Het regent vaker en
harder, en onze stad
kan dat niet aan.
Met elkaar kunnen we die druppels opvangen
en maken we Amsterdam 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 onze stad en maak Amsterdam rainproof.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Zware regenbui
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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.
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Motregen
1 mm regen is een dag lang motregen, maar
betekent dat er in Amsterdam al 219 miljoen
liter water valt, ofwel 232 zwembaden.
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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.

