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Introductie
Bijgaand vind je de richtlijnen voor de juiste toepassing
van de huisstijl van Rainproof. De huisstijl of elementen
uit de huisstijl mogen pas worden gebruikt na
toestemming van Rainproof. Diegenen die toestemming
hebben gekregen ontvangen een eigen login. Deze is
uniek en mag alleen ter beschikking worden gesteld aan
diegenen die een bijdragen leveren aan de activiteiten
waarvoor impliciet door Rainproof toestemming is
verleend. Alle overige gebruik van de huisstijl of onjuiste
toepassing ervan is in strijd met het auteursrecht.
Om het juiste gebruik van de huisstijl van Rainproof
zoveel mogelijk te vergemakkelijken is naast deze
huisstijlrichtlijnen een map met basiselementen en
middelen beschikbaar. Daarin vind je de open Adobe
Illustrator en Indesign werkbestanden van huisstijlen communicatiemiddelen op basis waarvan alle
vergelijkbare middelen kunnen worden gemaakt.
Mocht je nog vragen hebben over het gebruik van de
huisstijl of de toepassing van de richtlijnen, neem dan
contact op met info@rainproof.nl

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Het merk
Rainproof
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Creatieve rationale
Nu het vaker en harder regent, wordt onze omgeving
kwetsbaarder. Door de toenemende bebouwing en
bestrating kan het regenwater niet meer weg. Dit leidt
tot steeds meer overlast en schade.
Rainproof is een initiatief om bewoners, ambtenaren,
ondernemers, vastgoedeigenaren, iedereen met elkaar
te verbinden en op inspirerende en praktische wijze aan
te zetten tot actie.
Waterdoorlatende bestrating, groene daken,
geveltuintjes, een regenton: er zijn heel veel oplossingen
die schade voorkomen en die de stad en het dorp
vaak nog mooier maken ook. Bovendien kan het gratis
regenwater, dat nu zonder meer wordt afgevoerd, vaak
beter worden benut. Win-win dus.
Met elkaar kunnen we die druppels opvangen en ervoor
zorgen dat onze omgeving elke dag meer rainproof
wordt.
Dit is het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van
het logo, de huisstijl en de pay-off: 'elke druppel telt'.

Het logo is iconisch en laat de grote diversiteit zien van
thema's, stakeholders en maatregelen waar het over
gaat. De huisstijl is kleurrijk en heeft een persoonlijk
gevoel. Het is niet een overheid die tot je spreekt. Het
is een initiatief, een beweging. De kleuren zijn natuurlijk
afgeleid van de regenboog, de iconen zijn met de hand
getekend en de illustraties en infographics vertellen het
hele verhaal zo duidelijk mogelijk. Ook de typografie is
speels en vriendelijk.
Communicatie (tekst en beeld) is simpel, direct en
gericht op een gezamenlijk handelingsperspectief.
Alleen gezamelijke inspanningen, klein en groot,
leiden uiteindelijk tot resultaat.
De kracht van de huisstijl en de communicatie is dat
het positief en uitnodigend is. Dit terwijl het om een
serieus onderwerp gaat. Dit vraagt om een goede
balans, want het kan ook te vrolijk en kinderachtig
worden en dan schiet het z'n doel voorbij.
De voorbeelden en richtlijnen geven aan hoe de huisstijl
optimaal kan worden toegepast.

6

Visueel overzicht
Rainproofhuisstijl

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

7

Toepassing
Rainproof
huisstijl

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

8

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

Hoe kan de huisstijl van
Rainproof worden gebruikt?
1. Volledig (Rainproof leidend)
Als lokaal initiatief communiceer je onder de merknaam
Rainproof. Je maakt gebruik van de naam (Rainproof),
de payoff (elke druppel telt) en de huisstijl. Aan de
naam wordt de eigen naam (gemeente, organisatie)
toegevoegd (voorbeeld 1).
De content (tekst en fotografie) kan naar eigen inzicht
worden aangepast, toegevoegd.
De basis huisstijlelementen moeten worden gebruikt
zoals aangegeven in de richtlijnen. Aanpassingen of
nieuwe elementen kunnen alleen worden ontwikkeld via
Rainproof.

Bergen

Huisstijlelementen
• een eigen Rainproof logo
• typografie, Modernica.
• kleurenpalet
• iconen
• illustraties

Templates / content
• Visitekaartjes
• Brieftemplate
• Notulen template
• Agenda template
• Rapport template
• Notities template
• PowerPoint template
•E
 mail nieuwsbrief
(Mail Chimp)
• Rollupbanners
• Beachflag
• Rainproof A0 poster
• 'Wat kan ik doen' leaflets
• Rainproof folder
• Hoveniers folder
• Rainproof stickers
• Rainproof website*
• Online projectenkaart*
• Online maatregel* toolbox
* In ontwikkeling

voorbeeld 1: Rainproof logo met eigen naam
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Hoe kan de huisstijl van
Rainproof worden gebruikt?
2. Elementen (Eigen merk leidend)
Als lokaal initiatief wil je primair onder de eigen
merknaam communiceren. Wel wil je elementen
gebruiken uit de huisstijl van Rainproof. Dat kan.
Na toestemming van Rainproof mogen alle elementen
worden gebruikt behalve de typografie, deze is exclusief
ontwikkeld voor Rainproof. Ook de pay-off is een
huisstijlelement en mag worden gebruikt. Voor alle
elementen geldt dat ze alleen mogen worden toegepast
als ook het logo van Rainproof wordt afgebeeld, los
of gekoppeld aan het eigen logo. Dit noemen we dual
branding (zie pagina 17). In dual branding wordt altijd
het algemene Rainproof logo gebruikt, met of zonder
pay-off. Het Rainproof logo mag nooit worden gebruikt
in combinatie met een andere pay-off (in het logo).
Bij de toepassing van de elementen, dienen de richtlijnen
van de huisstijl van Rainproof evengoed gevolgd te
worden. Omdat de elementen binnen een andere
huisstijl worden toegepast kan de lay-out verschillen

en ook kan de kleur van de omgeving anders zijn. Het is
toegestaan om elementen te combineren. Bijvoorbeeld
eigen iconen in een illustratie van Rainproof. Wel moet er
altijd goed op worden gelet dat de stijlen niet met elkaar
gaan conflicteren, dat het geen rommeltje wordt en
dat de communicatie simpel en direct blijft, gericht op
handelinsgperspectief. Bij voorkeur door middel van een
call to action (afhankelijk van de boodschap).
Op pagina 11 vind je voorbeelden van het gebruik van
Rainproof elementen in een andere huisstijl.
Op pagina 28 vind je de prijzen voor het aanpassen van
illustraties en iconen of het laten maken van nieuwe.
Ook hier geldt dat aanpassingen of nieuwe elementen
alleen kunnen worden ontwikkeld via Rainproof.

voorbeeld 2: Eigen logo met Rainproof logo (dual branding)

Huisstijlelementen
•H
 et Rainproof
dualbranding logo
• Iconen
• Illustraties

Content
Templates / content
• 'Wat kan ik doen' leaflets
• Hoveniers folder
• Online projectenkaart
• Online maatregel
toolbox
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Eigen merk leidend (Rainproof elementen)
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Basis logo Rainproof
1)	RP_RGB colour_pay-off;
Basisversie met pay-off. Dit is de voorkeursversie

1

2) RP_RGB colour_line_pay-off;
Basisversie met pay-off op één lijn. Deze versie is soms
beter geschikt in lang gerekte uitingen.
3) RP_RGB colour;
Basisversie zonder pay-off voor situaties als een pay-off
niet gewenst is, bijvoorbeeld op briefpapier of bij dual
branding (en het eigen merk al een pay-off heeft).

2

Belangrijk;
Rainproof mag nooit worden gebruikt in combinatie
met een andere pay-off.

3
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Logo Rainproof lokaal
Het Rainproof lokaal logo wordt gebruikt voor lokale
initatieven die 100% in de Rainproof huisstijl opereren.
Bijvoorbeeld Amsterdam Rainproof.

1

Lokale naam

1)	RP-lokaal_RGB colour_pay-off;
Basisversie met pay-off. Dit is de voorkeurs versie
2) RP-lokaal_RGB colour_line_pay-off;
Basisversie met pay-off op één lijn. Deze versie is soms
beter geschikt in lang gerekte uitingen.

2

3) RP-lokaal_RGB colour;
Basisversie zonder pay-off voor situaties als een pay-off
niet gewenst is, bijvoorbeeld op briefpapier.

Lokale naam
3

Hoogheemraadschap
van Rijnland

Lokale naam
Bij een erg lange lokale naam wordt die verkleind en zo
mogelijk geplaatst over 2 regels
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Logo: kleurvarianten
Het logo van Rainproof is er met en zonder pay-off
4 kleurstellingen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk
de pay-off aan het logo te koppelen. Maar soms is het
handig om de pay-off los te gebruiken. Dan kan gekozen
worden voor een logo zonder pay-off

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

1

1

Lokale naam

Lokale naam

2

1) B
 asisversie: uitgangspunt voor alle toepassingen is
het logo in kleur op een witte of lichte ondergrond;

2

Lokale naam

Lokale naam

2)	Versie diapositief : kleurlogo witte letters op een
donkere ondergrond;
3)	Versie zwart: het zwarte logo wordt toegepast op
een witte achtergrond en is uitsluitend bedoeld voor
toepassingen waarbij het kleurlogo niet gebruikt kan
worden of wanneer geen huisstijlkleuren of full colour
beschikbaar zijn (zoals zwart/wit advertenties zonder
steunkleur);
4) V
 ersie wit: het witte logo wordt toegepast op een
donkere achtergrond en is uitsluitend bedoeld voor
toepassingen waarbij het kleurlogo niet gebruikt kan
worden of wanneer geen huisstijlkleuren of full colour
beschikbaar zijn (zoals zwart/wit advertenties zonder
steunkleur);

3

3

Lokale naam

Lokale naam

4

4

Lokale naam

Lokale naam
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Logo: boundingbox
Witruimte rondom het logo
Alle logobestanden zijn voorzien van een witruimte
rondom (bounding box). De bounding box geeft de
ruimte aan waarbinnen geen andere elementen
geplaatst mogen worden. Dit doen we om een heldere
en consistente uitstraling te garanderen. De constructie
van die bounding box is in de voorbeelden rechts
aangegeven met roze lijnen.

