen;
- Mogelijke respondenten zijn: Stadsbehoud en ontwikkelde takken van VolkerWessels.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Antonius de Joode
Organisatie / functie: Projectmanager, Gemeente Amsterdam
Email: a.de.joode@amsterdam.nl
Telefoon: 0613845738

Afgenomen op: 16-10-2017, Weesperplein 8 te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Ger Pannekoek

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Ja bekend met de toolbox, maar nooit gebruikt.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (toolbox
goed vindbaar)
3

Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden en bergen
Gekozen dossier: Plein
Antwoord:
- De huidige oplossingsrichtingen overlappen, dit kan onduidelijkheid opleveren;
- Water robuust bouwen heeft geen duidelijke naam, als je het opent wordt het pas
duidelijk;
- Het is niet duidelijk wanneer een filter geselecteerd wordt. Deze moeten
bijvoorbeeld oplichten.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja een filter op gebiedskenmerken is nuttig. Het risico is wel dat je maatregelen
gaat uitsluiten die toch wel toepasbaar zouden zijn.
(bijvoorbeeld de mogelijkheid om te infiltreren op diepte(diepte-infiltratie), bij toch een
hoge grondwaterstand).

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Om een keuze te maken uit de selectie, moet je kunnen vergelijken. Hierbij zijn
kosten en capaciteiten (bijvoorbeeld berging) belangrijk.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Geen
Antwoord: n.v.t.

Afgenomen op: 16-10-2017, Skype Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Ger Pannekoek

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Meer uniformiteit in de verschillende
Ja
Ja
Beschrijving
maatregelen-pagina’s, er zit nu verschil
Ja
Ja
Foto’s / schetsen
in;
Deels
Ja
Bijkomende effecten
De bijkomende effecten zijn deels nuttig.
Ja
Ja
Data / technische info
Er zou een legenda bij moeten en de
Ja
Nee
Leveranciers
kleuren zijn verwarrend;
Ja
Ja
Amsterdamse tips
Categorieën niet meer zichtbaar op
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
maatregelen-pagina, er is al voor een
Ja
Ja
Links
categorie gekozen;
- Gerelateerde maatregelen zegt niet veel,
noem het dan alternatieve maatregelen.

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Voor mensen is het handig om een productvergelijker te hebben, een helder
overzicht om verschillende maatregelen naast elkaar te zetten met betrekking tot een
aantal belangrijke karakteristieken (prijs, voordelen, nadelen, onderhoud, etc).

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord:
- De toolbox is waarschijnlijk nuttiger voor kleine partijen dan voor grote partijen.
Deze grote partijen hebben kennis zelf in huis of huren deze in;
- De toolbox is vooral zinvol , om gebruikers te informeren over de opties die er voor
hun object mogelijk zijn;
- Kijk voor voorbeeldinrichtingen ook naar verkoopsite van bijvoorbeeld mobiele
telefoons, vakantieverkoopsites, etc. (branchemarking).

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Ger Pannekoek
Organisatie / functie: Business Developer Ecologisch Waterbeheer
Email: ger.Pannekoek@ecologischwaterbeheer.nl
Telefoon: +31 (0) 642241819

Afgenomen op: 16-10-2017, Skype Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Henry Tjoe Nij

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (nee)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (toolbox
geopend via link in mail)
3

Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Geen
Gekozen dossier: Geen
Antwoord: Oplossingsrichtingen zijn op zich wel duidelijk. Wel wordt een extra button
gevraagd(filter) met meer eigenschappen voor de situatie, die kunnen optreden bij het te
realiseren object. Dus klimaatkenmerken die in je situatie kunnen optreden(het weer).
Hieronder kan dus als voorbeeld worden beschouwd, dat het object stevige wind ondervind
en of er bijvoorbeeld opstuwing nabij je object ontstaat. Een tweede voorbeeld is dat je bij
een hoog gebouw bijvoorbeeld meer hinder kunt hebben van hevige neerslag, dan bij een
laag gebouw, dit verschil komt nog niet terug in de toolbox.
Zie 4 voor verdere toelichting.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: ja en misschien ook de urgentie toevoegen. Dus wat voor problemen kunnen in
het objectgebied optreden(storm, wind, hoge GWS, etc.) en welke gevolgen heeft dit voor
de gebruiker. Hiermee wordt dan aangegeven waarom een gebruikers dus iets moet
toepassen.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Ja en ook goed herkenbaar voor leken.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Regenwateropslag onder gebouw
Antwoord: Enkel gekozen als voorbeeld en om de beschikbare informatie te kunnen
beoordelen (zie vraag 7).

Telefonisch afgenomen op: 17-10-2017, Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Henry Tjoe Nij

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
Indeling pagina op zich wel goed, alleen kritisch
Ja
Ja
Beschrijving
kijken wat je wel en niet terug laten komen op
Ja
Ja
Foto’s / schetsen
maatregelen-pagina.
Ja
Ja
Bijkomende effecten
Ja
Ja
Data / technische info
Ja
Ja
Leveranciers
Ja
Ja
Amsterdamse tips
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
Ja
Ja
Links

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Waarom zou ik voor een maatregel kiezen ? Wat is de doeltreffendheid van een
maatregel en wat heeft het voor meerwaarde voor mij als beheerder / eigenaar ? Deze
vragen komen naar boven.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja, alleen voor korte vragen en/of een
voorbeeld te controleren)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Wellicht nog onderscheid maken tussen woningen en bedrijfsobjecten. Deze
verschillende objecten geven verschillenden eigenschappen bij de maatregelen. Zo zal een
2
‘groendak’ op een klein zadeldak(woning) een andere prijs per m hebben dan een groot
plat dak (bedrijfsobject). Ook het ‘type’ groene dak zal wellicht anders zijn.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Henry Tjoe Nij
Organisatie / functie: Directeur, Vastgoed Maatschap Steigereiland
Email: henry@maatschapsteigereiland.nl
Telefoon: 0628319201

Telefonisch afgenomen op: 17-10-2017, Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Els Rientjes

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (nee)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (toolbox
goed vindbaar. Wel werd eerst bij: Wat kan jij doen? gekeken)
3

Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water afvoeren
Gekozen dossier: Dak
Antwoord:
- Het is niet duidelijk wanneer een filter geselecteerd wordt. Deze moeten
bijvoorbeeld oplichten;
- De maatregelen zijn duidelijk. Zelfstandig kiezen is alleen lastig.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja een filter op gebiedskenmerken is nuttig maar moet wel aangeven wat iemand
voor mogelijkheden heeft(advies). Wat de gebruiker uiteindelijk wil gaan toepassen moet
hij zelf bepalen.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Kon in eerste instantie niet tot een juiste maatregel komen omdat ik niet de juiste
filters wist te selecteren. Met hulp een beetje hulp kwam ik wel tot een aantal geschikte
maatregelen. Infiltratiekratten en geveltuintjes zijn interessant.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Geveltuintjes
Antwoord: Geveltuintjes zijn niet alleen een maatregel maar ook decoratief. Mensen
(vastgoedbezitters) willen graag meer dan alleen een technische oplossing.

Afgenomen op: 18-10-2017, Leidseplein, te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Els Rientjes

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Categorieën niet meer tonen;
Ja
Ja
Beschrijving
- Thema’s nog wel belangrijk;
Ja
Ja
Foto’s / schetsen
- Bijkomende effecten zijn belangrijk en
Ja
Nee
Bijkomende effecten
mogen bovenin.
Ja
Ja
Data / technische info
Ja
Ja
Leveranciers
Ja
Ja
Amsterdamse tips
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
Ja
Ja
Links

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord:
- Een kosten indicatie zou erg fijn zijn. Ook als het geld zou opleveren;
- Een maatregel kiezen is het begin maar hoe weet ik of deze ook gaat werken;
- Meer instructie zou veel duidelijkheid geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een
filmpje.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord:
- Kosten en subsidiemogelijkheden zullen erg doorslaggevend zijn.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Els Rientjes
Organisatie / functie: Sustainability Manager
Email: Elsrientjes@gmail.com
Telefoon: +31 (0) 611530044

Afgenomen op: 18-10-2017, Leidseplein, te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Durk van Loon

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja, o.a. het Waternet
hoofdkantoor)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden en bergen
Gekozen dossier: Gebouw (deze zou van toepassing zijn)
Antwoord:
- Voor mij is het duidelijk (maar ben professioneel bouwer) de oplossingsrichtingen
zijn dan misschien overbodig;
- Overzicht ziet er professioneel uit (oplossingsrichtingen), komt goed over, niet
commercieel dit is goed!;
- Je ziet niet goed welke filters je hebt gekozen, in huidige toolbox heel moeilijk te
zien. Dit moet duidelijk worden voor de gebruiker tijdens de selectieprocedure;
- De gebruiker wil eerst zijn/haar object wil kiezen en daarna pas wat je gaat doen;
- Vraag me af of de oplossingsrichtingen een functie hebben, je wilt misschien alle
mogelijke maatregelen op het object zien.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Op basis van een postcode invoerscherm gebruikers helpen om de laten zien wat
van mogelijk is op de objectlocatie, zou enorm helpen. Hiermee wordt het voor gebruikers
ook overzichtelijker.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: 21 maatregelen voor gebouw, redelijk overzichtelijk. Alleen wat zijn de
verschillen tussen Intensieve groene daken, Extensieve groene daken,
Retentiedak/Polderdak en Verblijfsdak/Daktuin.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Verblijfsdak/Daktuin
Ben met een gebouw Amsterdam bezig waarbij we dit misschien toe willen passen.

Telefonisch afgenomen op: 19-10-2017, Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Durk van Loon

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
Ja
Ja
- Maatregel-pagina erg lang, erg
Beschrijving
Ja
Ja
uitgebreid;
Foto’s / schetsen
Op de pagina vooral de voordelen(bijv.
Ja
Bijkomende effecten
als ‘bullets’) weergeven, dit zijn de
Ja
Nee
Data / technische info
primaire effecten. Dus eerst primaire
Ja
Nee
Leveranciers
effecten van maatregel op pagina
Amsterdamse tips
weergegeven en dan de bijkomende
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
effecten. Constructiekosten zijn primaire
Links
effecten;
- Categorieën en thema’s niet meer tonen
op de maatregel-pagina;
- Er moet een nieuwe link of button
komen die altijd zichtbaar is op de
maatregel-pagina, die een nieuwe
pagina opent met de
uitvoeringsgegevens als vervolg
(bijvoorbeeld: ‘aan de slag’).

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Op de maatregel-pagina moet duidelijk worden waarom deze past bij de situatie
van de gebruiker(bij het object), echter niet commercieel van aard. Men moet op de
maatregel-pagina kunnen zien op de maatregel past.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord:
Wellicht scheiding maken tussen bewoners(particulier) en professionals (eerste stap in
selectieprocedure). Je wilt de informatie hebben die bij je situatie past, dus dit moet de
toolbox bieden (huis en kantoor zijn beide een gebouw, maar wel heel verschillend voor de
maatregel).
Misschien de doelgroepen als stap 1 dus scheiden en de keuzebegeleiding op basis van
persoonlijke wens(per doelgroep op maat).

