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Samen aan de slag: 
Kracht van een 
netwerk voor klimaat
Om de stad klimaatbestendig te maken, moet de 

sponswerking van de stad verbeterd worden. 

Allerlei initiatiefnemers in de stad zijn daarom bezig om 

te zorgen dat regenwater niet direct het riool in loopt, 

maar wordt opgeslagen in de stad of via het groen de 

grond in kan. Denk aan het realiseren van een geveltuin, 

een groen dak of een waterplein. De stad wordt op 

die manier niet alleen klaargemaakt voor extremere 

weerpatronen, maar wordt er ook nog mooier van.



Colofon 
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Als je deze netwerken nog niet zo goed kent, 

is het misschien onduidelijk wat ze je precies kunnen bieden. 

Daarom hebben we deze interactieve tool ontwikkeld.

Klimaatbestendige ingrepen kunnen worden gedaan in de openbare ruimte en op 

particuliere grond. Veel steden hebben daarom nieuwe netwerken opgericht om deze 

ingrepen te stimuleren, het bewustzijn te vergroten en ervaringen uit te wisselen. 

Overheden, bedrijven, bewonersinitiatieven, woningcorporaties en andere stadmakers 

gaan zo samen aan de slag om de stad klimaatbestendig én mooier te maken. 

Door heel Nederland bestaan er inmiddels wel meer dan 30 van dit soort netwerken.

De tool zit vol met voorbeelden die zijn ontstaan uit de netwerken van Amsterdam 

Rainproof en Water Sensitive Rotterdam, twee van de bekendste en langst bestaande 

netwerken op het gebied van klimaatbestendigheid in Nederland.

Afhankelijk van je prioriteiten1 en je rol in de stad laat de tool zien wat de toegevoegde 

waarde van zo’n netwerk voor jou kan zijn. Inclusief de mogelijkheid om in contact 

te komen met de mensen achter de voorbeelden, zodat je ook direct in jouw stad of 

buurt aan de slag kan. Veel plezier!

→ Terug

1 De vier prioriteiten zijn gebaseerd op de vier perspectieven van  
overheidssturing zoals geïdentificeerd door de NSOB:  
Van der Steen, M., Scherpenisse, J., Hajer, M., Van Gerwen, O. J., & 
Kruitwagen, S. (2014). Leren door doen: Overheidsparticipatie in een energieke 
samenleving. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).
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Projecten

Wateroverlastprobleem in de Bellamybuurt | Intentieverklaring met 

29 partners Rainproof netwerk | Waterknelpuntenkaart | Tegel-

ophaalservice | 1000 Geveltuinen | Waterbuffer Sparta Stadion 

| Opstellen risicodialoog en wijkaanpak in | Natuurlijk Spangen | 

Campagne met Tuinbranche Nederland | Groen dak HvA | Toolbox met 

richtlijnen en procedures | Regentonnen actie in Betondorp | Publicatie 

van de Straadkrant | Spetterflat Havensteder | Studie Water Sensitive 

Zomerhof | Peperklip | Boomspiegels Groene Vechtstraat | I can change 

the world with my two hands (Stadmoestuin in A’dam-West) | Toolbox 

met richtlijnen en procedures | Rainbeer | Geveltuin XXL | Stadskwekerij 

De Kas Rotterdams Weerwoord | ‘Handen uit de mouwen’, tips voor 

bewoners door Rotterdams Weerwoord | Tuin de Bajonet

Ik woon in → Amsterdam → Rotterdam

→ Terug
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Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Ambtenaar

 → Professional

 → Bewoner

Projecten

1000 Geveltuinen | Publicatie van de Straadkrant |  

Geveltuin XXL | Waterbuffer Sparta Stadion | Spetterflat  

Havensteder | Stadskwekerij De Kas | Opstellen raisicodialoog en 

wijkaanpak in Rotterdams Weerwoord | Studie Water Sensitive  

Zomerhof | ‘Handen uit de mouwen’, tips voor bewoners door 

Rotterdams Weerwoord | Natuurlijk Spangen | Peperklip | Tuin de 

Bajonet

→ Terug naar start
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Projecten

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan

→ Zo snel mogelijk de stad 

klimaatbestendig maken

→ Samen met andere partijen in de stad 

klimaatbestendige maatregelen nemen  

→ Zorgvuldig de procedures doorlopen 

om de stad klimaatbestendig te maken 

→ Private en maatschappelijke klimaat-

initiatieven mogelijk maken als overheid

1000 Geveltuinen | Waterbuffer Sparta Stadion |  

Opstellen raisicodialoog en wijkaanpak in  

Rotterdams Weerwoord | Natuurlijk Spangen 

→ Terug naar start
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→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Ik bevind mij hier: 
1000 Geveltuinen
Water Sensitive Rotterdam > Resultaat 

Door de actie ‘1000 Geveltuinen’ werden Rotterdammers in 
beweging gebracht om vóór 30 september 2020 minstens  
1000 geveltuintjes aan te leggen. Het is een toegankelijke manier 
om als overheid bewoners tot actie aan te sporen om hun 
privégrond in te zetten voor klimaatbestendigheid. 

