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Neerslag in mm: Amsterdam
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Aantal dagen met 20mm of meer neerslag: Amsterdam

Sinds 1901 nam de jaarlijkse hoeveelheid neerslag toe met 25%.



150 mm regen in 2 uur
€ 500 miljoen schade

€ 1,5 miljard maatregelen

Wake-up call was
Kopenhagen 2011



Simulatie hoosbui

Stresstest 2012: 
Ja! Amsterdam is kwetsbaar !



Hoofddoel : Regenbestendig Amsterdam in 2050
Middel : Bij alle fysieke veranderingen in de stad de klimaatadaptatie meenemen



Samenwerken 
vanuit 

eigen belangen 

Netwerk benadering



Rainproof (Online) Platform 



Maatregelen op thema en gebied

vasthouden/            afvoeren           infiltreren       waterrobuust hergebruik
bergen bouwen



Toolbox
Toolbox voor professionals en bewoners

Per maatregel:

• Introductie

• Tekening

• Voorbeeld in Amsterdam

• Relevante data

• PDF export

• Links

o Gerelateerde maatregelens

o Gerelateerde verhalen

o Gerelateerde projecten

o Externe links

• + lokale tips



Ervaring, verhalen, projecten



Publiek-private samenwerking
Intermediairs voor onze gedeelde boodschap



Tuin- en bouwcentra



Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad

• Verschil werkelijke - en geclaimde schade

• Welke factoren zijn van invloed op schade

• Hoe kan je tussen publiek en privaat 
informatie koppelen en delen?



Woningbouwcorporaties
Klimaatbestendige projecten van corporaties

Ymere – betondorp rainproof – alle schuurtjes groendak

Alliantie – huis van de wijk - daktuin

Alliantie – IJburg blok 54 

De Key – tuin van jan





Samen met ondernemers





Publieke samenwerking
Hoe zorg je er voor dat iedere ambtenaar extreme regen meeneemt in plan en uitvoering ? 



Kaders Gemeente
• Gemeentelijk Rioleringsplan (ambitie 60 mm/h)
• Strategische Visie Openbare Ruimte
• Puccini - Rainproof aanpassing rode/groene
• Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen (Plaberum) 
• Waterneutrale Bouwenvelop (onderdeel Ambitieverklaring Zuidas 2015)
• Kaders voor versnellingszones ‘Ruimte voor de stad’ – Koers 2025
• Basis specificatie verharding
• Bestemmingsplannen
• Hemelwaterverordening





Doorwerking Gemeente/Waternet
Aan hand van de analyse van fysieke verandertrajecten hebben we een analyse gemaakt
waar Rainproof kan / moet worden ingevoerd.

Voorbeeld analyse herinrichting straten



Versnelling waar nodig



542929,6855212

Analyse hoosbui in de stad

Legenda

Waterhoogtes publieke 
ruimte na 2 uur (120 mm)

Straten: 
water-hoogtes > 
30cm

Huizen 
waterhoogtes > 25cm



Regenwaterknelpuntenkaart -
Online
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28 juli 2014foto Minke Wagenaar

Bellamybuurt - 28 juli 2014



Waterhoogtes na 1 uur (60 mm)



Waterhoogtes na 2 uur (120 mm) Waterhoogtes na 2 uur (120 
mm)



https://www.amsterdam.nl/projecten/bellamybuurt/



Rainproof Oplossingenkaart
Bellamybuurt



Water verpreidende straten 

Drempels voor watersturing 

Herintroductie van het trottoir

Tijdelijke waterberging, boven een bepaald niveau afvoeren



Water afvoerende straten

Open Goot 



Water bergende straten

Water vertragende groenstrook
Zuidelijke Wandelweg (Zuidas)



Rainproof
Oplossingenkaarten





Centrum Eiland IJburg

Rainproof in urban plan



Hemelwaterverordening





Oftewel:

Nieuwbouw moet 
60mm bergen,

Met een afvoer die 
niet te snel en niet 
te langzaam gaat,

> 60 mm mag op de 
riolering,

Als je regenwater 
hergebruikt moet er 
nog steeds ca 60mm 
worden geborgen,

Tenzij je berging op 
een BOS zit.



Tuin van Jan
foto: L. Rusconi

Amsterdam Rainproof

Doe wat je doet, maar
doe het rainproof. 

Irene Poortinga
irene@rainproof.nl
06-51191026

mailto:Irene@rainproof.nl