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Durk van Loon
Organisatie / functie: Directeur Heembouw
Email: d.van.loon@heembouw.nl
Telefoon: 0611863641

Telefonisch afgenomen op: 19-10-2017, Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Tanja Postma

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (nee)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee, alleen voor het interview vooraf bestudeerd.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden en bergen en Water afvoeren
Gekozen dossier: Gebouw, Dak en Tuin
Antwoord: Oplossingsrichtingen zijn duidelijk. Echter niet als je ze hebt
aangeklikt(selectieprocedure onduidelijk). Kun je nog andere oplossingsrichtingen
aanklikken als je eenmaal in de selectieprocedure bezig bent?

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Op zich is het wel effectiever denk ik dan nu het geval is met de
oplossingsrichtingen. Ook weet je dan dat Waternet(Amsterdam Rainproof) er al naar
gekeken heeft (wat mogelijk is in je gebied).

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Op zich is apart aanklikken om te vergelijken niet zo’n probleem. Een popup(bijvoorbeeld van Bijkomende effecten) laten oplichten bij de selectie van maatregelen
om te kunnen vergelijken, kan handig zijn.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Regenwaterschutting
Antwoord: Leuke maatregel, veelzijdig en multifunctioneel.

Afgenomen op: 6-10-2017, Duurzaam020 evenement Circl te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Tanja Postma

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting:
Ja
Bijkomende effecten zijn niet duidelijk hoe deze
Beschrijving
Ja
worden weergegeven.
Foto’s / schetsen
Ja
Bijkomende effecten
Ja
Data / technische info
Ja
Leveranciers
Ja
Amsterdamse tips
Ja
Voorbeeldprojecten
Ja
Links

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Kosten = heel belangrijk. Investering voor gebruiker.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord:
Gemeente moet in beleid hemelwater vastleggen. Ben geïnteresseerd in de
knelpuntenkaart. Wil deze graag ontvangen.
Gebruiker van toolbox zal altijd zelf beslissing moeten maken voor zijn/haar specifieke
situatie (budget, eisen constructie, beleid wat geldt, etc.)

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Tanja Postma
Organisatie / functie: PMA O.G. Beheer & Advies B.V., beheerder ( van huurwoningen,
vereniging van eigenaren en woningbouwcoöperaties)
Email: pma@ruspo.nl
Telefoon: 0625541264

Afgenomen op: 6-10-2017, Duurzaam020 evenement Circl te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Micky Westerbeek

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (nee)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Geen gekozen (wil het volledig dossier dak zien)
Gekozen dossier: Dak
Antwoord:
- Het verblijfsdak is i.v.m. werkzaamheden interessant.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: De filters op basis van gebiedskenmerken lijken niet heel nuttig. Wil filters zien
o.b.v. de problemen die kunnen voorkomen: Water op straat, in gebouw, in kelder en
lekkage, etc.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Ja dit zijn een stuk minder maatregelen om te vergelijken.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Verblijfsdak
Het is een mooie verrijking van de stad.

Afgenomen op: 25-10-2017, Mauritskade 63, Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Micky Westerbeek

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
Nee
Ja
- Er staat te veel info en links;
Beschrijving
Nee
Nee
- Foto’s en schetsen staan er dubbel in;
Foto’s / schetsen
- De bijkomende effecten zijn interessant,
Ja
Nee
Bijkomende effecten
de schaalverdeling van de bolletjes kan
Nee
Nee
Data / technische info
duidelijker en de kleuren zijn
Ja
Nee
Leveranciers
verwarrend. Plaats dit rechts boven in
Ja
Nee
Amsterdamse tips
de site;
Ja
Nee
Voorbeeldprojecten
De voorbeeldprojecten liever in de vorm
ja
Nee
Links
van afbeeldingen dan tekst en links;
- Er zijn te veel links, zodra je deze
aanklinkt verlaat de gebruiker ook de
maatregel en is het niet zeker dat hij
terug komt.

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Er is al overweldigend veel informatie, deze graag beter geordend.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord:
- De maatregelen mogen omslaan zodat de bijkomende effecten bolletjes zichtbaar
worden;
- Niet in oplossingsrichtingen denken maar juist in problemen die opgelost moeten
worden.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Micky Westerbeek
Organisatie / functie: community manager Rooftoprevolution
Email: Micky@rooftoprevolution.nl
Telefoon: -

Afgenomen op: 25-10-2017, Mauritskade 63, Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Theo de laat

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water gebruiken
Gekozen dossier: Gebouw
Antwoord: Keuze: Regenwatergebruiken in utiliteitsgebouwen

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja, scheelt een hoop werk (onderzoek).

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Ja, wil wel maatregelen kunnen vergelijken.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Ondanks alle waterbesparende maatregelen in de Melkweg, nog steeds
geïnteresseerd om ‘regenwater hergebruik’ toe te passen.

Afgenomen op: 31-10-2017, Melkweg, te Amsterdam

‘Advies tot Verbetering Rainproof toolbox’

Interview Theo de laat

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
Ja
Ja
- Bijkomende effecten rechts boven
Beschrijving
Ja
Ja
plaatsen;
Foto’s / schetsen
De huidige indeling is helemaal
Ja
Nee
Bijkomende effecten
duidelijk.
Ja
Ja
Data / technische info
Ja
Ja
Leveranciers
Ja
Ja
Amsterdamse tips
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
Ja
Ja
Links

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Een methode om bij de in dit geval vijf aangeboden maatregelen de kosten te
vergelijken; Bij de bijkomende effecten zijn de bolletjes niet duidelijk en lastig om te
vergelijken.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord:
- Nee alles was duidelijk en vond de toolbox nu al duidelijk en behulpzaam.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Theo de Laat
Organisatie / functie: Gebouw beheerder
Email: Theo@melkweg.nl
Telefoon: 0205318181

Afgenomen op: 31-10-2017, Melkweg, te Amsterdam

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Matthieu Wijnen

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (nee)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee, niet bekend, alleen bestudeerd voor het interview.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: N.v.t.
Gekozen dossier: Gebouw
Antwoord: - Filter voor bewoner, ondernemer of professional toevoegen;
- Oplossingsrichtingen zijn onduidelijk voor een gebruiker zonder technische
achtergrond.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Het af-kaderen is wel goed, alleen het gevaar dat er nog steeds veel maatregelen
‘overblijven’ is aanwezig, omdat in gebieden/buurttypen heel veel mogelijk is. Het is ook
beter om prioriteiten aan maatregelen te geven i.p.v. echt te filtreren.(dus bijvoorbeeld het
labelen of laten scoren van een maatregel binnen een buurtype.).

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord:
Het kunnen vergelijken op zich gemakkelijk, vooral kosten belangrijk en de uitvoerbaarheid
(bijvoorbeeld tijdsduur van project).

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Intensieve groene daken
Antwoord: Leuke en interessante maatregel

Afgenomen op: 2-11-2017, Weesperplein 8 te Amsterdam

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Matthieu Wijnen

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
Ja
Ja
- Veel informatie, wel logisch;
Beschrijving
Ja
Ja
- Onduidelijk wat met bolletjes van
Foto’s / schetsen
bijkomende effecten bedoeld wordt,
Ja
Bijkomende effecten
vooral kosten wil ik gedetailleerder;
Data / technische info
Links gaan waar naar toe? Het is niet
Ja
Nee
Leveranciers
duidelijk welke informatie de links
Amsterdamse tips
bieden.
Voorbeeldprojecten
Nee
Links

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Benieuwd wat de maatregelen kosten, bijvoorbeeld aangegeven per m2;
- Vooral voor beroepsmatige gebruikers is het aangegeven van de effectiviteit van
de maatregelen belangrijk;
- Niet direct duidelijk waar informatie is te vinden voor de verdere uitvoering.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Toelichting over hoe Rainproof bekend wordt / is, besproken.
Om mensen te helpen, nog echt meer verbinden met uitvoerders van een maatregel.
Kosten = heel belangrijk !

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Matthieu Wijnen
Organisatie / functie: Projectmanager luchtkwaliteit, Gemeente Amsterdam
Email: m.wijnen@amsterdam.nl
Telefoon: 0610528779

Afgenomen op: 2-11-2017, Weesperplein 8 te Amsterdam

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Harry Minkjan

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Enkel van gehoord.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: - (Wil alle mogelijkheden zien)
Gekozen dossier: Straat en Plein (wil een parkeerplaats inrichtingen)
Antwoord:
- Oplossingsrichtingen zijn duidelijk.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja voor een eerste stap is dit welkom, maar wil tijdens de selectieprocedure nog
wel kunnen wijzigen.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord:
Ik zie niet veel nieuws(komt door mijn achtergrond). Misschien dat je in de selectie nog
maatregelen weg kunt klikken die je deze zelf niet wilt.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Waterpasserende verhading
Antwoord: Mogelijk in project.

Afgenomen op: 09-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Harry Minkjan

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Data en technische informatie is niet
Ja
Ja
Beschrijving
nuttig voor mij(heb technische
Ja
Ja
Foto’s / schetsen
achtergrond);
Ja
Nee
Bijkomende effecten
Bijkomende effecten zijn onduidelijk (de
Data / technische info
bolletjes);
Leveranciers
Pagina’s zijn erg lang, probeer dit te
Amsterdamse tips
voorkomen. Houd het simpel, vooral
Voorbeeldprojecten
voor professionals;
Links
- Data, technische informatie,
leveranciers/productbladen meer voor
particulieren(private partijen);
- Professionals worden genoeg geholpen
met maatregel-pagina.

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Kosten aanleg en beheer-/onderhoudskosten zijn belangrijk.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (nee)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (nee)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Maatregel blijft altijd locatie specifiek, de tool moet een middel worden tot de
keuze.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Harry Minkjan
Organisatie / functie: Senior Vakspecialist Civiel, Gemeente Raalte
Email: Telefoon: -

Afgenomen op: 09-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Helga Binder

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Amsterdam Rainproof bekend.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden, Water afvoeren en Water infiltreren
Gekozen dossier: Gebouw en Tuin (eigen huis als voorbeeld)
Antwoord:
- Filterfuncties zijn erg nuttig;
- Oplossingsrichtingen zijn duidelijk.
- Selectieprocedure moet duidelijk zijn, dan weet ik hoever ik ben en waar ik mee
bezig ben.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja, wordt die aantrekkelijker van en je wordt geholpen bij de
oplossingsrichtingen.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Moet nog steeds kiezen wat wel in mijn situatie past. Sommige maatregelen wil ik
wegklikken (uit de selectie van maatregelen) die niet van toepassing zijn in de situatie. Dit
moet mogelijk zijn.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Regenton
Antwoord: Als voorbeeld

Afgenomen op: 09-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Helga Binder

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
Ja
- De bijkomende effecten zijn heel
Beschrijving
Ja
onduidelijk weergegeven;
Foto’s / schetsen
Data, technische info en
Ja
Nee
Bijkomende effecten
leveranciers/productbladen zijn nuttig,
Ja
Data / technische info
ook in mijn rol als professional.
Ja
Leveranciers
Amsterdamse tips
Ja
Voorbeeldprojecten
Ja
Links

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Kosten;
- Hoe gemakkelijk uitvoerbaar;
- Effectiviteit(efficiëntie) van maatregel.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: -

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Helga Binder
Organisatie / functie: Geo-technisch hydroloog, Gemeente Rotterdam
Email: h.binder@rotterdam.nl
Telefoon: -

Afgenomen op: 09-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Henk Bartels

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee niet bekend.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Gekozen dossier: Buurt
Antwoord:
- Extra filter met scheiding nieuwbouw en bestaande bouw, dan vallen er
maatregelen af(kun je nog beter filteren);
- Oplossingsrichtingen zijn niet geheel duidelijk.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja wel goed.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Ja is een mooi beeld van de mogelijkheden als inspiratietool.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Antwoord: -

Afgenomen op: 09-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Henk Bartels

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Data en technische informatie is niet
Beschrijving
nuttig voor mij(heb technische
Foto’s / schetsen
achtergrond);
Bijkomende effecten
Pagina’s zijn erg lang, probeer dit te
Nee
Data / technische info
voorkomen (‘door de bomen ga je het
Leveranciers
bos niet meer zien’). Probeer het kort en
Amsterdamse tips
bondig te houden.
Voorbeeldprojecten
Links

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Beheer is belangrijk de keuze. Beheerskosten als kengetallen zouden nuttig
zijn. Hiernaast ook de aanlegkosten.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: -

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Henk Bartels
Organisatie / functie: Beheer en Realisatie(cluster planvorming) Gemeente Veldhoven
Email: henk.bartels@veldhoven.nl
Telefoon: -

Afgenomen op: 09-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Hidde van der Hulst

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water infiltreren
Gekozen dossier: Straat en Park
Antwoord:
- Oplossingsrichtingen zijn duidelijk.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Vooral voor de particulier is dit nuttig(privaat). De professional weet zelf wel wat
mogelijk is.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Kan op zich wel een keuze maken door het zien van de selectie. Als je voor iets
kiest moet duidelijk worden of het mogelijk is. Moet wel kunnen vergelijken o.b.v. kosten!