De campagne 1000 Geveltuinen wordt ondersteund door de 
gemeente Rotterdam: Het Rotterdams Weerwoord en Rotterdam 
gaat voor Groen.

Meer informatie

→ https://www.groenemorgen.org/1000geveltuinen

rotterdamsweerwoord@rotterdam.nlUser

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

  → Zo snel mogelijk de stad  

  klimaatbestendig maken

Resultaat

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Waterbuffer 
Sparta Stadion
Water Sensitive Rotterdam > Samen 

Op het Spartaplein in Rotterdam is een ondergrondse waterbuffer 
gemaakt, waar regenwater wordt opgevangen en in de grond 
wordt opgeslagen. Het stadion gebruikt het opgeslagen regenwater 
om de grasmat en beplanting te besproeien. Hierdoor hoeft de 
voetbalclub minder drinkwater te gebruiken. Bij de buffer in de 
buurt van het Sparta Stadion werken onder meer de gemeente 
Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland en Evides 
Waterbedrijf samen. 

Meer informatie

→ https://www.watersensitiverotterdam.nl/plekken/waterberging-spartaplein/

→ https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/toekomstbestendige-waterpleinen/

User

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

 → Samen met andere partijen in de stad 

  klimaatbestendige maatregelen nemen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Samen

rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Opstellen risicodialoog
en wijkaanpak in
Rotterdams Weerwoord
Water Sensitive Rotterdam > Zorgvuldig 

In de nieuwe Rotterdamse Adaptatiestrategie, beter bekend als het 
Rotterdams Weerwoord, zitten veel principes van Water Sensitive 
Rotterdam verweven die een institutioneel kader hebben gekregen. 

De strategie stelt dat nieuwe projecten zullen voldoen aan 
klimaatadaptatierichtlijnen, dat klimaatadaptieve maatregelen 
in de openbare ruimte consequent worden toegepast en dat 
daarvoor extra budget beschikbaar komt. Onderdeel hiervan zijn 
risicodialogen en wijkaanpakken in verschillende Rotterdamse 
wijken.

User

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

 → Zorgvuldig de procedures doorlopen om 

  de stad klimaatbestendig te maken

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendZorgvuldig

Meer informatie

→ https://rotterdamsweerwoord.nl/wat-doen-we/

→ https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2019/rotterdams-weerwoord/

rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Natuurlijk 
Spangen
Water Sensitive Rotterdam > Faciliterend 

Water Sensitive Rotterdam faciliteert (samen met 
Hoogheemraadschap Delfland) Natuurlijk Spangen, een 
bewonersinitiatief voor meer groen in Spangen, door een aantal 
projecten in de wijk te ondersteunen. Er wordt onder andere 
gewerkt aan een groene heg om het plein, grotere geveltuinen  
en waterspeeltegels met een sproeier. 

User

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

 → Private en maatschappelijke klimaat- 

  initiatieven mogelijk maken als overheid

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendFaciliterend

Meer informatie

→ https://www.watersensitiverotterdam.nl/routes/spannend-spangen/

rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Projecten

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan

→ Zo snel mogelijk zichtbaar resultaat 

boeken 

→ Gezamenlijk optrekken met publieke, 

maatschappelijke en private partijen  

→ Doorlopen van een eerlijk en zorgvuldig  

proces om klimaatmaatregelen te 

nemen 

→ Ruimte krijgen om zelf initiatief te 

ontplooien

Publicatie van de Straadkrant | Spetterflat  

Havensteder | Studie Water Sensitive 

Zomerhof | Peperklip 

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Publicatie van 
de Straadkrant
Water Sensitive Rotterdam > Resultaat 

De StraaDkrant is een project van overheid, bedrijfsleven 
en bewoners om samen informatie te verspreiden over het 
transformeren van straten. Water Sensitive Rotterdam fungeerde 
als ondersteunende en versterkende partij. De slogan is ‘Van straat 
tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat.’ 