Lokale naam

De bounding box wordt automatisch meegeleverd met
de logobestanden.
10mm. - 100%

Lokale naam

10mm. - 100%
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Logo: dual branding
Als het eigen logo en het logo van Rainproof
gecombineerd worden gebruikt, dan gebeurt dat op de
aangegeven wijze: met verticaal streepje, even groot,
binnen hetzelfde vlak en beiden in kleur of beiden in
zwart/wit. Dit is eenvoudig en kan zelf worden gedaan.
Het logo van Rainproof hoeft niet persé gekoppeld te zijn.
Het mag ook los geplaatst worden (zie voorbeeld). De
grootte van het Rainproof logo ten opzichte van het eigen
logo is dan afhankelijk van logica (eigen inzicht). Ook hier
geldt: beide logo's in kleur of beide logo's in zwart/wit.

boundingbox 10mm. op 100%
koppelstreep= 0,6 pt. op 100%

Het Rainproof logo hoeft niet persé gekoppeld te zijn aan
het eigen logo. Het mag ook los geplaatst worden.

In sommige gevallen is het ook mogelijk dat er nog een partij aangesloten is bij een
Rainproof initiatief. Plaats in dit geval van 'triple branding' het leidende logo als eerste.
De huisstijl van dit logo wordt toegepast.
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Logo: Technische specificaties
•

 e bestanden zijn ingedeeld qua kleurruimte en
D
toepassing. Er is een map met bestanden in CMYK
(full colour), zwart en wit en een andere map met
bestanden in RGB.

•	
In de ‘CMYK...’ map zitten uitsluitend EPS-bestanden.
Dit zijn vectortekeningen in Adobe Illustrator EPSformaat die geschikt zijn voor high-end professioneel
gebruik. Bestandsformaten die niet beschikbaar zijn
kunnen aangemaakt worden aan de hand van deze
logosets.
•	
In de ‘RGB’ map zitten EPS-bestanden en PNGfiles. De EPS-bestanden zijn vectortekeningen in
Adobe Illustrator EPS-formaat die geschikt zijn voor
high-end professioneel gebruik. Bestandsformaten
die niet beschikbaar zijn kunnen aangemaakt
worden aan de hand van deze logosets. Voor RGB
toepassingen waarbij niet uitgegaan kan worden
van de vectorbestanden zijn van elke kleurvariant
ook twee PNG-bestanden opgenomen. Een 2400
dpi-bestand als basis voor verkleiningen. en een 72
dpi-bestand (anti-alias) als foolproof bestandje om
snel te plaatsen in deze afmeting.

•	
Voor specifieke toepassingen zijn ook RGBbestanden opgenomen van de zwarte en de witte
kleurvariant (die ogenschijnlijk op een beeldscherm
overbodig lijken).
•	
Voor drukwerk in full colour moeten de full colour
bestanden gebruikt worden.
•	
De positionering van het logo vindt plaats vanuit het
0-punt van het vectorbestand, rekening houdend
met de bounding box.
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Huisstijlkleuren
Primair kleurenpalet
De regenboogkleuren uit het logo liggen ten grondslag aan het kleurenpalet dat
beschikbaar is. Donkergrijs en blauw zijn de hoofdkleuren van de stijl.
Donkergrijs is de basiskleur voor typografie.
Blauw is de eerste accentkleur die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld tussenkopjes
en de ‘call to action balk’
Overige accentkleuren kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld extra
signaalwerking, interface design maar ook grafieken en diagrammen.

Goed om te weten:
CMYK waarden (cyaan magenta geel en zwart) zijn bedoelt voor
drukwerk. RGB en HEX waarden zijn bedoelt voor scherm en print.

Groen
CMYK: 80-0-100-0
RGB: 0-170-51
HEX: #00aa33

Licht groen
CMYK: 60-0-100-0
RGB: 102-204-0
HEX: #66cc00

Geel
CMYK: 0-20-100-0
RGB: 255-204-0
HEX: #ffcc00

Donker grijs
CMYK: 45-35-30-80
RGB: 73-69-67
HEX: #494543

Blauw
CMYK: 95-0-5-0
RGB: 0-153-204
HEX: #0099cc

Oranje
CMYK: 0-75-100-0
RGB: 255-102-0
HEX: #ff6600

Rood
CMYK: 5-100-90-0
RGB: 220-51-51
HEX: #dc3333
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Typografie: Modernica
De Modernica is een karakteristieke vriendelijke letter,
die ook serieus is. Hij is kenmerkend voor de visuele
identiteit van Rainproof. Hieronder vind je algemene
uitgangspunten voor het gebruik in opmaak.
Welke lettergrootte je gebruikt is afhankelijk van het
middel dat je maakt. Een heading op een A2 poster groter
dan op een A5 leaflet. Daarom worden alleen interlinie
verhoudingen aangegeven. Deze zijn gerelateerd aan de
corpsgrootte van de letter.
Een heading heeft als interlinie 1 : 1. Een 60pt. heading
heeft een interlinie van 60pt. Een 12pt. bodytekst heeft een
interlinie van 1 : 1.2 en is dus 14,4pt.
Headings
Modernica Heavy
Donkergrijs.
Interline 1 : 1

Intro
Modernica Regular
Zwart
Interlinie 1 : 1,2

Subheadings
Modernica Bold
Zwart / blauw
Interlinie 1 : 1

Body
Modernica Light
Zwart
Interlinie 1 : 1,2
Captions
Modernica Light
Zwart
Interlinie 1 : 1,1

heading

subheading
intro

Rainproof Heading
Modernica Heavy
Elke druppel telt, ook in jouw tuin
Het regent vaker harder en onze stad kan dat niet aan.
De regenwateroverlast zorgt voor schade aan straten, huizen en
tuinen. Ook voor jouw tuin is het goed om te weten dat er slimme

body Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je

het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen
belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor
voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers, of infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.

subheading

1

Regenpijp afkoppelen

caption Door de regenpijpen van je gebouw of huis van
het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het
afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van
je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor

Regenpijp afkoppelen
Door de regenpijpen van je gebouw of huis van
het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het
afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van
je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor
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Thema iconen
Met de kleurrijke thema iconen worden de verschillende
gebieden geduid waar binnen de verschillende rainproof
maatregelen kunnen worden toegepast. Ze worden on- en
offline gebruikt . Ze hebben een sterke communicatieve
waarde en worden ook ingezet voor specifieke call to
actions. >zie pagina 26 De thema iconen kennen ook 2
grijze varianten voor klein gebruik op scherm.
Heb je een nieuwe icoon nodig of wil je iets laten aanpassen
aan een bestaand icoon, neem dan contact op met
info@rainproof.nl

Web 3D

Buurt

Dak

Gebouw

Park

Plein

Maak je gebouw Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen
Straat
(voorbeeld 1) Thema pictogrammen kunnen ook ingezet
worden om een specifieke call to action vorm te geven
Tuin

Web small

Web small button
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Stakeholder iconen
Met de stakeholdericonen worden de verschillende
belanghebbenden geduid. De iconen kunnen zowel on- als
offline worden ingezet.
Heb je een nieuwe icoon nodig of wil je iets laten aanpassen
aan een bestaand icoon, neem dan contact op met
info@rainproof.nl

Ontwerpers & adviesbueaus

Netwerkorganisaties

Kennisinstituten

Groensector

Buurtinitiatieven

Vastgoedeigenaren

Ondernemers

Overheidsinstellingen
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Maatregel iconen
Met de maatregel iconen worden verschillende maatregel
gebieden in de maatregelen-toolbox. aangegeven.
De toolbox biedt professionals en bewoners informatie om
de omgeving rainproof in te richten.
Heb je een nieuwe icoon nodig of wil je iets laten aanpassen
aan een bestaand icoon, neem dan contact op met
info@rainproof.nl

Water vasthouden
en bergen

Klein gebruik op scherm

Water gebruiken

Water infiltreren

Water afvoeren

Water robuust bouwen

24

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

Druppel iconen
Blauwe druppels
De blauwe druppel iconen worden gebruikt als locatie
pointers om maatregelen te duiden. Zie de ‘wat kan ik doen’
leaflets en de online projecten kaart.

1

1

1

Druppels voor de online projectkaart en infographics
Drie kleuren druppels
Op de projectenkaart worden 3 verschillende kleuren
druppels gebruikt om de fase van een project te duiden.
De filterknoppen worden gebruikt om op de online kaart
projecten aan en uit te kunnen zetten.







Filterknoppen voor online projectkaart
• Groen, Voltooid
• Oranje, In ontwikkeling
• Blauw, Gepland

Het regent vaker en harder,
en jouw buurt kan dat niet aan

1

1

13
14
2

4
7
8
3
10
2

4
5
6

9

12
3

11

1

Groen/ waterdak

2

Geveltuintje

3

Open waterlopen

4

Stedelijke infiltratiestroken

5

Infiltratieveld

6

Groen tussen de tramrails

7

Waterpasserende verharding

8

Verkeersdrempels

9

Grasbetonstenen

10 Waterplein

11 Infiltratiekratten

13 Rainproof nutsvoorzieningen

14 Regenpijp afkoppelen

12 Regenwatervijver

Maak je buurt Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

RAINPROOF_Insert_A4_BUURT.indd 1

30-03-15 16:13
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Overige iconen

Extreme regen

Hamburger menu

Nieuwsbrief

Mobile menu open

Zoeken

Social media

Log-out

Log-in

Contact
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Call to action
Rainproof communiceert altijd positief en vanuit een
gezamenlijklijk handelingsperspectief. Je wordtpersoonlijk
aangesproken. Dat wordt concreet in de call to action die
altijd simpel en direct is. Er zijn tweemanieren om die vorm
te geven.
Algemene call to action
Deze staat in de blauwe golvenbalk onderaan een uiting.
Speciefieke call to action
Hier wordt de call to action gecombineerd met een
thema icoon.