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: IT-riool, Wadi, Infililtratiekratten.
Antwoord: Is ooit toegepast in project van mij.

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Hidde van der Hulst

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Mogelijkheden (bijv. bij IT-riool), moeten
Beschrijving
eerder bekend worden. Niet pas bij
Foto’s / schetsen
Amsterdamse tips;
Nee
Bijkomende effecten
Kosten moet omhoog is belangrijk!;
Data / technische info
Categorieën en thema’s niet meer tonen
Leveranciers
op maatregel-pagina.
Nee
Amsterdamse tips
Voorbeeldprojecten
Links

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Kosten moet eruit springen, is heel belangrijk voor keuze.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Wordt nog een mail verstuurt richting studenten met aanvullende opmerkingen
over toolbox, als deze beter is bestudeerd.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Hidde van der Hulst
Organisatie / functie: Toezichthouder, Gemeente Huize
Email: h.vanderhulst@huizen.nl
Telefoon: 0655702580

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Joseph Oentoro

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee, niet bekend.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Gekozen dossier: Straat
Antwoord:
- Oplossingsrichtingen zijn duidelijk;
- Dossierfilter voor oplossingsrichtingen plaatsen.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: -

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: -

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Infiltratiekratten
Antwoord: Als voorbeeld

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Joseph Oentoro

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Duidelijk.
Beschrijving
Foto’s / schetsen
Nee
Bijkomende effecten
Data / technische info
Leveranciers
Amsterdamse tips
Voorbeeldprojecten
Links

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Verkeersbelasting bij verschillende maatregelen van belang bij de keuze.
(bijvoorbeeld geschikt voor; zwaar verkeer, middelmatig verkeer en licht verkeer);
- Ruimte die de maatregel in beslag neemt;
- Kosten zijn belangrijk.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: -

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Joseph Oentoro
Organisatie / functie: Verhardingsadviseur, Gemeente Rotterdam
Email: J.oentoro@rotterdam.nl
Telefoon: -

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Marieke Maas

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Wel bekend, nog niet gebruikt.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden en bergen
Gekozen dossier: Buurt
Antwoord:
- Oplossingsrichtingen zijn duidelijk;
- Dossierfilter voor oplossingsrichtingen plaatsen.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: - Oplossingsrichtingen voor mij wel duidelijk;
- Huidige richtingen kunnen iemand daar in tegen wel in een ‘hoek’ duwen.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Wel duidelijk. Om definitieve keuze te maken, vraag ik toch om advies voor de
specifieke situatie.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Extensieve groene daken
Antwoord: Als voorbeeld

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Marieke Maas

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Data en technische informatie is erg
Beschrijving
belangrijk (heb technische achtergrond);
Foto’s / schetsen
Bijkomende effecten en data naar boven
Ja
Nee
Bijkomende effecten
op pagina.
Ja
Nee
Data / technische info
Ja
Leveranciers
Ja
Ja
Amsterdamse tips
Ja
Ja
Voorbeeldprojecten
Ja
Ja
Links

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Data en technische informatie is ook belangrijk om maatregel te kunnen kiezen.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Verplicht stellen van regenbestendig handelen is belangrijk!

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Marieke Maas
Organisatie / functie: Adviesbureau, Inter Delta Nederland
Email: Marieke.maas@interdeltanederland.nl
Telefoon: -

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Martijn Bakker

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Amsterdam Rainproof bekend, de toolbox gebruikt tijdens mijn opleiding (minor
HVA).

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden en bergen
Gekozen dossier: Buurt
Antwoord:
- Oplossingsrichtingen zijn duidelijk (heb een technische achtergrond).

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja wel nuttig, hoef je zelf minder te onderzoeken.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Voor mij duidelijk genoeg om een keuze te kunnen maken.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Wadi’s
Antwoord: Als voorbeeld.

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Martijn Bakker

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Toelichting
- Rekenvoorbeeld bij links (STOWA) voor een wadi is
Beschrijving
handig;
Foto’s / schetsen
Bijkomende effecten wel belangrijk.
Bijkomende effecten
Data / technische info
Leveranciers
Amsterdamse tips
Voorbeeldprojecten
Links

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: Kosten en effectiviteit zijn belangrijk om te kunnen vergelijken.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: -

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Martijn Bakker
Organisatie / functie: Werknemer bij Team ondergrondse infra, Gemeente Rotterdam
Email: mp.bakker@rotterdam.nl
Telefoon: 0643836091

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Rigt Venema

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Amsterdam Rainproof bekend, de toolbox niet.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Gekozen dossier: Antwoord:
- Oplossingsrichtingen zijn duidelijk (heb een technische achtergrond). Maar vaak
niet nuttig. Wil alle mogelijkheden zien en zijn te technisch voor veel gebruikers.
- Dossierfilter voor oplossingsrichtingen plaatsen is gewenst.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja, vooral voor de gewone burger, voor een gebruiker met technische achtrond
niet. Voor vastgoedeigenaren ook nuttig, deze hebben ook vaak geen technische
achtergrond.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Wil kunnen vergelijken op basis van kosten en ruimtegebruik.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Antwoord: -

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Rigt Venema

7

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Toelichting
- Bijkomende effecten zijn belangrijk;
Beschrijving
- Voor particulieren(private gebruiker) zijn
Foto’s / schetsen
leveranciers, productbladen etc. wel nuttig.
Bijkomende effecten
Data / technische info
Leveranciers
Amsterdamse tips
Voorbeeldprojecten
Links

8

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Uiterlijke kenmerken zijn belangrijk;
- Ruimtegebruik is belangrijk;
- Kosten belangrijk (vooral voor private partijen).

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
9

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

10 Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)
11 Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: -

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Rigt Venema
Organisatie / functie: Antea Group, Adviseur stedelijk water en riolering
Email: Rigt.venema@anteagroup.com
Telefoon: -

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Sander Strijn

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (ja)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Nee niet bekend, Amsterdam Rainproof wel bekend, ga naar de lezing.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden en bergen
Gekozen dossier: Gebouw
Antwoord:
- Duidelijk.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Misschien via een stap met een kaartje, waarop men kan zien wat in het gebied
van de oplossingsrichtingen van toepassing is. Dan kunnen ze zelf een keuze maken.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Plaatjes duidelijk, maar wil selectie kunnen vergelijken. Grootste verschillen
samenvattend weergeven, selectie is nog erg abstract.

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Intensieve groene daken.
Antwoord: -

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Sander Strijn

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Bijkomende effecten zijn onduidelijk
Ja
Beschrijving
weergegeven.
Ja
Foto’s / schetsen
Ja
Bijkomende effecten
Ja
Data / technische info
Ja
Leveranciers
Ja
Amsterdamse tips
Ja
Voorbeeldprojecten
Ja
Links

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Misschien rekenvoorbeelden weergegeven. Dan heeft de gebruiker een
voorbeeld van de effectiviteit in een situatie;
- Kosten is heel belangrijk om keuze te kunnen maken.

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (nee)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (nee)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: -

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Sander Strijn
Organisatie / functie: Medewerker Adviesbureau, ATKB.BV
Email: Telefoon: -

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Sarita Mateboer

1. Heeft u ervaring met het regenbestendig inrichten van een object? (nee)
(bij een uitgebreid antwoord, vragen om mogelijke vervolgafspraak)
2. Kent u de Rainproof-toolbox en heeft u deze al gebruikt?
a. Zo ja, heeft u toen een maatregel gekozen en welke?
Antwoord: Wel van gehoord, verder niet bekend.

Website wordt geopend, noteren of de respondent de toolbox makkelijk kan vinden op site (ja)
3 Wat vindt u van de huidige filters? Mist u een filter?
Gekozen oplossingsrichting: Water vasthouden en bergen
Gekozen dossier: Tuin
Antwoord:
- Oplossingsrichtingen zijn onduidelijk, meer onderscheid (in lay-out);
- Dossierfilter voor de oplossingsrichtingen plaatsen.

4

Vindt u een filter op basis van gebiedskenmerken nuttig?
Antwoord: Ja is wel goed. Ook voor gebruikers met technische achtergrond, effectiever en
makkelijker.

5

Bent u geholpen met de huidige selectie van maatregelen?
Antwoord: Als pop-up een korte toelichting, bij de tuin bijvoorbeeld ook de verschillende
tuinsoorten aangegeven waarop het van toepassing is (stedelijke tuinen, natuurlijke tuinen,
etc.).

6

Maak een keuze uit een maatregel. Waarom kiest u deze maatregel?
Gekozen maatregel: Regenwaterschutting
Antwoord: Als voorbeeld

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

‘Verbetering Rainproof toolbox’’

Interview Sarita Mateboer

3

Is de huidige informatie bij de maatregel(en) nuttig en staat het op een logische/juiste locatie?
Informatie
Nuttig
Locatie
Toelichting
- Bijkomende effecten is redelijk
Beschrijving
technisch voor privaat gebruiker.
Foto’s / schetsen
Bolletjes zijn ook onduidelijk en niet op
Nee
Bijkomende effecten
geode locatie;
Data / technische info
Maatregel-pagina’s beknopter maken.
Leveranciers
Amsterdamse tips
Voorbeeldprojecten
Links

4

Mist u informatie om een maatregel te kunnen kiezen?
Antwoord: - Als particulier(privaat) zijn kosten belangrijk; Als professional is de effectiviteit
ook van belang; Alsmede wat de maatregel toevoegt aan de omgeving(bijkomende
effecten).

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de toolbox te verbeteren voor de gebruiker.
5

Mogen we u benaderen voor vervolgonderzoek? (ja)

6

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? (ja)

7

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips?
Antwoord: Zie ook Waterwidow als voorbeeld.