De partners brachten elk- naar kunnen- kennis, tijd en/of geld in 
om vier uitgaves mogelijk te maken en deze uitgaves worden vier 
jaar later nog steeds gebruikt bij verschillende projecten rondom 
klimaatadaptatie.

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Zo snel mogelijk zichtbaar resultaat boeken

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Resultaat

Meer informatie

→ https://www.destraad.nl

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Spetterflat 
Havensteder
Water Sensitive Rotterdam > Samen

Stichting Tussentuin is samen met urban designbureau  
Rain(a)Way gevraagd door woningcorporatie Havensteder om  
na te denken over de inrichting van het binnenterrein van drie flats 
aan de Mathenesserweg die gerenoveerd moesten worden.  
Er is gekeken naar de mogelijkheden om de regenpijpen af te 
koppelen en een rain-away-tegel te plaatsen.  

Het participatietraject genaamd Spetterflat is in 2017 gestart 
en heeft geleid tot de heraanleg van de binnentuin van de 
Mathenesserflats. De bewoners worden ondersteund door de 
wijkbeheerder van de woningbouwcorporatie. Water Sensitive 
Rotterdam is een van de partners in dit project.

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Gezamenlijk optrekken met publieke, 

  maatschappelijke en private partijen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Samen

Meer informatie

→ https://www.watersensitiverotterdam.nl/plekken/spetterflat/

→ https://tussentuin.nl/tuinen/spetterflat

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Studie 
Water Sensitive Zomerhof
Water Sensitive Rotterdam > Zorgvuldig 

In opdracht van onder andere Water Sensitive Rotterdam is door  
De Urbanisten, een innovatief bureau voor stedelijk ontwerp,  
een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor klimaat-
adaptieve maatregelen op blokniveau met het Rotterdamse 
Zomerhofkwartier als proeftuin. Voor de gecombineerde verbetering 
van vastgoed en prestaties op het gebied van klimaatadaptatie is 
een rijk pallet aan maatregelen en richtlijnen verzameld. 

In deze studie zijn bouwstenen ontwikkeld voor onder andere 
waterberging op daken, opslag en hergebruik van het hemelwater 
en waterberging in en onder de tuin.

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Doorlopen van een eerlijk en zorgvuldig 

  proces om klimaatmaatregelen te nemen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendZorgvuldig

Meer informatie

→ https://ruimtelijkeadaptatie.nl/voorbeelden/@158604/impactproject-1/

→ http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=water-sensitive-zomerhof-agniese-district

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 
Peperklip
Water Sensitive Rotterdam > Faciliterend

In opdracht van Water Sensitive Rotterdam, de gemeente 
Rotterdam en woningcorporatie Vestia is in 2019 legde in 2019  
een hoveniersbedrijf het grootste natuurdak van Nederland aan  
op het dak van flatgebouw de Peperklip: 7600 vierkante meter.  
Dit dak voegt natuur toe aan Rotterdam-Zuid. Het gaat om planten 
die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders om een natuurlijk 
ecosysteem te laten ontstaan.

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Ruimte krijgen om zelf initiatief 

  te ontplooien

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendFaciliterend

Meer informatie

→ https://www.resilientrotterdam.nl/initiatieven/de-peperklip

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Projecten

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan

→ Zichtbaar resultaat op mijn grond 

behalen 

→ Samen met de buurt en gemeente aan 

de slag  

→ Voldoen aan gemeentelijke kaders en 

regelgeving 

→ Ruimte krijgen om zelf initiatief te 

ontplooien

Geveltuin XXL | Stadskwekerij De Kas | ‘Handen 

uit de mouwen’, tips voor bewoners door 

Rotterdams Weerwoord | Tuin de Bajonet

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 
Geveltuin XXL
Water Sensitive Rotterdam > Resultaat

Op initiatief van bewoners van Rotterdam West werd in 
samenwerking met Aktiegroep Oude Westen en Water Sensitive 
Rotterdam in de zomer van 2015 de eerste Geveltuin XXL aangelegd. 
De geveltuin XXL fleurt de straat op, biedt verkoeling op warme 
zomerdagen, vangt regenwater op en heeft een positief effect op 
de biodiversiteit. Inmiddels zijn er verschillende XXL Geveltuinen 
verspreid over heel Rotterdam te vinden!