Maak je gebouw Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen
Algemene call to action staat in
de blauwe golvenbalk.

Specifieke call to action in combinatie met
met thema icoon.

Maak je buurt Rainproof. Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.
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Illustraties / infographics
Elk themagebied heeft een illustratie waar de
mogelijke maatregelen in worden verbeeld en
uitgelegd. De illustraties zijn gemaakt in de
kenmerkende Rainproof stijl. Ze worden onder
andere ingezet als on en off-line infograhics.

4
11
5
9

11
12
10

10

Heb je een nieuwe illustratie nodig of wil je iets
laten aanpassen aan een bestaand icoon, neem
dan contact op met info@rainproof.nl

4
4

3

9

2

2

5

7

1

8

8

9

1

1
4

6
7

3

2

3

7

6

1

5

Straat

Plein

1
3

1

2

1
13
2

14

3

1

2

5

4

6

9

10

7
8

6

11

3

12

10

9

3

6
7

2

4
4

11

5

5

6

9

6

8

1

12
3

11
4
7

2

Gebouw

Buurt

8

Tuin
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Wat kost een:
De Rainproof huisstijl is met zorg ontwikkeld. Alle elementen samen zorgen voor
een herkenbare merkidentiteit. Naast het logo zijn vooral de illustraties en iconen
karakteristiek. Wil je een icoon of illustratie aanpassen, heb je een nieuw icoon of een
nieuwe illustratie nodig of een eigen lokaal logo dan kan dat via Rainproof:
info@rainproof.nl

Eigen Rainproof logo: €500,Je ontvangt een map met alle logobestanden, geschikt
voor gebruik op scherm en print. Je kunt de logo's zelf in
eigen middelen of in die van Rainproof plaatsen. Dit kan
met Adobe software.
Nieuw icoon: €250,Aanpassing in een illustratie: €250,- tot €1.000,(afhankelijk van de mate van aanpassing)
Nieuwe illustratie: €2.500 tot €4.000,(afhankelijk van complexiteit)
Aanpassen MailChimp template
(email nieuwsbrief): €400,(met eigen Rainproof logo)

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Fotografie: tone of visual
Fotografiestijl
• Niet somber, grauw en grijs (ook al regent het dat het giet).
• Mensen zijn actief, maken er iets van, positief, in beweging (niet in de put).
fotografie: Merlijn Michon

• Altijd iets van kleur (wie weet zelfs kleuren uit de regenboog).
• Zo helder en contrastrijk mogelijk.
• Onderwerp staat centraal (direct).
• Situaties zoveel mogelijk staand én liggend in beeld.
• Liggend veel ‘vlees’ (goed te gebruiken in dynamische omgeving).
• Spontaan, niet geregisseerd of geposeerd.
• Uitzondering: mensen trots naast hun regenton
Beeldredactie
Nieuwswaardig (op de huid van de ontwikkelingen): nieuws- of reportagebeelden.
Human interest: mensen centraal, vanuit ‘elke druppel telt’.
Er zijn 7 beelden van fotograaf Merlijn Michon afgekocht.
Deze zijn door Rainproof afgekocht en daarmee vrij te gebruiken.
Je kunt ze opvragen via info@rainproof.nl
fotografie: Merlijn Michon

fotografie: Merlijn Michon
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Tone of voice
De Rainproof tone of voice is uitnodigend, stimulerend en
betrokken. Samen doen en ontwikkelen staat altijd voorop.
• We schrijven de teksten kort, bondig en met name erg helder.
• Jargon en ambtelijke taal zoveel mogelijk vermijden, denk
bijvoorbeeld aan woorden als: stakeholders, aanhaakpunt,
pijplijn, gremium, substantieel, beleidsintensivering,
taakstelling, uitrollen, et cetera
• Vermijd verouderd taalgebruik, zoals de woorden: indien,
thans, hetgeen…
• Gebruik geen onnodige woorden als ‘met het oog op
voorgaande’ of ‘gesteld kan worden dat’
• Vermijd het gebruik van ‘men’
• Vervang woordcombinaties zoveel mogelijk door één woord,
zoals ‘voor’ in plaats van ‘ten behoeve van’
• Gebruik geen telegramstijl in lopende teksten.

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Schrijfwijze Rainproof
Schrijfwijze Rainproof
Rainproof is een (gedeponeerde) merknaam en wordt altijd geschreven met een
beginkapitaal (hoofdletter). Als het wordt gebruikt als een bijvoeglijk- of zelfstandig
naamwoord dan wordt het in z'n geheel in onderkast (kleine letters) geschreven.
Voorbeelden:
• 'Wilt u meebouwen aan een rainproof Amsterdam?’
• ‘ We zijn blij met de actieve inzet van duizenden rainproof Amsterdammers…’
• ‘Elke druppel telt, en zorgt ervoor dat Amsterdam stap voor stap rainproof wordt…’
• ‘Heeft u een goed initiatief voor uw eigen buurt? Neem contact op met Rainproof!’

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Rainproof
middelen
Op de volgende pagina's vind je middelen die je met een
login kunt downloaden. De login kun je aanvragen bij
Rainproof. In de map 'Middelen Rainproof' vind je dan
de open Adobe Illustrator en Indesign werkbestanden,
waarmee je alle vergelijkbae middelen zelf kunt maken.

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Middelen: Visitekaartjes
We kennen een algemeen en een persoonlijk
visitekaartje. Indesign templates waarin logo's en
tekst gewijzigd kunnen worden zijn beschikbaar in
de Rainproof middelen map.

Lokale naam

Achterzijde

Lokale naam

info@rainproof.nl | www.rainproof.nl

Voorzijde algemeen

Lokale naam

Voornaam Achternaam

Icons

06 123 456 78 | voornaam@rainproof.nl | www.rainproof.nl

Voorzijde persoonlijk
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Middelen: Correspondentie templates
Er zijn verschillende correspondentie templates
beschikbaar voor Microsoft Word:
• Agenda
• Brief
• Notities
• Notulen
• Rapport

Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................................................................................ 2
Samenvatting .......................................................................................................................................................................................3
1. Aanleiding en Initiatief.......................................................................................................................................................8
1.1 Aanleiding.............................................................................................................................................................................. 8
1.2 Initiatief Programma Amsterdam Rainproof ............................................................................... 9
1.3 Beleidskader ....................................................................................................................................................................... 9
1.3.1 Breed Water.........................................................................................................................................................9
1.3.2 Structuurvisie Amsterdam 2040............................................................................................. 10
1.3.3 Strategisch Plan: Amsterdam maakt mogelijk ....................................................... 10
1.4 Strategisch Kader en Allianties...................................................................................................................11

Agenda onderwerp

•

Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

16 januari 2013
Lot Locher, Daniel Goedbloed, Inge Poortinga
Eljakim Koopman

Agendapunten
1. sed ut perspiciatis unde
2. omnis iste natus error sit voluptatem
- veritatis et quasi architecto
- beatae vitae dicta sun
3. accusantium doloremque laudan tium
4. aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
- veritatis et quasi architecto
- beatae vitae dicta sun
- totam rem

Notulen

Bedrijfsnaam
t.a.v. De heer A. Jansen
Schoolstraat 11
0011 AB Plaatsnaam
Datum:
Tijd:
Datum

Referentie

Bijlagen

Pagina

16 januari 2013

XX 01

2

1/2

Aanwezig:

16 januari 2013
12.30
Lot Locher, Daniel Goedbloed, Inge Poortinga

Eljakim Koopman
Piet Heinkade 181K — 1019 HC, Amsterdam — info@rainproof.nl — Afwezig:
www.rainproof.nl

Betreft

Agendapunten

perspiciatis unde omnis iste natus error.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudan tium, totam
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.

Inhoudsopgave

Neque porro
Consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam qui do
lorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempo ra incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad Sed ut perspiciatis unde omnis
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque tium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae.

Agenda

1. sed ut perspiciatis unde
2. omnis iste natus error sit voluptatem
- veritatis et quasi architecto
- beatae vitae dicta sun
3. accusantium doloremque laudan tium
4. aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
- veritatis et quasi architecto
- beatae vitae dicta sun
- totam rem

Dolore magnam
Neque porro quisquam qui do lorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non num
quam eius modi tempo ra incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque tium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae. Consequun tur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molest iae consequatur, vel
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla.

Piet Heinkade 181K — 1019 HC, Amsterdam — info@rainproof.nl — www.rainproof.nl

Brief

Piet Heinkade 181K — 1019 HC, Amsterdam — info@rainproof.nl — www.rainproof.nl

Notulen
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Middelen: Email template
Voor onze email nieuwbrieven maken we gebruik
van een Mail Chimp template.

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Middelen: PowerPoint template
Voor presentaties is er een PowerPoint
template beschikbaar.

Titel groot 56pt

Subtitel quaturi orpore 40pt

Titel medium 42pt
Subtitel quaturi orpore 28pt

naam

Titel medium lorem 42pt

Titel medium lorem 42pt

PowerPoint has 9 text levels, which are fixed in all text slides.

Fererum recesse dipieniae
moluptibus di qui dolora nosae nus aut restias

This is the style for a heading (1st level)

res nosandel mi, temquis estia sus si omnis-

This is for plain text (2nd level)

ciat facestios mo et fugitisit molo id quamu-

• This is for a bullet (3rd level)

sanda cuptasp erferen ihilluptinis et minvele

You can also use a text that has an indent (4th level)

caectium rerisinctas aut voluptate de si rerisi

- This is a dash with an indent (5th level)

reprae nese nus ratem core mi, sus a sequasi

Text with indent under the dash list (6th level)

magnis et eossum si nonectiis reprate sequat-

• Third bullet (7th level)

quamet exerum quibusa ndigendit dunt.

Text with indent under the third bullet (8th level)
The 9th level is a small font, which starts at the margin

It ommos quunt quas re vitis reperum qui ut
acest de que plat optas am inullaut ex et quat
hariam, sitiatin consed eturio moluptaque

Bijschrift Fererum recesse dipieniae
moluptibus di qui dolora nosae nus aut restias res nosand-
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Middelen:
Rainproof A0 poster
De A0 poster vertelt in de vorm van een
infographic over het belang van een rainproof
stad. Alle tekst kan worden aangepast.
Kopenhagen en Amsterdam hebben
een illustratieve functie en hoeven dus niet te
worden aangepast.