Contactgegevens respondent (visitekaartje):
Naam: Sarita Mateboer
Organisatie / functie: Werknemer bij Hoogheemraadschap Delfland
Email: Smateboer@hhdelfland.nl
Telefoon: -

Afgenomen op: 9-11-2017, Expo Houten

Bijlage 3: Onderzoekbijlage buurtverdeling(en)
Deze bijlage betreft een uitgebreide beschrijving van het onderzoek naar de huidige
verdelingen van Amsterdam, de bepaling van de buurttypen op basis van de
oplossingsrichtingen en een uitgewerkt voorbeeldgebied.
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Onderzoekbijlage buurtverdeling(en)
In deze bijlage zijn de bevindingen over de huidige buurtverdelingen samengevat. Verder
bevat deze bijlage het onderzoek hoe de verschillende buurttypen op basis van
gebiedseigenschappen zijn bepaald.
1.1

Toelichting Buurttypologieën

Figuur 1: Buurttypologieen (Posma, 2016)

Historisch centrum
Het historisch centrum bevat 5,57% van de totale oppervlakte van Amsterdam. Er bevindt
zich een hoge dichtheid aan bebouwing en verharding. Door intensieve bebouwing is er
nauwelijks ruimte voor natuur en groen. Het centrum is oud en volgebouwd en heeft een
gemengd rioolstelsel. Een voordeel van een gemengd stelsel is de bergingscapaciteit.
Het centrum heeft als voordeel dat er veel oppervlaktewat er aanwezig is in de vorm van
grachten om het overtollige water af te voeren.
19e / begin 20ste -eeuwse gordel
Buiten de grachtengordels rond het centrum is de oppervlakte bijna drie keer groter dan
het centrum. Een groot deel van dit gebied heeft een gescheiden rioolstelsel. De rest van
het gebied komt in aanmerking om in de toekomst aangepast te worden van gemengd
naar gescheiden stelsel. Aan de centrum zijde is hoofdzakelijk gemengd stelsel
aanwezig. Aan de buitenkant van deze ring zijn enkel gescheiden stelsels te vinden.
De scheiding is momenteel te vinden langs het Amstelkanaal, Noorder Amstelkanaal,
Schinkel en Kostverlorenvaart. Deze kanalen en grachten zijn ideaal om grote
hoeveelheden overtollig water af te voeren.
Qua natuur en groen zijn in deze omgeving meer parken aanwezig dan in het centrum.
Ook is het aantal particulieren met eigen tuintjes groter. Echter heeft het gebied nog wel
een hoog verhardingspercentage. Het is veel werk om uit te zoeken in welke gebieden
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infiltreren mogelijk is. Het advies om te infiltreren kan op sommige plaatsen aan het begin
van de straat positief zijn en aan het eind van de straat niet meer.
Naoorlogse wijken
De naoorlogse wijken zijn om Amsterdam heen gebouwd en betreffen een groot deel van
de stad. Deze wijken zijn ruimer opgezet met meer ruimte voor natuur, water en groen.
Wat opvalt is dat hier veel woningcorporaties gevestigd zijn die als private gebruiker
beschouwd worden. In deze wijken zijn vooral gescheiden rioolstelsels aanwezig.
De schade die ontstaat bij een wolkbreuk is minder groot. De ruime opzet heeft als
voordeel dat de maatregelen in verhouding tot de andere buurten goedkoper te
implementeren zijn. Dit zou betekenen dat de naoorlogse wijken goed geschikt zijn om
regenbestendig ingericht te worden.
Ruimtelijke opzet;
Meer functiescheiding;
Hoofdzakelijk gescheiden riool;
Met regelmaat open water aanwezig.
Woongebieden langs IJ
De woongebieden langs het IJ zijn druk bevolkte gebieden. Er is veel verhard oppervlak.
Er is maar vijftien procent van het oppervlak met natuur of groen ingericht, verder is er
altijd oppervlaktewater nabij aanwezig. Dit maakt hergebruik van regenwater minder
interessant voor deze omgeving. Onder het maaiveld is een gescheiden rioolstelsel te
vinden (soms uitgevoerd als IT-riool). Ook de tuinen zijn in dit gebied groter dan in het
centrum en de omliggende wijken. Dit geeft ook meer potentieel groen.
Ruimtelijke opzet;
Infiltreren levert grote bijdrage;
Veel open water aanwezig;
Gescheiden riool aanwezig.
Hoogstedelijke kantoren omgeving & transformatie zone
Hoogstedelijke kantorengebieden en transformatiezones hebben veel platte daken. Die
vaak geschikt zijn voor de opslag van regenwater. Echter is het niet altijd mogelijk om
water af te voeren binnen het gebied.
Dicht bebouwing;
Hoge functiescheiding;
Hoofdzakelijk gescheiden rioolstelsel;
Regelmatig openwater aanwezig;
Nabij snelweg.
Bedrijventerreinen langs IJ
Het bedrijventerrein langs het IJ is een industriegebied. Dit is een andere omgeving dan
een woongebied, met andere mogelijkheden en eisen. Wanneer er schades ontstaan in
het industriegebied is er kans op vervolgschades (milieuvervuiling, nutsvoorzieningen die
uitvallen, etc.). Omdat er zoveel oppervlaktewater aanwezig is, is water afvoeren en daar
bergen een hele geschikte oplossing met veel effect. Omdat extra zekerheid gewenst is
zal waterrobuust bouwen een goede tweede extra veiligheid zijn om de industrie te
beschermen tegen vervolgschades.
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Bepalen van buurttypen
Voor de bepaling van buurttypen op basis van gebiedseigenschappen wordt per
maatregel gekeken waar deze toegepast kun worden en in welke omgeving (zie Figuur
2). De oplossingsrichtingen zijn samen gevoeg en opnieuw opgesplitst in de
eigenschappen: infiltreren mogelijk, ruimte in maaiveld, afschot (om af te voeren), water
gebruiken en waterrobuust bouwen (zie Figuur 3: 32 buurttypen.).
Anders toepasbaar
Maatregel aan gebouw
Maatregel in maaiveld

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1

Afsluitbare gebouwen

1

Bedekte goten

1

Beplanting

1
1

Drempel of verhoogd vloerpeil
Drempels voor watersturing
Extensieve groene daken
Flexibel peilbeheer

1
1
1

Geleiding regenwater over de weg

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Geveltuintje
Grasbetonstenen
Greppels

1

1

1
1
1
1
1

1
1

Groen tussen tramrails
Groene bermen en groen langs wegen
Groene erfafscheiding
Groene gevel
harde half-verharding

1

Helofytenfilter
Herintroductie van het trottoir
holle weg
Infiltratiekratten
Infiltratieputten
Infiltratiestroken met bovengrondse opslag

1
1
1
1
1

Infiltratievelden

1

Inpandige rainproofnutsvoorzieningen
intensieve groene daken

1
1

Kelders waterrrobuust inrichten
Omgekeerde dreinage/ IT-riool

1

1
1

Open goten

1
1
1
1

Pomp met trugslagklep
Rainproof Nutsvoorzieningen
Regenbestendige constructie en materiaalkeuze
Regenpijp afkoppelen
Regenton
Regenwatergebruik bij woningen
Regenwatergebruiken in utiliteitsgebouwen
Regenwateropslg onder gebouwen
Regenwaterschutting
Regenwatervijvers
Reliëf in de tuin
Retentiedak/ Polderdak
Seizoensberging
Stadsuiterwaarden

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

Tegels eruit, groen erin
Tijdelijke regenwaterbuffers

1
1

Tijdelijke waterkeringen
Verblijfsdak/ Daktuin

1
1

Vergroten riooldiameter

1

verhoogd bouwen
Wadi's
Waterdaken

1
1

1

1
1

Waterelementen

1

Waterpasserende verharding
Watervasthoudende plantenbakken

1

1
1

Zachte halfverharding
Waterpleinen
stedelijke waterlopen

1
1

1
1

meest toepasbaar

Waterrobuust bouwen

Water gebruiken

Water infiltreren

Waterafvoeren

Maatregel in bodem

watervasthouden & bergen

1.2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2

Figuur 2: 56 maatregelen uitgewerkt
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Van iedere gebiedseigenschap wordt één layer (kaart) gemaakt, deze geeft aan waar
bepaalde maatregelen toepasbaar zijn. In Figuur 3 is uitgewerkt hoe de buurttypes en
layer’s tot stand zijn gekomen. De buurttypes hebben een code als naam (bijvoorbeeld
00101). De code is tot stand is gekomen doordat bepaalde layer’s wel of niet toepasbaar
zijn (1 is toepasbaar, 0 is niet toepasbaar).
De gebruiker kan aangeven waar hij of zij aan de slag gaat, bijvoorbeeld door zijn
postcode in te voeren, daarmee wordt de locatie vastgesteld. I.p.v. de postcode kan ook
gekozen worden om de locatie op een kaart van Amsterdam aan te klikken. Vervolgens
kijkt het systeem in de verschillende layer's welke gebiedseigenschappen van toepassing
zijn. Met deze informatie kijkt de tool, in welke van de 32 verschillende buurttypes de
gebruiker aan de slag gaat. Het buurttype laat dus zien welke maatregelen geschikt zijn
in dat gebied.
infiltreren afvoeren

vasthouden gebruiken

waterrobuust

De bovenstaande vijf oplossingsrichtingen zijn omgebouwd naar gebiedseigenschappen.
Maatregel: In Bodem

In Maaiveld

In Maaiveld

X= Maatregel toepasbaar.

Aan gebouw Aan Gebouw
& In Maaiveld

Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4
infiltreren ruimte in het afschot om water
mogelijk ? maaiveld
af te voeren herbruiken

Layer 5
water
robuust
bouwen
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Figuur 3: 32 buurttypen.
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Layer 1: Infiltreren
Amsterdam heeft veel verschillende grondwaterstanden, waterkerende objecten en
grondsoorten. Het is daarom een enorme opgave om overal te bepalen waar wel of niet
geïnfiltreerd kan worden. Daardoor is infiltratie de meest veeleisende oplossingsrichting
in Amsterdam. Soms moeten er zelfs op straatniveau verschillende adviezen gegeven
worden. Het Waterschap AGV ontwikkelt momenteel een drainagekaart die aangeeft
waar de grondwaterstand hoog is en drainage niet wenselijk is (de Roodgekleurde
gebieden)(zie Bijlage 4 ‘Kaartmateriaal buurtverdeling(en)’). De kaart geeft aan dat er in
de ‘geel’ gekleurde gebieden ook hoge grondwaterstanden zijn geconstateerd, maar
drainage wel mogelijk is. De grenzen van de gebieden zijn geschematiseerd en niet
exact. De kaart dient als eerste indicatie waar niet geïnfiltreerd kan worden.
Voor infiltratie zal een nieuwe kaart (layer) gemaakt moeten worden, deze geeft aan waar
wel of niet geïnfiltreerd kan worden. Er kan ook een uitgebreide kaart (met meerdere
layer’s) gemaakt worden die aangeeft waar aanvullen van het grondwater gewenst is,
enkel infiltratie vanaf maaiveld mogelijk is of infiltratie enkel in droge tijden mogelijk is.
Het betekent dat er onderscheid gemaakt word tussen infiltratie vanaf maaiveld of
ondergrondse infiltratie.
Layer 4: Water gebruiken
Het gebruik van regenwater is overal mogelijk. Deze oplossingsrichting kan niet
concurreren tegen de lage drinkwaterprijs en biedt ook geen grote hoeveelheden
waterberging. In het kader van duurzaamheid en de missie ‘elke druppel telt’, is in
samenspraak met Amsterdam Rainproof bepaald dat de bijbehorende maatregelen altijd
geadviseerd mag worden. De bijdrage is echter niet heel hoog.
Layer 5: Waterrobuust bouwen
Water robuust bouwen is een brede oplossingsrichting. O.a. afstromend water dat zich
verzameld nabij een object en stijging van de grondwaterstand (problematisch voor
kelders en souterrains) zijn problemen die met o.a. met waterrobuust bouwen opgelost
kunnen worden. Deze problemen komen overal verspreid door heel Amsterdam voor. De
oplossingsrichting waterrobuust bouwen is altijd mogelijk.
Drie layer’s
Doordat Water gebruiken en Water robuust bouwen altijd toepasbaar worden
beschouwd, vallen layer 4 en 5 af als filter. De 32 buurtypen worden daardoor
teruggebracht naar acht buurttypen (zie Figuur 4).

