In de regen,
niet in de put

Nu het vaker harder regent, wordt
onze stad kwetsbaarder. Door de
toenemende bebouwing en bestrating
kan het regenwater niet meer weg.
Dit leidt tot steeds meer overlast en
schade – ook in jouw buurt.

Samen Amsterdam
Rainproof maken

Onze stad is niet bestand tegen
extreme regenbuien. Met elkaar
kunnen we die druppels opvangen en
zorgen dat onze stad elke dag meer
rainproof wordt.

Van regen
komt zonneschijn

Er zijn heel veel slimme oplossingen – kleine en grote – om schade
te voorkomen en regenwater zelfs te
benutten. Voor je tuin bijvoorbeeld, of
voor je toilet. Bovendien wordt je omgeving er mooier en leefbaarder van.
Doe mee, draag bij en geef het door:

Elke druppel telt!

Weet wat je kan doen
kijk op www.rainproof.nl

Amsterdam Rainproof: samen werken aan droge voeten en een mooie stad
Amsterdammers willen droge voeten houden maar de stad is kwetsbaar bij wolkbreuken.
Rainproof wil Amsterdammers activeren om bij veranderingen aan daken, tuinen, straten en parken dit meteen
regenbestendig te doen. Amsterdam Rainproof is een slimme manier van investeren en maakt tegelijkertijd de
stad leefbaarder en mooier.
Wereldwijd komt extreem weer vaker voor. In Kopenhagen (2 juli 2011) zorgde een wolkbreuk voor 1 miljard euro
schade. Daar wordt nu 500 miljoen euro geïnvesteerd om de stad regenbestendiger te maken. Ook Amsterdam
is kwetsbaar voor dergelijke wolkbreuken. De riolen zorgen voor een goede volksgezondheid, maar zijn niet geschikt voor extreem grote hoeveelheden regen. En steeds meer stad is verhard met gebouwen, asfalt en betegelde
tuinen. Amsterdam is de dans tot nu toe ontsprongen, maar we zijn niet immuun. Een eerste scan laat zien dat
vooral in het centrum van Amsterdam een grote kans is op schade in bijvoorbeeld winkels, souterrains en huizen.
Rainproof is een aanpak die past bij de stad. Niet wachten tot het fout gaat, maar van te voren aanpakken. Als je
iets doet doe het dan meteen Rainproof. Zo koppelt Rainproof lopende beheerstromen, stedelijke aanpassingen
van tuin en straat aan slimme Rainproof maatregelen, een kosten-effectieve aanpak van een onzekere toekomst.
Geen half miljard investeren in monofunctionele ondergrondse bakken, maar tegen lage kosten de hele stad als
spons gebruiken. Tijdelijk veel regen opnemen, langzaam weer afgeven. In elke wijk, in elke straat, in en bij elk pand.
Waterdoorlatende bestrating, groene daken en geveltuintjes zijn pragmatische oplossingen die de stad tegelijkertijd mooier maken.
Rainproof wil bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid met elkaar in lopende projecten en nieuwe
initiatieven verbinden. Het is een netwerkaanpak die met kleine lokale investeringen en aanpassingen grote opbrengsten genereert. Om Amsterdam Rainproof stads-breed te laten slagen is het nodig dat de essentiële stakeholders actief meewerken en bijdragen. Van vastgoedeigenaren (privaat, woningbouwcoöperaties, ontwikkelaars),
bedrijven (als investeerders in Rainproof producten), watermanagers (Waternet), tot aan ontwerpers, beheerders
en beleidsmakers van de gemeentelijke diensten en stadsdelen en natuurlijk de bestuurders. Waternet heeft het
initiatief genomen om met Rainproof te starten. Iedereen kan bijdragen om de stad Rainproof te maken
Amsterdam Rainproof past in onze 800 jaar lange traditie als verantwoordelijke hoofdstad van Nederland Waterland. Amsterdam Rainproof sluit aan bij een nieuwe manier van sturen in de stad. In het Amsterdam van straks
houden we droge voeten en hebben een mooie stad.

elke druppel telt
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