Het regent vaker en
harder, en onze stad
kan dat niet aan.
Met elkaar kunnen we die druppels opvangen
en maken we onze omgeving Rainproof.

Wat is er aan de hand

Wat kan jij doen

We krijgen vaker te maken met extreme regenbuien. Dat maakt
onze stad kwetsbaar. Door de toenemende bebouwing en
bestrating kan het regenwater niet meer weg. Dit leidt tot steeds
meer overlast en schade, ook in jouw buurt.

Iedereen kan bijdragen met slimme oplossingen, klein en groot,
om schade te voorkomen en om regenwater zelfs te benutten,
bijvoorbeeld voor je tuin. Bovendien wordt je omgeving er mooier
van. Doe ook mee, want elke druppel telt! Vergroot de
sponswerking van de stad en maak je omgeving rainproof.

mm.
160

Ook logo en tekst in de call to action balk kunnen
worden aangepast voor lokaal gebruik. Bij
voorkeur heeft elke uiting een call to action.

150
Kopenhagen
2 juli 2011

140

Extreme wolkbreuk
Op deze dag viel er 150 mm. regen in
2 uur tijd. Het zorgde voor 1 miljard
euro schade.

Dak
Een groen dak helpt met het vasthouden van
regenwater. Het past op heel veel dakconstructies en is
ook nog goed voor de verkoeling van het pand.
Het is goed voor de biodiversiteit, en met een extra
waterbergende laag is een blauw dak zelfs nog beter
voor regenwateropslag.

130

120

110

Gebouw
Regenwateropvang-installaties, een groen of blauw
dak, drempels bij de voordeur en geen houten vloeren
in het souterrain. Het zijn allemaal maatregelen die
bijdragen om schade te voorkomen en je huis
rainproof te maken.

100
Buurt

Amsterdam

90

Met minder tegels en meer groen, greppels, geveltuintjes
en bermbegroeiing in je buurt maak je jouw omgeving
mooier. Het houdt een hoop water vast en zorgt voor een
beter microklimaat.

28 juli 2014

Flinke wolkbreuk
90 mm kwam in een paar uur uit de lucht
vallen. Straten overstroomden, huizen
stonden blank, en het verkeer liep vast door
ondergelopen tunnels.

80
Tuin

70

Het regenwater komt veel huizen binnen,
en souterrains en kelders lopen vol.

60

50

Deze hoeveelheid regen veroorzaakt ernstige
verkeershinder. De straten komen blank te
staan en veel tunnels worden onbegaanbaar
door het vele water.

Heb je een tuin, balkon of dakterras? Neem dan een
regenton met kraantje zodat je gratis jouw planten water
kunt geven. Haal die tegel uit je tuin en vervang het door
een plant, waterbergende vijver of plaats
waterpasserende tegels.

Straat
Een straat rainproof maken kan al met het aanleggen van
een holle weg en hogere stoepranden. Regenplanters,
wadi’s en open goten maken regenwaterafvoer zichtbaar
en dragen bij aan een mooie stad.

40

30
Plein

Zware regenbui

20

Met fonteinen gevoed door regenwater, het aanleggen
van open goten en meer begroeiing, wordt een plein een
plek om met water te spelen en kunnen extreme buien
beter verwerkt worden.

20 mm per uur is de hoeveelheid regenwater
die onze riolen kunnen verwerken. Valt er
meer dan zoekt het water een andere weg.

10

1

Motregen
1 mm regen is een dag lang motregen, maar
betekent dat er in Amsterdam al 219 miljoen
liter water valt, ofwel 232 zwembaden.

Park
Groene parken, wadi’s en vijvers vormen een belangrijke
bijdrage in de tijdelijke opvang en in het vertragen van
afvoer van regenwater uit de omgeving. Het is ook nog
goed voor planten en dieren en draagt bij aan de koeling
van de buurt.

Lokale naam

Maak je omgeving Rainproof. Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.
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Middelen:
Algemeen verhaal rainproof folder
De A2 vouwfolder verteld aan de voorzijde in de vorm
van een infographic over het belang van een
rainproof stad. Kopenhagen en Amsterdam hebben
hier een illustratieve functie. Deze tekst hoeft niet te
worden aangepast.

Het regent vaker en
harder, en onze stad
kan dat niet aan
Met elkaar kunnen we die druppels opvangen
en maken we onze omgeving Rainproof

Maak je omgeving Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Lokale naam

Jouw buurt
rainproof maken?
Zo doe je dat!

Amsterdam Rainproof
Amsterdam Rainproof, dat zijn jij, wij en alle
andere Amsterdammers samen. We hebben
een doel: Amsterdam bestand maken tegen de
steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker
nog: we willen het gratis regenwater, dat nu
afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien
veroorzaken schade, vooral omdat de stad
verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde
tuinen – er gaat geen druppel doorheen.

Samen Rainproof maatregelen nemen...
Als je iets doet, bijvoorbeeld aan je huis of in
je tuin, doe het dan Rainproof. Wat nóg meer
zoden aan de dijk zet, is om samen met anderen
maatregelen te nemen. Rainproof wil daarom
bewoners, ondernemers, kenniswerkers en
ambtenaren met elkaar verbinden in lopende
projecten en nieuwe initiatieven. Met z’n allen
kunnen we Amsterdam transformeren tot een
stad die slim hoosbuien naar z’n hand zet.
...die het verschil maken in jouw buurt
Hieronder vind je een aantal maatregelen
waar je concreet mee aan de slag kunt - als
buurtbewoner of als professional. Ga naar
Rainproof.nl voor het complete overzicht. Heb
je zelf een idee, verhaal of een andere bijdrage
om je stad Rainproof te maken: laat het ons
weten en wij koppelen je aan andere Rainproof
Amsterdammers.

Lokale naam

Met elkaar zijn we Amsterdam Rainproof

Ook logo en tekst in de ‘call to action balk’ kunnen
worden aangepast voor lokaal gebruik. Bij voorkeur
heeft elke uiting een call to action.

1

Wat is er aan de hand
We krijgen vaker te maken met extreme regenbuien. Dat maakt onze stad
kwetsbaar. Door de toenemende bebouwing en bestrating kan het regenwater
niet meer weg. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade, ook in jouw buurt.

mm.
160

Wat kan jij doen

1

Iedereen kan bijdragen met slimme oplossingen, klein en groot, om schade te
voorkomen en om regenwater zelfs te benutten, bijvoorbeeld voor je tuin.
Bovendien wordt je omgeving er mooier van. Doe ook mee, want elke druppel telt!
Vergroot de sponswerking van onze stad en maak Amsterdam Rainproof.

13
14

150

Aan de andere kant van de folder staat een
infographic met tips over hoe je je buurt rainproof kunt
maken. De illustraties liggen vast. De teksten kunnen
worden aangepast voor lokaal gebruik.

2

Kopenhagen

4
7

Dak

2 juli 2011

140

Extreme wolkbreuk

Op deze dag viel er 150 mm. regen in 2 uur tijd.
Het zorgde voor 1 miljard euro schade.

130

Een groen dak helpt met het vasthouden van
regenwater. Het past op heel veel dakconstructies en
is ook nog goed voor de verkoeling van het pand.
Het is goed voor de biodiversiteit, en met een extra
waterbergende laag is een blauw dak zelfs nog beter
voor regenwateropslag.

8
3
10

120

2

4

Gebouw

5

Regenwateropvang-installaties, een groen of blauw
dak, drempels bij de voordeur en geen houten
vloeren in het souterrain. Het zijn allemaal maatregelen die bijdragen om schade te voorkomen en
je huis rainproof te maken.

110

6

9

100

12

11

3

90

Amsterdam
28 juli 2014

Flinke wolkbreuk

90 mm kwam in een paar uur uit de lucht vallen.
Straten overstroomden, huizen stonden blank, en het
verkeer liep vast door ondergelopen tunnels.

Buurt
Met minder tegels en meer groen, greppels, geveltuintjes en bermbegroeiing in je buurt maak je jouw
omgeving mooier. Het houdt een hoop water vast en
zorgt voor een beter microklimaat.

80

70

Het regenwater komt veel huizen binnen, en souterrains
en kelders lopen vol.

60

Tuin
Heb je een tuin, balkon of dakterras? Neem dan een
regen- ton met kraantje zodat je gratis jouw planten
water kunt geven. Haal die tegel uit je tuin en vervang
het door een plant, waterbergende vijver of plaats
waterpasserende tegels.

Straat
Deze hoeveelheid regen veroor- zaakt ernstige
verkeershinder. De straten komen blank te staan
en veel tunnels worden onbegaanbaar door het
vele water.

Een straat rainproof maken kan al met het
aanleggen van een holle weg en hogere stoepranden.
Stedelijke infiltratiestroken, wadi’s en open goten
maken regenwater- afvoer zichtbaar en dragen bij
aan een mooie stad.

30

Met fonteinen gevoed door regenwater, het
aanleggen van open goten en meer begroeiing,
wordt een plein een plek om met water te spelen en
kunnen extreme buien beter verwerkt worden.

20 mm per uur is de hoeveelheid regenwater die onze
riolen kunnen verwerken. Valt er meer dan zoekt het
water een andere weg.

10

Motregen

1

1 mm regen is een dag lang motregen, maar betekent
dat er in Amsterdam al 219 miljoen liter water valt,
ofwel 232 zwembaden.

Open waterlopen

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past in de tuin, op
straat, in parken en op pleinen.
Regenwater kan via open goten naar nabij
liggende buﬀer- of infiltratievoorzieningen
worden geleid. Een open goot moet op een
helling liggen. Bijkomend voordeel van een
open goot is dat het zowel de impact van
een regenbui als ‘de weg van het water’
mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde
hiervan: dat het rainproof maken van de
stad noodzakelijk is.