Figuur 4: Acht buurttypen (bij layer 1, 2 en 3)
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Layer’s 2 & 3: Water vasthouden en bergen of afvoeren
De oplossingsrichtingen water vasthouden en bergen of afvoeren hebben veel met elkaar
gemeen. Daarom is onderzocht welke overeenkomsten er zijn tussen beide
oplossingsrichtingen. De gerelateerde maatregelen worden verdeeld op plaats van
toepassing: in bodem, in maaiveld en aan gebouw (Figuur 4).
Layer 2 brengt de vrije ruimte in het maaiveld in beeld, welke geschikt zijn voor
waterberging: o.a. parken, pleinen, groenstroken, speeltuinen, straten, bermen.
Layer 3. Voor de derde layer is eerst onderzocht of afschot aanwezig is. Dit is nodig om
water te laten afstromen. In de rekenmodellen QGIS, WOLK, 3DI zijn afschot en
stroomlijnen direct zichtbaar. Deze methode leek in eerste instantie geschikt om
automatisch het afschot op één vierkante meter te bepalen. Deze informatie wordt te
gedetailleerd, water moet altijd ergens heen stromen en kan vervolgens ergens anders
een nieuw probleem vormen. Daarom is overzicht over een hele straat of liever wijk
benodigd. De tool blijkt ook niet geschikt voor inrichters van private objecten (gebouw,
dak en tuin). De kaarten en programma’s bevatten enkel hoogte informatie van de
openbare ruimte en zeggen niets over mogelijkheden binnen private ruimte.
Rainproofoplossingenkaart(en)
Vervolgens zijn de rainproofoplossingenkaarten onderzocht op geschiktheid voor layer 2
& 3. De oplossingskaarten lichten de waterproblematiek op wijkniveau toe en geven een
globaal overzicht hoe problemen met overtollig regenwater opgelost kunnen worden. Als
water zomaar wordt afgevoerd, is er kans dat het probleem zich met het water verplaatst
naar een andere plek of gebied. In Bijlage 4 ‘Kaartmateriaal buurtverdeling(en)’ zijn
rainproofoplossingenkaarten te zien.
Bij het onderzoek naar layer 2 en 3 is gebleken dat de rainproofoplossingenk aart en veel
informatie geeft aan inrichters van openbare ruimte. Met deze rainproofoplossingenkaart
wordt op wijkniveau gekeken naar afschot om af te stromen, ruimte om te bergen,
uitlopen/overlopen die water afvoeren en andere gebiedsafhankelijke kansen. Deze
informatie komt terug in iedere oplossingskaart die tot nu toe gemaakt is. In iedere
oplossingskaart kan echter water geborgen, vastgehouden of afgevoerd worden. Het
gevolg is dat layer 2 & 3 niet geschikt zijn als filter, omdat alle bijhorende maatregelen
van toepassing zijn volgens de rainproofoplossingenkaart (en dus niet gefilterd word).
Het is echter wel van belang dat inrichters van openbare ruimte (straten, pleinen, parken
en buurten) de rainproofoplossingenkaarten kunnen raadplegen. De
rainproofoplossingenkaart wordt enkel toepasbaar om inrichters van openbare ruimte te
informeren of ze al dan niet moeten of kunnen afvoeren of bergen
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Één layer
Enkel layer 1 (infiltratie) is bruikbaar om in de toolbox te verwerken, de
gebiedseigenschappen op layer 2 t/m 5 zijn altijd toepasbaar beschouwd en daardoor
niet geschikt om te filteren. Layer 1 is zowel voor private- en openbare objecten van
belang. In Amsterdam zijn twee verschillende buurttypen toepasbaar voor de toolbox:
buurttype 1 infiltratie mogelijk;
buurttype 2 infiltratie niet wenselijk.
In buurttype 1 worden alle 56 maatregelen geadviseerd. Bij buurttype 2 vallen twaalf
maatregelen af, die enkel infiltreren(volgens de huidige toolbox). Dit zijn:
Tegels eruit, groen erin;
Infiltratievelden;
Grasbetonstenen;
Beplanting;
Groene bermen en groen langs wegen;
Groen tussen tramrails;
Harde half-verharding;
Zachte half-verharding;
Waterpasserende verharding;
Geveltuintje.
In Figuur 5 is een voorbeeldgebied uitgewerkt, om een beeld te krijgen.
Verder is gekeken naar de mogelijkheid om buurttype 1 op te splitsen in: infiltratie
gewenst, infiltratie mogelijk en alleen infiltratie mogelijk vanaf maaiveld. Deze opsplitsing
is niet relevant omdat het verschil tussen de twee buurttype geen maatregelen betreffen
in de bodem. Bijkomend probleem is dat het advies: ‘wel of niet infiltreren’ geen harde
lijn, maar een overgangsgebied is. Verder is het aanvullen van gebieden met
grondwaterschaarste geen primaire taak van Amsterdam Rainproof. Dit valt onder
klimaatproof.
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Voorbeeldgebied
De Bellamybuurt is gekozen als voorbeeld gebied. Dit gebied is relatief klein ten opzichte
van de andere gebieden met een oplossingskaart, maar heeft veel waterproblematiek. In
Figuur 5 is de buurt te zien op een stresstestkaart na een bui van 60mm per uur. De
donkerblauwe gedeelten geven meer dan 30cm water op het maaiveld aan.

Figuur 5: Bellamybuurt postcode 1053 (Bron: Waternet (3di)

In Figuur 6 is de Bellamybuurt onder de drainagekaart(layer 1) afgebeeld. Deze
drainagekaart laat (zoals eerder aangegeven) indicatief zien waar infiltreren niet gewenst
is. Dit betekend dat er twee verschillende buurttype binnen de Bellamybuurt aanwezig
zijn: Buurttype 1: Mogelijken Buurttype 2: Infiltratie niet wenselijk.

Figuur 6: Weergave buurttypen in Bellamybuurt (De Meijere, 2012)
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Bijlage 4: Kaartmateriaal buurtverdeling(en)
Bij deze bijlage zijn de kaarten en tekeningen te vinden ter onderbouwing van de
buurttypen.
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Kaartmateriaal buurtverdeling(en).
Drainagekaart

Figuur 1 Bron: (De Meijere, 2012)
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Drainagekaart i.r.t. buurttypologieën

Figuur 2 Bron: (De Meijere, 2012)& (Posma, 2016)
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Drainagekaart i.r.t. 22+1 gebieden verdeling

Figuur 3 Bron: (De Meijere, 2012)& (gemeente Amsterdam, 2017)
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Drainagekaart i.r.t. vier-cijferige postcodeverdeling

Figuur 4 Bron: (De Meijere, 2012) & (gemeente Amsterdam, 2017)
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56 gecategoriseerde maatregelen
Anders toepasbaar
Maatregel aan gebouw
Maatregel in maaiveld

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1

Afsluitbare gebouwen

1

Bedekte goten

1

Beplanting

1
1

Drempel of verhoogd vloerpeil
Drempels voor watersturing
Extensieve groene daken
Flexibel peilbeheer

1
1
1

Geleiding regenwater over de weg

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Geveltuintje
Grasbetonstenen
Greppels

1

1

1
1
1
1
1

1
1

Groen tussen tramrails
Groene bermen en groen langs wegen
Groene erfafscheiding
Groene gevel
harde half-verharding

1

Helofytenfilter
Herintroductie van het trottoir
holle weg
Infiltratiekratten
Infiltratieputten
Infiltratiestroken met bovengrondse opslag

1
1
1
1
1

Infiltratievelden

1

Inpandige rainproofnutsvoorzieningen
intensieve groene daken

1
1

Kelders waterrrobuust inrichten
Omgekeerde dreinage/ IT-riool

1

1
1

Open goten

1
1
1
1

Pomp met trugslagklep
Rainproof Nutsvoorzieningen
Regenbestendige constructie en materiaalkeuze
Regenpijp afkoppelen
Regenton
Regenwatergebruik bij woningen
Regenwatergebruiken in utiliteitsgebouwen
Regenwateropslg onder gebouwen
Regenwaterschutting
Regenwatervijvers
Reliëf in de tuin
Retentiedak/ Polderdak
Seizoensberging
Stadsuiterwaarden

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

Tegels eruit, groen erin
Tijdelijke regenwaterbuffers

1
1

Tijdelijke waterkeringen
Verblijfsdak/ Daktuin

1
1

Vergroten riooldiameter

1

verhoogd bouwen
Wadi's
Waterdaken

1
1

1

1
1

Waterelementen

1

Waterpasserende verharding
Watervasthoudende plantenbakken

1

1
1

Zachte halfverharding
Waterpleinen
stedelijke waterlopen

1
1

1
1

meest toepasbaar

Waterrobuust bouwen

Water gebruiken

Water infiltreren

Waterafvoeren

watervasthouden & bergen

Maatregel in bodem

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
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Verdeling van de maatregelen (bij 5 layer’s)
infiltreren afvoeren

vasthouden gebruiken

waterrobuust

De bovenstaande vijf oplossingsrichtingen zijn omgebouwd naar gebiedseigenschappen.
Maatregel: In Bodem

In Maaiveld

In Maaiveld

X= Maatregel toepasbaar.