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan 

 → Zichtbaar resultaat op mijn grond  

  behalen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Resultaat

Meer informatie

→ http://aktiegroepoudewesten.nl/groepen/geveltuin-xxl/

→ https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geveltuinen/

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 
Stadskwekerij De Kas
Water Sensitive Rotterdam > Samen

Stadskwekerij De Kas is een bewonersinitiatief uit Rotterdam Noord 
dat zich inzet voor het verhogen van biodiversiteit in de stad en 
de verbinding tussen mensen en organisaties. Men kan er ook 
terecht voor workshops over bijvoorbeeld het aanleggen van een 
geveltuintje of om een kop koffie te drinken en bij te praten. 

Stadskwekerij De Kas werkt samen met bewoners en verschillende 
stakeholders in de stad, zoals Water Sensitive Rotterdam, zodat het 
een breed gedragen initiatief wordt.

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan 

 → Samen met de buurt en gemeente aan  

  de slag

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Samen

Meer informatie

→ https://www.watersensitiverotterdam.nl/verhalen/1641/

→ https://stadskwekerijdekas.nl

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

‘Handen uit de mouwen’, 
tips voor bewoners door 
Rotterdams Weerwoord
Water Sensitive Rotterdam > Zorgvuldig

In de nieuwe Rotterdamse Adaptatiestrategie, beter bekend 
als het Rotterdams Weerwoord, zitten veel principes van Water 
Sensitive Rotterdam verweven die een institutioneel kader hebben 
gekregen.  

In deze strategie zit samenwerking met de Rotterdammer expliciet 
verankerd, zodat bewoners zelf de handen uit de mouwen kunnen 
steken. Een manier om dit te faciliteren is door een breed scala 
aan tips en subsidiemogelijkheden, te vinden op de website van 
Rotterdams Weerwoord.

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan 

 → Ruimte krijgen om zelf initiatief 

  te ontplooien

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendZorgvuldig

Meer informatie

→ https://rotterdamsweerwoord.nl/handen-uit-de-mouwen/

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 
Tuin de Bajonet
Water Sensitive Rotterdam > Faciliterend

Een groep buurtbewoners heeft het binnenterrein achter de gevels 
van de Schietbaanstraat en de Bajonetstraat in het Oude Westen 
te Rotterdam omgevormd tot Tuin de Bajonet. Een buurttuin die 
onderhouden, gebruikt en aangelegd wordt door mensen en 
instellingen uit de buurt.  

Er zijn verschillende ondernemers en instellingen bij betrokken, 
zoals Arta la Tarte, de Leeszaal en de Zorgvrijstaat. De tuin is 
ontworpen door landschapsarchitect en buurtbewoner Wolbert  
van Dijk vanuit het Water Sensitive Rotterdam netwerk. 

Ik woon in → Rotterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan 

 → Ruimte krijgen om zelf initiatief 

  te ontplooien

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendFaciliterend

Meer informatie

→ https://www.watersensitiverotterdam.nl/plekken/binnentuin-de-bajonet/

User rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

→ Terug naar start
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Projecten

Wateroverlastprobleem in de Bellamybuurt |  

Intentieverklaring met 29 partners Rainproof netwerk | 

Waterknelpuntenkaart | Tegel-ophaalservice | Campagne  

met Tuinbranche Nederland | Groen dak HvA | Toolbox met richtlijnen 

en procedures | Regentonnen actie in Betondorp | Boomspiegels  

Groene Vechtstraat | I can change the world with my two hands 

(Stadmoestuin in A’dam-West) | Toolbox met richtlijnen en  

procedures | Rainbeer 

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Ambtenaar

 → Professional

 → Bewoner

→ Terug naar start
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Projecten

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan

Wateroverlastprobleem in de Bellamybuurt |  

Intentieverklaring met 29 partners Rainproof netwerk | 

Waterknelpuntenkaart | Tegel-ophaalservice 

→ Zo snel mogelijk de stad 

klimaatbestendig maken 

→ Samen met andere partijen in de stad 

klimaatbestendige maatregelen nemen  

→ Zorgvuldig de procedures doorlopen 

om de stad klimaatbestendig te maken 

→ Private en maatschappelijke klimaat- 

initiatieven mogelijk maken als 

overheid

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Wateroverlastprobleem
in de Bellamybuurt
Amsterdam Rainproof > Resultaat

De Bellamybuurt behoort tot één van de plekken in Amsterdam  
die wateroverlast krijgt bij extreme neerslag. Als het hard regent  
kan het water nergens heen en blijft het op straat staan. 