2

Geveltuintje

Mooie en nuttige rainproof-maatregel:
verwijder een rij tegels langs de gevel van je
huis aan de straatkant en leg een tuinstrook
aan. Dan kan het van de gevel afstromende
regenwater in de grond infiltreren. Je kunt
een dergelijk geveltuintje ook combineren
met een afgekoppelde regenpijp. Voorwaarde is dan wel dat je een overstortvoorziening richting oppervlaktewater of straatgoot
hebt. Win-win: geveltuinen dragen bij aan
een groener straatbeeld.

4

Stedelijke
inﬁltratiestroken

Stedelijke infiltratiestroken zijn geschikt
om regenwater uit de omgeving tijdelijk
op te slaan en te infiltreren. Werking: het
regenwater van gebouwen en straten
wordt via bovengrondse goten naar deze
infiltratiestroken geleid. De met grind, aarde
en planten gevulde bakken zonder bodem
buﬀeren het regenwater en geven het
vertraagd af aan de ondergrond. Door de
aanwezige beplanting wordt het water zelfs
enigszins gezuiverd voordat het infiltreert.

5

Inﬁltratieveld

Bij infiltratievelden wordt het regenwater
dat op gebouwen of op straten valt,
geïnfiltreerd in de grond via een aangrenzende groenstrook, zoals een grasveld.
Bij droogte zorgt het regenwater zo voor
een aangevuld grondwaterpeil. Door een
licht reliëf aan te brengen, maak je tijdelijk
(beperkte) regenwateropslag mogelijk.
Vlakvormige infiltratie is mogelijk als er
voldoende ruimte beschikbaar is en de
bodem hiervoor geschikt is.

6

Groen tussen de
tramrails

De ruimte tussen tramrails (die niet door
ander verkeer wordt gebruikt) leent zich
goed voor een grasstrook. Regenwater kan
via zo’n grasstrook makkelijk de bodem
intrekken. Gras is eenvoudig te onderhouden
en behoedt de bodem voor erosie.
Voor andere verkeersoppervlakten, zoals
straten, geldt: alleen zoveel als nodig
verharden en waar mogelijk de verharding
waterpasserend maken.

7

Waterpasserende
verharding

Klinkers met een open voeg kunnen
regenwater in de grond laten wegzakken.
Het hoeft dan niet via het riool te worden
afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf
aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen
aan de zijkant die regenwater de kans
geven om gedeeltelijk weg te lopen.
Waterpasserende verharding is prima
geschikt voor bijvoorbeeld verharde tuinen.

8

Verkeersdrempels

Bij wateroverlast door een hevige regenbui
kan het strategisch plaatsen van verkeersdrempels helpen het water richting
oppervlaktewater of groenzone te sturen.
Ook kan het water tussen twee drempels
en een trottoir tijdelijk op straat worden
vastgehouden. Bovendien kunnen verkeersdrempels zo worden geplaatst dat lager
gelegen kwetsbare gebieden niet via de
weg volstromen met het regenwater uit
de directe omgeving.

Plein

20

Zware regenbui

Groen/ waterdak

Een groen dak biedt een keur aan functies,
zoals waterberging en temperatuurbeheersing. Een waterdak bergt tijdelijk een deel
van de neerslag die op het dak valt, maar
is niet voorzien van een groene beplantingslaag. De kosten voor aanleg en onderhoud
zijn dan ook beperkt. Regenwater wordt
gebuﬀerd doordat de afvoer zwaar wordt
geknepen en de overstort hoger is
uitgevoerd. Overweeg je je huis of gebouw
rainproof te maken door middel van een
groen dak of waterdak? Laat je dan adviseren
door een professionele aanbieder.

3

50

40

1

Park
Groene parken, wadi’s en vijvers vormen een belangrijke
bijdrage in de tijdelijke opvang en in het vertragen van afvoer
van regenwater uit de omgeving. Het is ook nog goed voor
planten en dieren en draagt bij aan de koeling van de buurt.

Maak je omgeving Rainproof. Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.

De A2 poster wordt gevouwen naar een A5 folder

9

Grasbetonstenen

Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen,
wegen, garageopritten en tuinen kunnen
waterpasserend worden verhard door het
gebruik van grasbetonstenen. Zo kan het
regenwater in de bodem wegzakken en
het grondwaterpeil aanvullen. Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan,
afhankelijk van de ondergrond, oplopen
tot honderd procent. Prima rainproofmaatregel dus voor als je een tuin hebt.

10

Waterplein

Een waterplein is een verdiept aangelegd
stuk openbare ruimte waar het regenwater
vanuit de omgeving zichtbaar naar toe
stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden.
Bij een waterplein wordt het bergen van
water gecombineerd met andere functies,
zoals speel- en sportvoorzieningen.

11

Inﬁltratiekratten

Met infiltratiekratten kun je regenwater
tijdelijk opslaan in de ondergrond en
vertraagd afgeven aan de bodem.
Ze kunnen bijvoorbeeld toegepast worden
bij tuinen, sportvelden, wegen en parkeergarages. Voordeel: ze nemen alleen
ondergronds ruimte in en leveren
daardoor dubbel grondgebruik op.

12

Regenwatervijver

In regenwatervijvers kan het waterniveau
stijgen, waardoor ze extra capaciteit hebben
om regenwater tijdelijk op te vangen en
vertraagd af te voeren. De vegetatie in de
vijver en de groene oevers zorgen deels
voor reiniging van het water. Ook kan het
water infiltreren, als het voldoende schoon
is en als de bodem het toelaat. Er zijn ook
regenwatervijvers voor buﬀering en zuivering
van vervuild water dat afkomstig is van druk
bereden wegen en parkeerplaatsen.

13

Rainproof
nutsvoorzieningen

In gebieden met een verhoogde kans op
wateroverlast moeten nutsvoorzieningen
(riool, data, drinkwater, energie/warmte)
en communicatie zo worden ingericht
dat ze 24/7 operationeel zijn - ook tijdens
wolkbreuken. De bovengrondse nutsvoorzieningen, zoals transformatorhuisjes en
netwerkkastjes, kunnen op plekken met een
overstromingsrisico bijvoorbeeld verhoogd
worden geplaatst.

Maak je buurt Rainproof. Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.

14

Regenpijp
afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis
van het riool af te koppelen, ontlast je het
rioolstelsel. Om waterschade te beperken,
is het bij het afkoppelen belangrijk dat
je het regenwater van je gebouw of huis
wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende
opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld
door middel van regenwatervijvers, of
infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk
ook hergebruiken.
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Middelen:
‘Wat kan ik doen’ leaflets
De A4 leaflets geven per thema een overzicht van de
mogelijke maatregelen die je kunt toepassen.

De illustraties liggen vast.Tekst en logo (in the call to
action balk) kunnen worden aangepast voor lokaal
gebruik. Bij voorkeur heeft elke uiting een call to
action.

Het regent vaker en harder,
en jouw straat kan dat niet aan

Het regent vaker en harder,
en jouw gebouw kan dat niet aan

Heb je een nieuwe illustratie nodig of wil je iets laten
aanpassen aan een bestaande illustratie, neem dan
contact op met info@rainproof.nl

Het regent vaker en harder,
en jouw buurt kan dat niet aan

1

Het regent vaker en harder,
en jouw plein kan dat niet aan

Het regent vaker en harder,
en jouw tuin kan dat niet aan
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Grindstroken
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Inﬁltratiekratten

Relief in tuin
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Groene daken op tuinhuisjes
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Open goot

10 Regenton
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Groen/ waterdak
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Open waterlopen
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Leve de stoeprand

3

6

9

Stedelijke inﬁltratiestroken
1

Groen dak

2

Regenpijp afkoppelen

3

Regenton

4

Regenwatergebruikssystemen

5

Groene gevel

6

Drempel of verhoogd vloerpeil

7

Waterrobuuste kelders

8

Pomp

9
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Open goot

Verkeersdrempels
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Maak je straat Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Maak je gebouw Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Lokale naam

10 Waterpasserende verharding

11 Inﬁltratiekratten

13 Rainproof nutsvoorzieningen

14 Regenpijp afkoppelen

12 Regenwatervijver

Gebouw

Maak je buurt Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Lokale naam

Dak

1

Rainproof boomconstructie

4

Holle weg

Een holle weg vergroot de bergings- en
afvoercapaciteit van de straat. Gecombineerd
met een trottoir en een iets verhoogd vloerpeil
en/of verhoogde drempel in huizen, kan dit
wateroverlast voorkomen. Natuurlijk is het ook
zaak dat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zichzelf bekwamen in rainproof rijgedrag
tijdens hoosbuien, zodat ze geen hekgolven
veroorzaken die de huizen kunnen binnenlopen.

7

Waterpasserende verharding

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen
regenwater in de grond laten wegzakken. Het
hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd
en het grondwater wordt vanzelf aangevuld.
Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant
die regenwater de kans geven om gedeeltelijk
weg te lopen. Waterpasserende verharding
wordt vaak toegepast in combinatie met
drainage. Zo wordt voorkomen dat het
grondwater langdurig hoog komt te staan.

2

Grotere rioolbuizen

Om wateroverlast in straten te verkleinen, is het
vergroten van rioolbuizen een rainproof optie.
Door de grotere buis wordt het water sneller
verplaatst naar gebieden met bergingscapaciteit, zoals grachten. Let wel: het is een dure
maatregel en kostentechnisch meestal alleen
mogelijk bij geplande rioolvervanging.
Daarnaast is in de stad de ruimte in de
ondergrond zeer beperkt door alle andere
kabels en leidingen.

5

IT riool

Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt het regenwater door
geperforeerde buizen, omwikkeld met geotextiel, in de bodem geïnfiltreerd. Als niet al het
regenwater kan worden geïnfiltreerd, dan werkt
de buis als een gewone afvoer. Een IT riool moet
altijd boven het grondwater liggen. Nadeel is
dat ondergrondse calamiteiten, zoals
verontreiniging, niet zichtbaar zijn.

8

Leve de stoeprand

Tijdens een hevige regenbui kunnen
stoepranden het water op straat houden of
richting een groenzone sturen. Zo blijven
trottoirs begaanbaar en huizen droog. Vaak zijn
trottoirs verdwenen om de binnenstad toegankelijk en verkeersluw te maken. Hoog tijd voor
een comeback dus, nu het steeds vaker en
harder regent. Om toegankelijkheid te waarborgen, kunnen voor kinderwagens, rolstoel- en
rollatorgebruikers op strategische plaatsen
hellingen worden aangelegd.