Aan gebouw Aan Gebouw
& In Maaiveld

Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4
infiltreren ruimte in het afschot om water
mogelijk ? maaiveld
af te voeren herbruiken

Layer 5
water
robuust
bouwen
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Bijlage 5: Samenvatting werkdag NKWK-KBS
Dit betreft een samenvatting van de NKWK-KBS(onderzoekslijn ‘Klimaat bestendige stad’
van het Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat ) werkdag in Utrecht
op 31 oktober 2017. Hier is informatie uitgewisseld met het projectteam van NKWK-KBS.
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Samenvatting werkdag NKWK-KBS
Op 31 oktober 2017 heeft er een werkdag plaatsgevonden van de onderzoekslijn ‘Klimaatbestendige
stad’(KBS) van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) in Utrecht.
Omdat deze projectgroep met een soortgelijke opdracht bezig is als de afstudeeropdracht, zijn wij
aanwezig geweest tijdens deze werkdag om informatie uit te wisselen. De projectleden van
onderzoekslijn NKWK-KBS zijn ook bezig met het maken van een database/toolbox, alleen dient hun
tool breder (o.a. ook voor hittebestrijding, bodemdaling, etc.) en voor geheel Nederland toepasbaar te
zijn. De doelgroep die NKWK-KBS hanteert zijn gemeenteambtenaren, beleidsmedewerkers bij
waterschappen en andere professionals die zich bezighouden met de inrichting van de openbare
ruimte, dit komt dus erg overeen met ons onderzoek.
Tijdens deze werkdag werd o.a. de mogelijke structuur van een maatregel-pagina en de resultaten
van de interviews (13 respondenten) die de projectleden van NKWK-KBS hebben gehouden,
besproken. Tijdens de werkdag bleek dat de resultaten die NKWK-KBS heeft vergaard, in
overeenstemming waren met de resultaten van ons. Zo bleek uit de interviewresultaten van NKWKKBS dat de tool o.a. de volgende kenmerken beschikbaar dient te hebben:
- Kosten en baten van maatregelen (onder baten wordt hier primaire- en bijkomende effecten
beschouwd);
- Splitsen naar typologieën / fysieke omstandigheden (grondwaterstand, helling/vlak gebied);
- Voor de database betekent het in beide gevallen (private en publieke inrichters) dat globale
informatie belangrijker is dan veel detail.
Dit komt erg overeen met ons onderzoek.
NKWK-KBS resultaten interviews
(samenvatting geschreven door Peter vd Bosch, TNO).
Inleiding over de methodiek.
Uit de vraag “Waar loopt implementatie op vast”, komen voor de database twee aandachts-groepen
naar voren. De eerste zijn bewoners en bedrijven waarvoor eenvoudige informatie over mogelijke
maatregelen nodig is om ze te motiveren. De tweede groep zijn collega’s in de eigen organisatie (en
bestuurders). Het gaat hierbij vooral om het overschrijden van disciplinariteit: bijvoorbeeld informatie
bieden over groene maatregelen aan rioleurs. Ook hierbij is motiveren een belangrijk motief.
De vraag “Waar is behoefte aan” : resulteerde in een breed spectrum aan informatie-categorieën.
Vaak genoemd zijn:
--Informatie over waar wat technisch toepasbaar is
--Integrale afweging (relatie met andere beleidsvelden)
--Effectiviteit (en demonstreren hoe effectief het is)
--Filteren van long list naar short list, gebruik van de informatie om scenario’s te maken
--Voorbeelden en best practices in Nederland, inclusief praktische tips
“In welke stap in het werkproces”: In veel gemeenten lopen naast elkaar een formeel plannings- en
strategietraject en diverse lopende projecten. Voor het laatste is er behoefte om vanuit de overheid
/opdrachtgevende dienst om eisen te stellen aan ontwikkelaars. De opdrachtnemende partij of private
partijen hebben behoefte aan praktische handleidingen om oplossingen uit te werken. Voor de
openbare ruimte gaat het veel meer om de begeleiding van de aannemers: waarbij ook
uitvoeringsvragen naar boven komen.
Voor het planningsproces is veelal globale informatie nodig. Motivering van partijen wordt belangrijk
gevonden. Het uitvoeringsproces vraagt veel gedetailleerdere informatie. In beide gevallen
voorbeelden nodig.
“Welke tools gebruikt u”: in het algemeen wordt gebruikt gemaakt van een grote diversiteit aan
gegevens bronnen. Op basis van stresstesthitte en wateroverlastkaarten, wordt vaak gebruik gemaakt
van eigen wijsheid in de keuze van adaptatiemaatregelen. Dit wijst ook op gebruik van globale en
weinig gedetailleerde informatie.
Belangrijke elementen: overzichten mogelijke maatregelen, gekwantificeerde effecten (, kosten en
baten komt regelmatig naar voren, splitsen naar typologie/fysieke omstandigheden, pakketten van

maatregelen worden soms genoemd. Handleidingen aanleg/beheer scoren soms hoog, soms laag.
Voor bekende maatregelen is kennis over aanleg wel bekend, maar voor nieuwe maatregelen wel
behoefte aan meer detail over hoe je het moet aanleggen.
Overige uitkomsten:
Uit de interviews komt heel duidelijk het belang van het kwantificeren van de adaptatieopgave naar
voren. Dit zit niet in de database, maar wordt als een belangrijke behoefte gezien.
Een vervolgvraag (nadat er een database per maatregel is gemaakt) is naar een instrument waarin
voor specifieke situaties pakketten integrale maatregelen worden voorgesteld.
In hoeverre voldoen bestaande instrumenten:
Huisje-boompje (Atelier Groenblauw)
Groenblauwe netwerken (Atelier Groenblauw): database afgeleid van een boek met inspiratie voor
ontwerpers, dus aandacht voor de vorm
Climate App (Deltares): database
Climate Scan (Floris Boogaard): willekeurige verzameling van voorbeelden uit Nederland
Adaptation support Tool (Deltares/Blue Green Dream Project): webbased tool voor gebruik in
workshops die een combinatie biedt van kwetsbaarheidskaarten met de mogelijkheid om maatregelen
(water/hitte) te selecteren, in te tekenen en globaal het effect door te rekenen.
Rainproof Toolbox (Waternet): verzameling maatregelen gebaseerd op Groenblauwe netwerken.
Raintools (RIONED)
Waterwindow (Hoogheemraadschap Delfland)
Vallei en Eem waterplatform
Specifiek: TEEB stad voor kosten baten, UK Benefits Estimator (BeST).
Conclusie: er is behoefte aan goed uitgewerkte voorbeelden.
Conclusie:
We gaan ervan uit dat een stresstest of een andere verkenning waaruit de urgentie blijkt, binnen de
organisatie beschikbaar is. De database wordt vervolgens een volgende tool voor vooraan in het
proces, waarin behoefte is aan globale agenderende informatie.
Doelgroep keuze: voor gemeenteambtenaren, beleidsmedewerkers bij waterschappen en andere
professionals die zich bezighouden met de inrichting van de openbare ruimte .
Rol: de database speelt een rol bij de ondersteuning van inspireren en motiveren (in
gebiedsprocessen). Een voorbeeld: De verantwoordelijke voor klimaat neemt de database mee naar
zijn/haar collega voor infrastructuur , die vervolgens met zijn eigen ingang de database kan bevragen.
Focuskeuze: zowel publiek als private ruimte. Voor private ruimte bij uitgifte/uitbesteding handvaten
geven aan private gebiedsontwikkelaars. Voor ontwikkelaars (bijv. woningcorporaties) hoe doe ik dat
dan (techniek wat minder belangrijk, wel wie investeert, wie heeft baten). Voor publieke deel
interdisciplinaire aspect belangrijk. Voor de database betekent het in beide gevallen dat globale
informatie belangrijker is dan veel detail.
Het “plaatje” van een adaptatiemaatregel is de eerste ingang, maar er is behoefte aan aanvullende
informatie om beter te kunnen motiveren/inspireren en gemakkelijk een shortlist te kunnen maken.
Het ontwikkelen van een database met de technische informatie voor het detailontwerp en de
uitvoering zou een stap voor de komende jaren kunnen zijn.

NKWKI-KBS Bespreking structuur
Per record:
ID (nummer) [4, num]
Naam Maatregel [120, tekst]
Omschrijving Maatregel [2000, tekst]
Foto-plaatje
Voorbeelden en ervaringen van toepassing (bij voorkeur in Nederland), Tips voor aanleg en
onderhoud.
Doeltreffendheid/Primair effecten:
Hitte: veld voor functioneren: schaduwgevend/ventilatie/verdamping/etc ); effectiviteit in °C,
PET (onder specifieke voorwaarden);l en vertaald in mate waarin bijdraagt aan verkoeling op
straatniveau overdag.
Droogte: veld voor functioneren: , effectiviteit; doelmatigheid
3
Wateroverlast: m bergingscapaciteit, en vertaald in mate waarin het bijdraagt aan de
oplossing in een willekeurig gebied
Bodemdaling: veld voor functioneren: , effectiviteit; doelmatigheid
(extra velden om NBs aan te geven bij effectiviteit, zoals schaaleffecten, reikwijdte)
Bijkomende effecten/baten:
Waterkwaliteit
Gezondheid
Biodiversiteit
Etc. (zo mogelijk deze effecten=baten in Euros).
Criteria voor fysieke toepasbaarheid: hellend/vlak, overwegend bodemtype, hoge/lage
Grondwaterstand (beter niet toepassen/beter wel toepassen, op 5 punts schaal
Criteria voor stedelijke typologie toepasbaarheid: dichtbebouwd centrum, bedrijventerrein, etc (zie
Laura Kleerekoper)
Toepassingsschaal: stad/wijk/straat/gebouw
Benodigde ruimte in ondergrond
Geschiktheid voor bestaand/nieuwbouw
Geschiktheid voor verschillend eigendom: privaat/publiek
Aansluiting bij andere beleidsvelden: (voor de verschillende beleidsvelden: mobiliteit,
volksgezondheid, recreatie, energie, milieu en circulariteit, veiligheid, sociaal beleid (cohesie,
werkgelegenheid)). Score voor de mate van relatie?
Aanpasbaarheid op lange termijn
Kosten:
aanlegkosten
onderhoudskosten (ook de moeite/complexiteit van onderhoud?)
Discussie over “acceptatie”. Complexiteit van aanleg of van de techniek zelf/ benodigde expertise.
Filters:
Mogelijkheid om gebruiker te laten kiezen/gewicht te laten geven bij het maken van selecties.
Stap 1: filter op opgave
Stap 2: filters op praktische toepasbaarheid (gebiedseigenschappen)
a) Fysisch geografisch
b) Schaal
c) Voor straat/wijk: wijktypologie (of c) en b) andersom)
Stap 3: filter op aansluitende beleidsvelden (op mate van associatie)
Maak het mogelijk om ook clusters van maatregelen te genereren: bijv.: alle schaduw-gevende
maatregelen, alle groene maatregelen (te doen op basis van functioneren, effectiviteit).