3

Stedelijke inﬁltratiestroken

Stedelijke infiltratiestroken zijn geschikt om
regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan
en te infiltreren. Werking: het regenwater van
gebouwen en straten wordt via bovengrondse
goten naar deze infiltratie-stroken geleid. De
met grind, aarde en planten gevulde bakken
zonder bodem buﬀeren het regenwater en
geven het vertraagd af aan de ondergrond.
Door de aanwezige beplanting wordt het water
zelfs enigszins gezuiverd voordat het infiltreert.

6

Groen dak

2

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van
het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het
afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van
je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor
voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers, of
infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook
hergebruiken.

3

Regenton

Een regenton is de eenvoudigste en makkelijkst
te installeren regenwaterbuﬀervoorziening bij
je woning. Je kunt het opgevangen regenwater
benutten voor het begieten van je tuin- of
balkonplanten. Regentonnen zijn er in allerlei
vormen en maten tot ca. 200 liter en hebben
vaak een kraantje. Advies: voorzie je regenton
van een overstort en plaats een bladvang.

1

Groen / waterdak

Een groen dak biedt een keur aan functies,
zoals waterberging en temperatuurbeheersing.
Een waterdak bergt tijdelijk een deel van de
neerslag die op het dak valt, maar is niet voorzien van een groene beplantingslaag.
De kosten voor aanleg en onderhoud zijn dan
ook beperkt. Regenwater wordt gebuﬀerd
doordat de afvoer zwaar wordt geknepen en de
overstort hoger is uitgevoerd. Overweeg je je
huis of gebouw rainproof te maken door middel
van een groen dak of waterdak? Laat je dan
adviseren door een professionele aanbieder.

Verkeersdrempels

Bij wateroverlast door een hevige regenbui kan
het strategisch plaatsen van verkeersdrempels
helpen het water richting oppervlaktewater of
groenzone te sturen. Ook kan het water tussen
twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat
worden vastgehouden. Bovendien kunnen
verkeersdrempels zo worden geplaatst dat
lager gelegen kwetsbare gebieden niet via de
weg volstromen met het regenwater uit de
directe omgeving.

4

Regenwatergebruikssystemen

Een regenwatergebruikssysteem bespaart
drinkwater en houdt regenwater vast dat op je
dak of in je tuin valt. Je kunt dit gratis, kalkvrije
regenwater benutten voor wasmachine, wc en
tuin. Er zijn systemen beschikbaar voor zowel
binnenshuis als buitenshuis. Een huisinstallatie
bestaat uit een reservoir, een pomp, aansluiting
op gebruikspunten, een overstort en een toevoervoorziening. Laat je hierover adviseren door
een professionele aanbieder.

5

Groene gevel

Bij infiltratievelden wordt het regenwater dat op
gebouwen of op straten valt, geïnfiltreerd in de
grond via een aangrenzende groenstrook, zoals
een grasveld. Bij droogte zorgt het regenwater
zo voor een aangevuld grondwaterpeil. Door
een licht reliëf aan te brengen, maak je tijdelijk
(beperkte) regenwateropslag mogelijk. Vlakvormige infiltratie is mogelijk als er voldoende
ruimte beschikbaar is en de bodem hiervoor
geschikt is.

6

Drempel of verhoogd vloerpeil

Bescherming van je huis of gebouw tegen
matige wateroverlast (tot enkele centimeters)
kan op twee manieren: een drempel bij de
buitendeuren vanaf straat en tuin, of een iets
verhoogde vloer op de begane grond. Ook
trappen naar souterrains, souterrainramen en
andere lager gelegen gebouwdelen, zoals garages, kun je simpel beschermen door middel
van een verhoogde drempel. Een drempel met
hellingbaan behoudt de toegankelijkheid van je
huis of gebouw.

4

7
7

Waterrobuuste kelders

Is je kelder niet op wateroverlast berekend, richt
‘m dan waterrobuust in, zodat kwetsbare en
waardevolle spullen niet beschadigd
raken. Plaats bijvoorbeeld kabels, leidingen en
stroomaansluitingen hoog. Eenvoudige
rainproof maatregel voor als je een souterrain
hebt: vermijd vloerbedekking of houten vloeren.
Wil je verzekerd zijn van een waterbestendige
kelder, laat je dan bouwkundig adviseren door
een professionele aannemer of architect.

8

Pomp

Heb je een laag gelegen lozingstoestel in je
kelder of souterrain (wc, wasbak, douche, wasmachine), sluit dit dan altijd met een pomp en
terugslagklep aan op het rioolstelsel. Anders
loop je de kans dat vuil water of regenwater uit
het riool je woning instroomt.

9

Geveltuintje

Mooie en nuttige rainproof-maatregel: verwijder
een rij tegels langs de gevel van je huis aan de
straatkant en leg een tuinstrook aan. Dan kan
het van de gevel afstromende regenwater in de
grond infiltreren. Je kunt een dergelijk geveltuintje ook combineren met een afgekoppelde
regenpijp. Voorwaarde is dan wel dat je een
overstortvoorziening richting oppervlaktewater
of straatgoot hebt. Win-win: geveltuinen dragen
bij aan een groener straatbeeld.

Stedelijke inﬁltratiestroken

Stedelijke infiltratiestroken zijn geschikt om
regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan
en te infiltreren. Werking: het regenwater van
gebouwen en straten wordt via bovengrondse
goten naar deze infiltratie-stroken geleid. De
met grind, aarde en planten gevulde bakken
zonder bodem buﬀeren het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door
de aanwezige beplanting wordt het water zelfs
enigszins gezuiverd voordat het infiltreert.

Waterpasserende verharding

Klinkers met een open voeg kunnen regenwater
in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet
via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater
de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen.
Waterpasserende verharding is prima geschikt
voor bijvoorbeeld verharde tuinen.

10 Waterplein
10 De weg als geleider
Bij herstructurering en bij de aanleg van nieuwbouwwijken kunnen wegen zo worden
aangelegd dat het regenwater naar gebieden
loopt waar het minder schade veroorzaakt.
Het geleiden van water kan door simpelweg
verval in de weg aan te brengen, of door de weg
‘op één oor’ te leggen, zodat het water over de
lengte of de breedte wegstroomt. Hierbij is het
belangrijk om rekening te houden met de
locatie van verkeersdrempels en opritten, zodat
deze de geleiding niet tegengaan.

Een waterplein is een verdiept aangelegd stuk
openbare ruimte waar het regenwater vanuit
de omgeving zichtbaar naar toe stroomt en
tijdelijk wordt vastgehouden. Bij een waterplein
wordt het bergen van water gecombineerd met
andere functies, zoals speel- en
sportvoorzieningen.

11 Geveltuintje
Mooie en nuttige rainproof-maatregel: verwijder
een rij tegels langs de gevel van je huis aan de
straatkant en leg een tuinstrook aan. Dan kan
het van de gevel afstromende regenwater in de
grond infiltreren. Je kunt een dergelijk geveltuintje ook combineren met een afgekoppelde
regenpijp. Voorwaarde is dan wel dat je een
overstortvoorziening richting oppervlaktewater
of straatgoot hebt. Win-win: geveltuinen dragen
bij aan een groener straatbeeld.

13 Rainproof nutsvoorzieningen
In gebieden met een verhoogde kans op wateroverlast moeten nutsvoorzieningen (riool, data,
drinkwater, energie/warmte) en communicatie
zo worden ingericht dat ze 24/7 operationeel
zijn - ook tijdens wolkbreuken. De bovengrondse
nutsvoorzieningen, zoals transformatorhuisjes
en netwerkkastjes, kunnen op plekken met
een overstromingsrisico bijvoorbeeld verhoogd
worden geplaatst.

Maak je straat Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

2

Geveltuintje

Mooie en nuttige rainproof-maatregel: verwijder
een rij tegels langs de gevel van je huis aan de
straatkant en leg een tuinstrook aan. Dan kan
het van de gevel afstromende regenwater in de
grond infiltreren. Je kunt een dergelijk geveltuintje ook combineren met een afgekoppelde
regenpijp. Voorwaarde is dan wel dat je een
overstortvoorziening richting oppervlaktewater
of straatgoot hebt. Win-win: geveltuinen dragen
bij aan een groener straatbeeld.

3

12 Waterelementen

Buurt

Park

Open waterlopen

Regenpijp afkoppelen

5

Regenwatervijvers

11 Regenwaterschutting

Waterpasserende verharding

6

Tegels eruit, groen erin

12 Regenwatergebruiksinstallatie

Maak je tuin Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Lokale naam

Lokale naam

Plein

Waterplein

1

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past in de tuin, op straat, in parken
en op pleinen. Regenwater kan via open goten
naar nabij liggende buﬀer- of infiltratievoorzieningen worden geleid. Een open goot moet op
een helling liggen. Bijkomend voordeel van een
open goot is dat het zowel de impact van een
regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde hiervan: dat
het rainproof maken van de stad noodzakelijk is.

1

2

Een waterplein is een verdiept aangelegd stuk
openbare ruimte waar regenwater vanuit de
omgeving zichtbaar naar toe stroomt en
tijdelijk wordt vastgehouden. Bij een hevige
bui ontlast het waterplein zo het rioolstelsel.
Bovendien kun je regenwaterberging op mooie
en praktische wijze combineren met andere
functies, zoals speel- en sportvoorzieningen.
Goed onderhoud is dan wel een must. Iedere
keer nadat het waterplein is leeggepompt,
moet het worden schoongemaakt. Tegelijkertijd
bewijst de praktijk: waterpleinen blijken populaire
ontmoetingsruimtes voor wijkbewoners.

2

Open goot

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse
afvoer die past op pleinen en in straten, tuinen
en parken. Regenwater kan via open goten naar
nabij liggende buﬀer- of infiltratievoorzieningen
worden geleid of worden aangesloten via een
put op het riool. Een open goot moet op een
helling liggen. Bijkomend voordeel van een
open goot is dat het zowel de impact van
een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi
zichtbaar maakt. En in het verlengde hiervan:
dat het rainproof maken van de stad noodzakelijk is.

3

Stedelijke waterloop

Een open stedelijke waterloop kan regenwater
zichtbaar afvoeren en tijdelijk vasthouden.
Het permanent aanwezige water in de waterloop stijgt tijdens een extreme wolkbreuk.
Elke waterloop moet daarom wel zo worden
ontworpen dat hij aantrekkelijk en veilig blijft
bij zowel hoge als lage waterstanden.
Een waterloop kan prima bij nieuwbouw of
als reconstructie van een oude waterloop in
de publieke ruimte worden geïntegreerd.

1

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van
het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het
afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van
je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor
voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit,
bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers,
of infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk
ook hergebruiken.

2

Waterpasserende verharding

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen
regenwater in de grond laten wegzakken. Het
hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd
en het grondwater wordt vanzelf aangevuld.
Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant
die regenwater de kans geven om gedeeltelijk
weg te lopen. Waterpasserende verharding
wordt vaak toegepast in combinatie met drainage. Zo wordt voorkomen dat het grondwater
langdurig hoog komt te staan.

3

Relief in tuin

In een tuin met reliëf kan zonder hinder tijdelijk
water worden geborgen in de lager gelegen
delen. De hoger gelegen delen blijven dan
droog na zware regenbuien. Tip: realiseer het
iets lager gelegen gedeelte op afstand van uw
huis of gebouw, zodat het geen waterschade
oploopt. Let wel op dat de buren ook geen
overlast krijgen. In diepere onverharde delen
kan het water na een heftige bui even blijven
staan en geleidelijk tussen de beplanting door
wegzakken. Gras is daarvoor zeer geschikt
maar ook andere planten die tegen droge en
natte periodes kunnen.

Open goot

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past op straat, in de tuin, in
parken en op pleinen. Regenwater kan via open
goten naar nabij liggende buﬀer- of infiltratievoorzieningen worden geleid of aangesloten
worden via een put op het riool. Een open goot
moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel
van een open goot is dat het zowel de impact
van een regenbui als ‘de weg van het water’
mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde
hiervan: dat het rainproof maken van de stad
noodzakelijk is.

9

1

Heb je een dak, weet dan dat groene daken prima bijdragen aan het tijdelijk vasthouden van
regenwater. Extensieve sedumdaken worden
vanwege het lage gewicht en de lage kosten
vaak toegepast op bestaande bebouwing, maar
ook op nieuwbouw. Een intensief natuurdak
heeft een hoger gewicht dan een sedumdak, is
kostbaarder in de aanleg, maar kan ook meer
regenwater vasthouden. Overweeg je een groen
dak? Laat je dan adviseren door een professionele aanbieder.

11 Bedekte goot

Maak je (school)plein Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Lokale naam
Extreme regen

Straatbomen hebben, net als andere planten,
een positieve rainproof werking. Zowel de
bomen zelf als de boomspiegels houden regenwater deels vast. Wanneer veel regenwater
afstroomt naar de boomspiegel, zijn extra
drainerende maatregelen nodig, zoals verticale
infiltratiekratten met filters. Zo blijven de wortels
droog - ze mogen namelijk niet langer dan 48
uur nat zijn - en stroomt het gefilterde water
richting de ondergrond.

10Straat
Beplanting

Tuin

8

Lokale naam

Maak je gebouw Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Lokale naam

5

Inﬁltratieveld

Bij wateroverlast door een hevige regenbui kan
het strategisch plaatsen van verkeersdrempels
helpen het water richting oppervlaktewater of
groenzone te sturen. Ook kan het water tussen
twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat
worden vastgehouden. Bovendien kunnen verkeersdrempels zo worden geplaatst dat lager
gelegen kwetsbare gebieden niet via de weg
volstromen met het regenwater uit de directe
omgeving.

8

Verkeersdrempels

Bij wateroverlast door een hevige regenbui kan
het strategisch plaatsen van verkeersdrempels
helpen het water richting oppervlaktewater of
groenzone te sturen. Ook kan het water tussen
twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat
worden vastgehouden. Bovendien kunnen verkeersdrempels zo worden geplaatst dat lager
gelegen kwetsbare gebieden niet via de weg
volstromen met het regenwater uit de directe
omgeving.

11 Inﬁltratiekratten
Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk
opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven
aan de bodem. Ze kunnen bijvoorbeeld toegepast worden bij tuinen, sportvelden, wegen
en parkeergarages. Voordeel: ze nemen alleen
ondergronds ruimte in en leveren daardoor
dubbel grondgebruik op.

6

Groen tussen de tramrails

4

De ruimte tussen tramrails (die niet door ander
verkeer wordt gebruikt) leent zich goed
voor een grasstrook. Regenwater kan via zo’n
grasstrook makkelijk de bodem intrekken. Gras
is eenvoudig te onderhouden en behoedt de
bodem voor erosie. Voor andere verkeersoppervlakten, zoals straten, geldt: alleen zoveel
als nodig verharden en waar mogelijk de verharding waterpasserend maken.

9

Maak je buurt Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

5

Stedelijke inﬁltratiestrook

Een stedelijke infiltratiestrook is geschikt om
regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan
en te infiltreren. Werking: het regenwater van
gebouwen en straten wordt via bovengrondse
goten naar deze infiltratiestrook geleid. De met
grind, aarde en planten gevulde bakken zonder
bodem buﬀeren het regenwater en geven het
vertraagd af aan de ondergrond. De aanwezige
beplanting zuivert het water zelfs enigszins
voordat het infiltreert.

6

Inﬁltratiekratten

Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk
opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven
aan de bodem. Je kunt ze bijvoorbeeld toepassen
bij de (her-)aanleg van sportvelden, wegen
en parkeergarages. Of als overstort van het
waterplein. Voordeel: ze nemen alleen ondergronds ruimte in en leveren daardoor dubbel
grondgebruik op.

4

Open goot

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past in de tuin. Regenwater van
aangesloten verhard oppervlak en een afgekoppelde regenpijp kan via open goten naar
nabij liggende buﬀer- of infiltratievoorzieningen
worden geleid of op het riool worden aangesloten via een put. Een open goot moet op een
helling liggen. Bijkomend voordeel van een
open goot is dat het zowel de impact van een
regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt.

5

Regenwatervijvers

In een regenwatervijver kan het waterniveau
stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om
regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd
af te voeren. De vegetatie in de vijver en de
groene oevers zorgen deels voor reiniging van
het water en zijn geschikt voor droge en natte
periodes. Een vijver met delen van 1 meter diep
houdt een gedeelte van het water vrij van beplanting. Ook kan het water infiltreren, als het
voldoende schoon is en de bodem het toelaat.

6

Tegels eruit, groen erin

Minder tegels in de tuin heeft veel voordelen.
Het regenwater kan in de bodem zakken en vult
zo het grondwater aan. Het hoeft dus niet te
worden afgevoerd via het riool. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien. Het
weghalen van tegels biedt ook meer ruimte aan
ﬂora en fauna en natuurlijk bodemleven. Het
groen houdt bovendien de tuin koeler op hete
zomerse dagen. Het verwijderen van tegels kan
echter arbeidsintensief zijn. Tip: je kunt de
tegels ook gebruiken voor een stapelmuur.

Grasbetonstenen
7

Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen,
wegen, garageopritten en tuinen kunnen
waterpasserend worden verhard door het
gebruik van grasbetonstenen. Zo kan het
regenwater in de bodem wegzakken en het
grondwaterpeil aanvullen. Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan, afhankelijk van
de ondergrond, oplopen tot honderd procent.
Prima rainproofmaatregel dus voor als je een
tuin hebt.

Waterpasserende verharding

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen
regenwater in de grond laten wegzakken.
Het hoeft dan niet via het riool te worden
afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf
aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen
aan de zijkant die regenwater de kans geven
om gedeeltelijk weg te lopen. Waterpasserende
verharding wordt vaak toegepast in combinatie
met drainage. Zo wordt voorkomen dat het
grondwater langdurig hoog komt te staan.

8

Rainproof boomconstructie

Straatbomen hebben, net als andere planten,
een positieve rainproof werking. Zowel de
bomen zelf als de boomspiegels houden
regenwater deels vast. Wanneer veel regenwater afstroomt naar de boomspiegel, zijn extra
drainerende maatregelen nodig, zoals verticale
infiltratiekratten met filters. Zo blijven de wortels
droog - ze mogen namelijk niet langer dan
48 uur nat zijn - en stroomt het gefilterde
water richting de ondergrond.

11 Regenwatervijver
In regenwatervijvers kan het waterniveau stijgen, waardoor ze extra capaciteit hebben om
regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd
af te voeren. De vegetatie in de vijver en de
groene oevers zorgen deels voor reiniging van
het water. Ook kan het water infiltreren, als het
voldoende schoon is en als de bodem het toelaat. Er zijn ook regenwatervijvers voor buﬀering
en zuivering van vervuild water dat afkomstig is
van druk bereden wegen en parkeerplaatsen.

10 Beplanting
Een kale bodem droogt sneller uit en verliest
door de hardere korst het vermogen om water
op te nemen. Tijdens een heftige regenbui
stroomt er meer water van een uitgedroogd
oppervlak dan van een beplant oppervlak.
Beplanting houdt water vast en verbetert door
de doorworteling het infiltratievermogen van
de bodem. Zeker hoge planten hebben een
gunstig eﬀect. Tip: kies planten die goed tegen
natte en droge omstandigheden kunnen,
bijvoorbeeld kattenstaart en spirea. Vraag een
hovenier om advies op maat voor je locatie.

14 Regenpijp afkoppelen
Door de regenpijpen van je gebouw of huis van
het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het
afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van
je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor
voldoende opvang- en infiltratie-capaciteit,
bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers,
of infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk
ook hergebruiken.

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van
het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel.
Om waterschade te beperken, is het bij het
afkoppelen belangrijk dat je het regenwater
van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij
voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit,
bijvoorbeeld door middel van waterpleinen,
beplanting en infiltratievelden. Je kunt het
water natuurlijk ook hergebruiken.