Bijlage 6: Overzichten huidige- en gewenste informatie
Deze bijlage betreft een overzicht van de huidige informatie die op de maatregel-pagina’s
wordt weergeven. Ook worden kosten (kengetallen) en effectiviteit (kengetallen) gegeven
van enkele maatregelen.
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56 Maatregelen(pagina's)
1 Regenwatervijvers
2 Tegel eruit, groen erin
3 Intensieve groene daken

Bijkomende effecten

Overzicht aanwezige informatie huidige maatregel-pagina's
Informatiebalken
Data Meer technische informatie
Amsterdamse tips

Voorbeeldprojecten

ja
ja
ja

ja
nee
ja

nee
nee
ja

ja
ja
ja

ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
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nee

ja
ja
ja
ja
ja
ja
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ja
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ja
ja
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ja
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ja
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ja
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nee
ja
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ja
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ja
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nee
ja
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ja
ja
ja
ja
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nee
ja

ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja

nee

ja

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Regenton
Infiltratiestroken met bovengrondse opslag
Greppels
Wadi's
Infiltratiekratten
Open goten
Infiltratievelden
Geleiding regenwater over de weg
Waterelementen
Waterpleinen
Herintroductie van het trottoir
Verhoogd bouwen
Seizoensberging
Tijdelijke waterbuffers
Grasbetonstenen
Beplanting
Stedelijke waterlopen
Regenpijp afkoppelen
Waterdaken

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Watervasthoudende plantenbakken
Relief in de tuin
Groene bermen en groen langs wegen
Groen tussen traimrails
Infiltratieputten
Omgekeerde drainage/IT-riool
Helofytenfilter
Rainproof nutsvoorzieningen
Regenwateropslag onder gebouwen
Drempel of verhoogd vloerplein
Harde- halfverharding
Zachte- haflverharding
Waterpasserende verharding
Extensieve groene daken

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Geveltuintje
Groene gevel
Groene erfafscheiding
Regenwaterschutting
Holle weg
Pomp met terugslagklep
Kelders waterrobuust inrichten
Inpandige rainproof nutsvoorzieningen
Regenbestendige constructie en materiaalkeuze
Afsluitbare gebouwen
Regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen
Retentiedak / Polderdak

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

49
50
51
52
53
54
55

Drempels voor watersturing
Tijdelijke waterkeringen
Regenwatergebruik bij woningen
Stadsuiterwaarden
Flexibel peilbeheer
Vergroten riooldiameter
Verblijfsdak / Daktuin

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

ja

ja

56 Bedekte goten

nee
nee
Productfolders en doorverwijzing
voor advies(netwerk)
nee
nee
nee
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Productfolders
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nee
Productfolders en doorverwijzing
voor advies(netwerk)
nee
nee
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nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Productfolders en doorverwijzing
voor advies(netwerk)
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Productfolders en doorverwijzing
voor advies(netwerk)
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Productfolders en doorverwijzing
voor advies(netwerk)
nee

56 Maatregelen(pagina's)
1 Regenwatervijvers
2 Tegel eruit, groen erin
3 Intensieve groene daken

Kosten
Aanwezig
nee
nee
nee

4 Regenton

nee

5 Infiltratiestroken met bovengrondse opslag

nee

6 Greppels

nee

7 Wadi's

ja

8 Infiltratiekratten

nee

9 Open goten
10 Infiltratievelden

nee
nee

11
12
13
14
15
16
17
18

Geleiding regenwater over de weg
Waterelementen
Waterpleinen
Herintroductie van het trottoir
Verhoogd bouwen
Seizoensberging
Tijdelijke waterbuffers
Grasbetonstenen

nee
nee
nee

22 Waterdaken

nee

23
24
25
26
27

nee
nee
nee
nee
nee

28 Omgekeerde drainage/IT-riool

nee

29 Helofytenfilter

ja

30
31
32
33
34
35

nee
nee
nee
nee
nee
nee

Rainproof nutsvoorzieningen
Regenwateropslag onder gebouwen
Drempel of verhoogd vloerplein
Harde- halfverharding
Zachte- haflverharding
Waterpasserende verharding

Beheer-/onderhoudskosten

Beschrijving effectiviteit
Reeds aanwezig op Maatregel-pagina's
Nieuw, bron
10% - 20% van het aangrenzende oppervlaktegebied

Basis begroeid dak
m2
Prijs/m2
tot 50m2
€80 – €100
50 – 250m2 €50 – €79
> 250m2
€35 – €49
(Dakdokters)
Een eenvoudige kunststof
regenton van 150 tot 200 l
kost circa € 40. Houten
regentonnen zijn duurder en
kosten tussen de € 70 en €
100 (Rioned, 2017).

Waterretentie: 60-90%
Afvoercoëfficiënt: 0.4-0.1
Wateropslag: ca. 30-80 l/m²
Berging naar inhoud regenton.

Als benodigd oppervlak kan worden uitgegaan van
10% tot 20% van het aangesloten verharde
oppervlak [Geiger et al., 2009].
Als voorbeeld een zaksloot:
De aanlegkosten voor een
zaksloot komen overeen met
het graven van een sloot en
bedraagt circa € 22 per
meter (2 m breed) (Rioned,
2017).
Wadi: € 5,17/m2 (incl. BTW,
prijspeil 2005) [Boogaard et
al., 2006]

Indien de greppel geen
waterafvoerende functie heeft, dan
is begroeiing geen probleem en is
het onderhoud minimaal.

Het preventieve groenonderhoud
bestaat uit grasmaaien, zwerfvuil
en bladeren verwijderen, en
verticuteren. De kosten hiervoor
bedragen circa € 6 per m2 wadi
per jaar. Dit is gebaseerd op
tweewekelijks grasmaaien en
zwerfvuil verwijderen, en tweemaal
per jaar blad verwijderen en
verticuteren. Daarnaast moet u
ook correctief onderhoud
uitvoeren: lege plekken opvullen
en inzaaien (jaarlijks),
bodemverbetering aanbrengen
(eens per 2 jaar) en de toplaag
vervangen (eens per 10 jaar). Dit
kost circa 1,40 per m2 wadi per
jaar. (Rioned, 2017).
Wadi: € 0,37/m2 (incl. BTW,
prijspeil 2005)[Boogaard et al.,
2006]

De aanleg van een
infiltratiekrat kost € 11 per
m2 aangesloten verhard
oppervlak (48 m2
beschouwd) (Rioned, 2017).
De aanleg van een
infiltratieveld kost € 5 per m2
aangesloten verhard
oppervlak. (Rioned, 2017).

Het voor de aanleg van een wadisysteem benodigde
oppervlak is circa 16% van het totaaloppervlak van
een nieuwbouwwijk

Afmetingen: Klein percentage van het aangrenzende
oppervlak

Onderhoudskosten: 24 keer per
jaar maaien: circa € 1,50 per m2
per jaar en1 keer per jaar
verticuteren en beluchten: circa €
0,65 per m2 per jaar. (Rioned,
2017).

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

19 Beplanting
20 Stedelijke waterlopen
21 Regenpijp afkoppelen

Watervasthoudende plantenbakken
Relief in de tuin
Groene bermen en groen langs wegen
Groen tussen traimrails
Infiltratieputten

Aanleg

Het benodigde oppervlak voor vlakvormige
bodeminfiltratie is ongeveer 50% van het
aangesloten verharde oppervlak.

Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan
afhankelijk van de ondergrond oplopen tot 100%.

Enkel het afkoppelen kost
circa €45,- per
regenpijp.(afzagen regenpijp
en afdoppen regenpijp op
0,5m diepte t.o.v. het
maaiveld) (Rioned, 2017).
€80,- tot €100,- per/m2
(Rooftoprevolution)

De aanlegkosten voor een
infiltratiekolk variëren van €
420 tot 1 m diepte, tot € 530
tot 2,5 m diepte (exclusief
overloop) (Rioned, 2017).
Kostenkengetallen voor de
aanleg van kunststof
infiltratieriolen:
•Ø 250 mm: € 380/m;
•Ø 315 mm: € 420/m;
•Ø 400 mm: € 530/m;
•Ø 500 mm: € 670/m;
•Ø 630 mm: € 830/m;
•Ø 800 mm: € 1.200/m.
Betonnen infiltratieriolen zijn
standaard beschikbaar in
diameters van 400, 600 en
800 mm. De aanlegkosten
hiervoor bedragen
respectievelijk € 450/m, €
670/m en € 870/m.
(Rioned, 2017).
€ 400/IE (bij 4000 IE) |
€ 600/IE (bij 4 IE)

Levering en aanleg van
infiltrerende verharding
kosten circa € 100/m2.
(Rioned, 2017).

Gemiddelde bufferhoogte van 60mm (met
inachtneming van het hellingsniveau van het dak)

Afmetingen: Klein percentage van het aangrenzende
oppervlak

Momenteel zijn alleen betonnen
infiltratieriolen te reinigen. De
kosten hiervoor bedragen circa €
5/m. Uitgangspunt hierbij is een
gemiddelde productie van 300
meter riool per dag. (Rioned,
2017).

Afmetingen: Heel klein percentage van het
aangrenzende oppervlak

€4/IE/m²

Afmetingen: 2,5-5 m²/IE (vert.)
Afmetingen: 0,5-1 m²/IE (belucht)
Diepte: 100 cm (belucht + vert.)
Diepte: 80cm (hor. filter)

Per locatie moet u de
onderhoudsfrequentie beoordelen,
deze is onder meer afhankelijk van
de wegbelasting en de verwachte
vervuiling van het wegdek. Als
richtlijn kunt u de volgende
bandbreedtes aanhouden:
•Vegen: 1 tot 6 keer per jaar.
•Diepreiniging: 1 keer per jaar tot 1
keer per 7 jaar.
•Na diepreiniging moet u (een deel
van) het voegensplit aanvullen
De veegkosten bedragen circa €
0,45/m2 infiltrerende verharding
per keer. De kosten voor het veegzuigen met een zoabcleaner
komen op ongeveer € 1,90/m2
infiltrerende verharding per keer.
De kosten voor het aanvullen van
lege voegen met nieuw split zijn
zo’n € 0,45/m2 infiltrerende
verharding per keer. (Rioned,
2017).

36 Extensieve groene daken

nee

Basis begroeid dak
m2
Prijs/m2
tot 50m2
€80 – €100
50 – 250m2 €50 – €79
> 250m2
€35 – €49
(Dakdokters)

37 Geveltuintje
38 Groene gevel

nee
nee

39 Groene erfafscheiding
40 Regenwaterschutting

nee
nee

41
42
43
44
45
46
47
48

Holle weg
Pomp met terugslagklep
Kelders waterrobuust inrichten
Inpandige rainproof nutsvoorzieningen
Regenbestendige constructie en materiaalkeuze
Afsluitbare gebouwen
Regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen
Retentiedak / Polderdak

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

49
50
51
52
53
54
55

Drempels voor watersturing
Tijdelijke waterkeringen
Regenwatergebruik bij woningen
Stadsuiterwaarden
Flexibel peilbeheer
Vergroten riooldiameter
Verblijfsdak / Daktuin

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

56 Bedekte goten

nee

Waterretentie: 50-60%
Afvoercoëfficiënt: 0.5-0.4
Wateropslag: ca. 25 l/m²

De kosten van een
groengevel bedragen
ongeveer €400 per vierkante
meter. (Gevelbekleding-info)
Set van 3 holle modules, van
ieder 110 liter, totaal
€515,00 (DeDuurzameTuin)

Rekenvoorbeeld aanwezig
Waterretentie: ≥ 80%
Afvoercoëfficiënt: ≤ 0.2
Wateropslag: ca. 25 l/m²

Rekenvoorbeeld aanwezig

Daktuin
m2
Prijs/m2
> 200kg/m2 > €130
(Dakdokters)
Lijngoten vanaf €20,- tot
300,- per meter
(marktstudie)

Als berging in het IT-riool kan
met de volgende waarden
worden gerekend:
•Ø 250 mm: 0,049m3/m;
•Ø 315 mm: 0,078m3/m;
•Ø 400 mm: 0,126m3/m;
•Ø 500 mm: 0,196m3/m;
•Ø 630 mm: 0,312m3/m;
•Ø 800 mm: 0,503m3/m.
(Rioned)

Bijlage 7: Beoordelingsformulieren
In deze bijlage zijn de beoordelingsformulieren gebundeld van de mogelijke verbetering
van de toolbox-pagina (voorkeursvariant), de maatregel-pagina en twéé varianten voor
de ‘aan-de-slag’-pagina.
Lijst respondenten
De Joode, A., projectmanager Gemeente Amsterdam (2017, November 16). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
De Laat, T., hoofd gebouwenbeheer Stichting Melkweg (2017, November 16). (N.
Peltenburg, Interviewer)
Van Wijnen, M., projectmanager Gemeente Amsterdam (2017, November 20). Advies tot
verbetering Rainproof toolbox. (N. Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
Westerbeek, M., communitymanager Rooftoprevolution (2017, November 22). (N.
Peltenburg, & D. Kouwenberg, Interviewers)
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Beoordeling nieuwe Rainproof toolbox
Beoordelaar:
Antonius de Joode (Projectmanager gemeente Amsterdam)
Datum:
16-11-2017
Plaats:
Weesperplein 8, Amsterdam
De toolbox-pagina
1. Mist u nog selectie of filter criteria ?
Ik zou bij de vijf verschillende oplossingsrichtingen opkomende tekstballonnetjes
toevoegen. De ballonnetjes geven kort informatie over de oplossingsrichtingen.
Verder mist ik niets aan de pagina.
2.