Gebouw

Dak

Tuin

Maak je (school)plein Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen
Buurt

Groene schoolpleinen

12 Waterelementen
Waterelementen, zoals fonteinen en watervalletjes, verfraaien pleinen en tuinen.
Het water kan voor een groot deel van het jaar
van omliggende daken komen. Zo bespaar je
drinkwater, ontlast je het riool en verkoelt de
omgeving door verdamping ook nog eens.
Extra voordeel is de speelfunctie van een waterelement. Let dan wel goed op de waterkwaliteit
en zet voor goede zuivering filters, zandfilters of
helofytenfilters in.

7

Grindstroken

Grind is een vorm van halfverharding. Regenwater kan hierdoor in de bodem wegzakken en
het grondwater aanvullen. Bij heftige regenbuien helpt dit om wateroverlast te verminderen.
Andere rainproof half-verharding materialen
zijn bijvoorbeeld steenslag, schelpen, houtspaanders, dennenschors en cacaodoppen.
Deze materialen kunnen worden gebruikt als
paden, maar ook naast een betegeld gedeelte
om zo het afstromend water van de tegels te
infiltreren.

10 Regenton
Een regenton is de eenvoudigste en makkelijkst
te installeren regenwaterbuﬀervoorziening bij je
woning. Je kunt het opgevangen regenwater
benutten voor het begieten van je tuin- of balkonplanten. Regentonnen zijn er in allerlei
vormen en maten tot ca. 200 liter en hebben
vaak een kraantje. Advies: voorzie je regenton
van een overstort en plaats een bladvang.

8

Inﬁltratiekratten

Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk
opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven aan de bodem. Voordeel: ze nemen alleen
ondergronds ruimte in en leveren daardoor
dubbel grondgebruik op. Tip: plaats de kratten
niet tegen de gevel, zo voorkomt u wateroverlast in kelder of kruipruimte.

11 Regenwaterschutting
Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. Hij is verkrijgbaar in modules, zodat je de buﬀercapaciteit voor regenwater makkelijk kunt uitbreiden.
De regenwaterschutting kan worden voorzien
van een kraantje. Sluit de regenwaterschutting
aan op de regenpijp van je dak. Zo ontlast je de
piekafvoer naar het riool en kun je het regenwater in droge periodes benutten voor het besproeien van de tuin.

9

Groene daken op tuinhuisjes

Heb je een uitbouw of tuinhuisje, weet dan dat
groene daken prima bijdragen aan het tijdelijk
vasthouden van regenwater. Extensieve sedumdaken worden vanwege het lage gewicht en de
lage kosten vaak toegepast op tuinhuisjes. Een
intensief natuurdak heeft een hoger gewicht
dan een sedumdak, is kostbaarder in de aanleg,
maar kan ook meer regenwater vasthouden.
Overweeg je een groen dak? Laat je dan
adviseren door een professionele aanbieder.

12 Regenwatergebruiksinstallatie
Een regenwatergebruikssysteem bespaart
drinkwater en houdt regenwater vast dat op je
dak of in je tuin valt. Je kunt dit gratis, kalkvrije
regenwater benutten voor wasmachine, wc en
tuin. Er zijn systemen beschikbaar voor zowel
binnenshuis als buitenshuis. Een huisinstallatie
bestaat uit een reservoir, een pomp, aansluiting
op gebruikspunten, een overstort en een toevoervoorziening. Laat je hierover adviseren door
een professionele aanbieder.

Straat

Lokale naam
Extreme regen

11 Bedekte goot
Een eenvoudig voorbeeld van een bovengrondse
afvoer is een met een rooster afgedekte goot.
Voor bedekte goten zijn veel verschillende
prefab-producten verkrijgbaar. Je kunt deze
goten zowel in de tuin als op schoolpleinen
gebruiken. Ze hebben als voordeel dat voetgangers en spelende kinderen er ongehinderd
overheen kunnen lopen. Wel verdienen ze extra
aandacht in het beheer. Ze kunnen namelijk niet
met een reguliere borstelwagen worden gereinigd,
maar moeten regelmatig worden doorgespoeld.

9

Een schoolplein met minder tegels en meer
groen heeft veel voordelen. Het groene karakter
biedt natuurbeleving en educatiemogelijkheden.
Bovendien helpt een groen schoolplein om
regenwater op te vangen of in de bodem te
laten zakken en zo het grondwater aan te
vullen. Het beperkt wateroverlast bij heftige
regenbuien en het regenwater van plein, dak
en fietsenstalling is ook nog eens nuttig voor
de planten. Is het plein te klein, dan is er wellicht
plaats voor een verticale moestuin. Tip: je kunt
tegels rond klimrekken en op een voetbalveld
prima vervangen door gras of schors.

Park

Plein

Maak je tuin Rainproof
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Lokale naam
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Middelen:
Hoveniersfolder
De hoveniersfolder is gemaakt voor de professionele
hovenier om zijn klanten te informeren over rainproof
maatregelen in de tuin.
Het logo en teksten en fotografie kunnen worden
aangepast voor lokaal gebruik. Bij gebruik van de
huidige foto's moeten altijd de fotografen vermeld
worden. De illustraties liggen vast.
Heb je een nieuwe illustratie nodig of wil je iets laten
aanpassen aan een bestaande illustratie, neem dan
contact op met info@rainproof.nl

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

Middelen:
Rainproof stickers

Wij zijn
rainproof
Kij

ko

p ra

i n proof.nl w at jij ka n

doe

n.

Ik ben
rainproof

De stickers zijn beschikbaar in twee
tekstvarianten en 4 maten.
• 50 x 50mm.
• 100 x 100mm.
• 150 x 150mm.
• 300 x 300mm.

Wij zijn
rainproof

Het logo en tekst kunnen worden aangepast voor
lokaal gebruik. De illustratie is gemaakt in de
kenmerkende Rainproof stijl en staat vast.
Heb je een nieuwe illustratie nodig of wil je iets
laten aanpassen aan een bestaande illustratie,
neem dan contact op met info@rainproof.nl

Ik ben
rainproof
Kij

ko

p ra

in proof.nl w at jij ka n

doe

n.

Wij zijn
rainproof
Kij

ko

p ra

in proof.nl w at jij ka n

doe

n.
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Middelen:
Roll-up banier
De banier heeft een maat van 850x2000mm en
is in twee varianten beschikbaar. Een banier kan
bijvoorbeeld worden ingezet op events.
Het logo en tekst i kunnen worden aangepast
voor lokaal gebruik. De illustraties en iconen
liggen vast.
Heb je een nieuwe icoon nodig of wil je iets laten
aanpassen aan een bestaand icoon, neem dan
contact op met info@rainproof.nl

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

Middelen:
Netwerkwand
De netwerkwand laat zien wie de stakeholders zijn in het
Rainproof netwerk. In het onderstaande voorbeeld zie je
dit uitgewerkt voor Amsterdam Rainproof. Deze wand is
geplaatst in een zeecontainer tegen een underlayment
achterwand.

Op basis van het meegeleverde Adobe Illustrator
bestand kan een eigen wand worden gemaakt.Het logo
en de teksten kunnen worden aangepast voor lokaal
gebruik. De illustraties en iconen liggen vast.

De bestanden van de netwerkwand zijn niet standaard
uitgeleverd. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan
contact op met info@rainproof.nl
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Middelen:
Website
Voor de website en onderdelen van de website kan
contact worden opgenomen met info@rainproof.nl

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Rainproof
huisstijl don'ts
Soms is het duidelijker om te laten zien hoe iets niet
moet. Daarom op de volgende pagina's een aantal
voorbeelden van verkeerd gebruik van de Rainproof
huisstijl.

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0
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Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

Don’ts: Logo
1

Tien slimme
maatregelen

1)	Plaats geen elementen binnen de boundingbox van
het logo.
2)	Het is niet toegestaan de kleuren van het logo aan te
passen
3) Ondergrond kleur te donker

2

3

4)	Het is niet toegestaan zelf nieuwe partnerlogos te
maken
5)	Het is niet toegestaan de pay-off onder het logo aan
te passen
4

Utrecht
5
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Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

Don’ts: Dual branding
1)	Logos niet koppelen zonder koppelstreepje

1

2)	Rainproof logo niet te klein plaatsen ten opzichte
van eigen logo
3)	Rainproof logo niet in zwart plaatsen als dat niet
nodig is.

2

3
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Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

Dont's: iconen
De Rainproof iconen zijn gemaakt in de kenmerkende
regenboogkleuren. Deze mogen niet worden aangepast.
De iconen werken het best op een witte ondergrond.
Moeten de iconen op een ondergrondkleur worden
geplaatst kan worden uitgeweken naar de zwart of wit
versie.

1) Kleurversie van de iconen niet op een
ondergrondkleur te plaatsen, maar enkel op wit.
2) Kleuren van de iconen niet aanpassen

Het regent vaker
harder, en Bergen
kan dat niet aan
Met slimme maatregelen kunnen
we die druppels opvangen op:

Tuin
Gebouw

Dak
Plein

1

Buurt
Park

Straat

Maak je omgeving Rainproof.
Kijk op gemeentebergen.nl/rainproof
wat jij kan doen.

2

Kleur iconen niet op een
gekleurde ondergrond plaatsen.
Het is niet zichtbaar en ziet er
ook niet mooi uit.
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Dont's: huisstijl gebruik
Het regent vaker
harder, en onze stad
kan dat niet aan
Met slimme maatregelen kunnen
we die druppels opvangen op:

Tuin
Gebouw

Dak

Ik ben
rainproof

Plein

Bergen

Buurt
Park

Straat

Bergen

Kij

ko

p ra

i n pr

oof.nl /bergen w at jij

ka n

do

en

.

Maak je omgeving Rainproof.
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.

 ebruik geen eigen typografie of kleur in een 100%
G
Rainproof situatie.

Plaats altijd het Rainproof logo als je gebruik maakt van
Rainproof middelen of elementen.
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Contact
Mocht je na het lezen van deze richtlijn nog vragen
hebben over de huisstijl, neem dan contact op
met info@rainproof.nl

Rainproof Huisstijlrichtlijn v2.0