Mening over de nieuwe toolbox-pagina?
De toolbox-pagina is zeker verbeterd. De mogelijkheid om zelf de maatregelen te
verplaatsen naar ‘voor u minder geschikt’ is een goede toevoeging. Op deze
manier krijg ik het gevoel zelf maatregelen te kunnen selecteren om te vergelijken
of juist af te laten vallen. Je krijgt met de verbetering gevoel dat je echt aan het
selecteren bent voor je situatie.

Maatregel-pagina
3. Wat vind u van de nieuwe “Aan de slag!” button?
De ‘aan de slag’-button is een grote verbetering. Het maakt de pagina veel
sprekender dan voorheen. Het is nu direct duidelijk waar ik moet zijn om aan de
slag te gaan.
4.

Zou u bepaalde onderdelen toch nog anders willen zien?
Enkel de lengte van de maatregel-pagina is aan de lange kant. Als de gebruiker
van ieder hoofdstuk de eerste alinea te zien, zou dit veel schelen. Zodra je met de
muis op deze alinea komt klappen de onderstaande alinea’s verder uit.

5.

Mening over de aangepaste maatregelpagina?
De aanpassing van de maatregel-pagina is een grote verbetering. De pagina
straalt meer rust uit en de relevante informatie wordt direct geboden.

‘Aan de slag’-pagina
6. Welke van de twee varianten spreekt u het meest aan?
De visuele variant spreekt me meer aan. Ik ben namelijk visueel ingesteld. Er
zullen wel passendere plaatjes gevonden moeten worden, zodat direct duidelijk is
welke informatie er beschikbaar is.
7.

Is er meer informatie die op deze pagina weergegeven moet worden?
De data op de pagina staat nog als tekst dit zie ik ook graag als afbeelding(link)
terug. Verder lijk me een button om alle informatie in één keer als PDF bestand te
ontvangen of printen handig om later verder te kijken.

8.

Mening over de aan-de-slag-pagina?
Mijn voorkeur gaat dus uit naar de visuele variant. Echter zou voor de exacte
inrichting van de pagina, een visualisatie(communicatie)specialist ingeschakeld
moeten worden.

Totale toolbox
9. Heeft u nog opmerkingen of vragen over de aangepaste toolbox?
Het is veel werk is om tot een goede toolbox-pagina te komen. De oude variant
was te technisch. Alles wat is aangepast helpt de gebruiker beter door het
keuzeproces heen. ‘De gebruiker wordt meer aan het handje genomen’.
Verder heb ik nog een aantal tips, opmerkingen en ideeën (deze vallen buiten de
scope van het afstudeeronderzoek):
Een button of mogelijkheid toevoegen waar gebruikers eigen bedachte
maatregelen kunnen melden voor op de site;
Het is erg goed dat dit onderzoek gedaan wordt, probeer er ook zeker van
te zijn dat er wat mee wordt gedaan;
Als de toolbox is aangepast moet er gewaakt worden dat deze bijgewerkt
blijft en permanent verbeterd wordt.

Beoordeling nieuwe Rainproof toolbox
Beoordelaar:
Theo de Laat (hoofd gebouwbeheer)
Datum:
16-11-2017
Plaats:
De Melkweg, Lijnbaansgracht 234A, Amsterdam
De toolbox-pagina
1. Mist u nog selectie of filter criteria ?
Ik mis niets, de toolbox-pagina ziet er heel compleet uit.
2.

Mening over de nieuwe toolbox pagina?
De toolbox is heel interessant, maar voor mij moeilijk om te beoordelen. Ik ben
zelf bouwkundig geschoold, daarom zijn de oplossingen snel duidelijk. Voor
andere facilitaire-managers zal de toolbox zeker kunnen helpen. De stappen die
de toolbox-pagina doorloopt zijn beter dan de huidige variant. De mogelijkheid om
als gebruiker de voorgeselecteerde maatregelen zelf naar ‘voor u minder
geschikt’ kunnen slepen en terug. Is een fijne toevoeging om geschikte
maatregelen te selecteren.

Maatregel-pagina
3. Wat vind u van de nieuwe Aan de slag button?
Ik vind de ‘aan de slag’-button heel goed!
4.

Zou u bepaalde onderdelen toch anders willen zien?
Als tip wil ik nog even meegeven dat groene daken als bijkomend effect
omgevingsgeluid dempt.

5.

Mening over de aangepaste maatregel-pagina?
De aanpassing van de maatregel-pagina is een positieve verandering.

‘Aan de slag’-pagina
6. Welke van de twee varianten spreekt u het meest aan?
De tekstuele variant heeft duidelijk mijn voorkeur. De extra informatie om aan de
slag te gaan is direct duidelijk. Variant twee(visueel) vormt een extra voorselectie,
waarbij geen duidelijk gevoel wordt gegeven over de inhoud. Als ik aan de slag wil,
wil ik ook aan de slag. Dus geen extra selectie maken.
7.

Is er meer informatie die op deze pagina weergegeven moet worden?
Ik vind de ‘aan de slag’-pagina compleet.

8.

Mening over de Aan de slag! pagina?
Ik heb geen extra opmerkingen op de ‘aan de slag’-pagina. De tekstuele variant
heeft duidelijk mijn voorkeur.

Totale toolbox
9. Heeft u nog opmerkingen of vragen over de aangepaste toolbox?
Ik heb verder geen opmerkingen of vragen. De hele Toolbox is zeker goed
verbeterd.

Beoordeling nieuwe Rainproof toolbox
Beoordelaar:
Micky Westerbeek (communitymanager Rooftoprevolution)
Datum:
22-11-2017
Plaats:
Mauritskade 63, Amsterdam
De toolbox-pagina
1. Mist u nog selectie of filter criteria ?
De functie waarmee de maatregelen versleept kunnen worden, lijkt me niet heel
nuttig. Verder mis ik niets.
2.

Mening over de nieuwe toolbox pagina?
De toolbox-pagina vind ik zeker een verbetering. De selectieprocedure is
duidelijker verder is de postcode tool een welkome toevoeging.

Maatregel-pagina
3. Wat vind u van de nieuwe Aan de slag button?
De ‘aan-de -lag’-button is veel duidelijker, het zorgt voor meer overzicht.
4.

Zou u bepaalde onderdelen toch nog anders willen zien?
Er zijn nog steeds veel links onder aan de maatregel-pagina. Verder twijfel ik of
‘Alternatieve maatregelen’ de juiste benaming is en of deze naar de ‘aan de
slag!’-pagina kan worden verplaatst.

5.

Mening over de aangepaste maatregel-pagina?
De primaire effecten zijn een belangrijk onderdeel, dat is toegevoegd. Rechts
bovenaan is dan ook de juiste positie hiervoor. De maatregel-pagina is verder
goed verbeterd.

‘Aan de slag’-pagina
6. Welke van de twee varianten spreekt u het meest aan?
Mijn voorkeur gaat uit naar de visuele variant. Deze variant is overzichtelijker.
7.

Is er meer informatie die op deze pagina weergege ven moet worden?
Net als bij de toolbox-pagina zou ik willen zien dat achterliggende informatie oplicht
wanneer de gebruiker met de muis over een van de afbeeldingen gaat. Verder had
ik bedacht om de ‘aan de slag!’-pagina in te richten als een stappen plan zodat de
gebruiker begeleid wordt bij het uitvoeren van een maatregel.

8.

Mening over de Aan de slag! pagina?
De pagina is zeker positief veranderd. De pagina is een stuk duidelijker.

Totale toolbox
9. Heeft u nog opmerkingen of vragen over de aangepaste toolbox?
De pagina is een stuk bondiger geworden. Dit is een stuk beter voor de gebruiker
om te kunnen navigeren. Hou er rekening mee dat de toolbox altijd aandacht zal
blijven vragen en de wensen van de gebruikers ook verandert. Let op dat de
toolbox up-to-date blijft.

Beoordeling nieuwe Rainproof toolbox
Beoordelaar:
Matthieu Wijnen (projectmanager gemeente Amsterdam)
Datum:
20-11-2017
Plaats:
Weesperplein 8, Amsterdam
De toolbox-pagina
10. Mist u nog selectie of filter criteria ?
De vernieuwde toolbox-pagina is compleet.
11. Mening over de nieuwe toolbox pagina?
De pagina is een stuk logischer geworden dan de oude variant. Hij is rustiger
geworden doordat de figuurtjes weg zijn bij de oplossingsrichtingen. De functie
om te slepen is ook erg goed.
Maatregel-pagina
12. Wat vind u van de nieuwe Aan de slag button?
Ik vind de ‘aan de slag’-button de beste toevoeging van de pagina. Hij staat ook
op de beste plaats.
13. Zou u bepaalde onderdelen toch nog anders willen zien?
Er staat nog steeds veel tekst, het zou mooi zijn als deze teksten ingekort kunnen
worden en uitklappen als je de muis er op houdt.
14. Mening over de aangepaste maatregelpagina?
Hoofdstuk kopjes zijn nog niet sprekend genoeg. Verder zijn de primaire effecten
een goede toevoeging. De toevoeging van de rainproofoplossingenkaart
stimuleert samenwerken. Dit lijkt me zeker van belang bij een dergelijke opgave.

‘Aan de slag’-pagina
15. Welke van de twee varianten spreekt u het meest aan?
De visuele pagina is aantrekkelijker. Alleen door de beperkte informatie is een
nieuwe verdeling nodig. Dit scheelt weer een keer doorklikken. ‘Bij Iedere klik die
gemaakt moet worden verlaat ongeveer een derde de site’. De voorkeurs gaat dus
uit naar de tekstuele variant.
16. Is er meer informatie die op deze pagina weergegeven moet worden?
Er is voldoende informatie op de ‘aan de slag’-pagina, wel zouden: Informatieve
links een andere naam moeten hebben.
17. Mening over de Aan de slag! pagina?
Ik ben heel enthousiast over de ‘aan de slag’-pagina. Dit is veel beter dan zonder
de scheiding(huidig).
Totale toolbox
18. Heeft u nog opmerkingen of vragen over de aangepaste toolbox?
De pagina is zeker een verbetering: ‘aan de slag’-pagina en kosten zijn goede
toevoegingen. Op de ‘aan de slag’-pagina zou nog een simpele rekentool voor de
kosten welkom zijn. De rekentool zou bijvoorbeeld een globale richtprijs voor het
toepassen van een maatregel(prijs per m2 x opp.) kunnen geven. De verbeteringen
geven een stuk rustiger beeld.