In samenwerking met Amsterdam Rainproof is een planning voor 
onderhoudswerkzaamheden van wegen en riolering opgesteld 
waarin aanpassingen worden meegenomen om de buurt meer 
rainproof te maken. 

User

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

 → Zo snel mogelijk de stad klimaatbestendig

  maken

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Resultaat

Meer informatie

→ https://www.amsterdam.nl/projecten/bellamybuurt/rainproof-samen/

→ https://www.rainproof.nl/herinrichting-bellamybuurt

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Intentieverklaring met
29 partners Rainproof netwerk
Amsterdam Rainproof > Samen 

De gemeente Amsterdam is een officiële partner van Amsterdam 
Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 
2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht. In deze 
verklaring geven 29 partijen in en rond Amsterdam aan dat zij 
samen rainproof oplossingen gaan ontwikkelen en implementeren. 
Bovendien verklaren zij kennis en kunde onderling uit te wisselen. 

In de intentieverklaring staat verder dat ‘partijen de intentie hebben 
samen werk te maken van Amsterdam Rainproof door bij te dragen  
aan de doorwerking van rainproof in zoveel mogelijk relevante 
stedelijke processen waar zij invloed op hebben en oplossingen voor 
rainproof waar mogelijk te integreren met andere opgaven’.

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

 → Samen met andere partijen in de stad 

  klimaatbestendige maatregelen nemen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Samen

User

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/sites/default/files/intentieverklaring_amsterdam_rainproof.pdf 

→ https://www.rainproof.nl/netwerk/gemeente-amsterdam

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 
Waterknelpuntenkaart
Amsterdam Rainproof > Zorgvuldig 

Om inzicht te krijgen in hoeverre Amsterdam kwetsbaar is voor 
hoosbuien is een stresstest uitgevoerd. In een computermodel is 
nagebootst wat er gebeurt als een hoosbui over Amsterdam gaat. 

In dit model zit zowel het ondergrondse rioolstelsel als de 
bovengrond. Op basis van deze uitkomsten en gebiedskennis 
hebben gebiedsexperts een regenwaterknelpuntenanalyse 
gemaakt. Een knelpunt is een (deel van een) straat of buurt met 
een (sterk) verhoogde kans op overlast en schade bij extreme regen. 

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

 → Zorgvuldig de procedures doorlopen om 

  de stad klimaatbestendig te maken

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendZorgvuldig

User

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/regenwaterknelpuntenkaart

→ https://maps.amsterdam.nl/rainproof/

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 
Tegel-ophaalservice
Amsterdam Rainproof > Faciliterend 

Minder tegels en meer groen in voor- en achtertuin biedt veel 
voordeel voor bewoners en voor de stad. De gemeente is daarom in 
samenwerking met Amsterdam Rainproof een actie gestart tegels 
van bewoners op te halen. Wat begon met een pilot in verschillende 
buurten is uitgegroeid tot een 7-weekse tegelservice in de zomer 
van 2020. Elke week werden de tegels in een ander stadsdeel 
opgehaald. 

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Ambtenaar

Ik hecht waarde aan 

 → Private en maatschappelijke klimaat- 

  initiatieven mogelijk maken als overheid

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendFaciliterend

User

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/tegelservice

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Projecten

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan

→ Zo snel mogelijk zichtbaar resultaat 

boeken 

→ Gezamenlijk optrekken met publieke, 

maatschappelijke en private partijen  

→ Doorlopen van een eerlijk en zorgvuldig  

proces om klimaatmaatregelen te 

nemen 

→ Ruimte krijgen om zelf initiatief te 

ontplooien

Campagne met Tuinbranche Nederland |  

Groen dak HvA | Toolbox met richtlijnen en  

procedures | Regentonnen actie in Betondorp

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Campagne met  
Tuinbranche Nederland
Amsterdam Rainproof > Resultaat 

Tuinbranche Nederland is ambassadeur voor Amsterdam Rainproof, 
omdat zij bij klimaatadaptatie en wateropvang een grote rol voor 
tuincentra zien. Vanuit het brancheplan ‘Natuurlijk verder’ hebben 
Amsterdam Rainproof en Tuinbranche Nederland de campagne 
‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin!’ opgestart.  

Onderdeel van deze campagne waren verschillende cursussen voor 
de tuinbranche om wateropvang aantrekkelijker te maken voor 
de klant en demonstraties in tuincentra over het aansluiten van 
regentonnen, sedumdaken en verticale tuinen. Bij de campagne 
waren 11 gemeentes aangesloten en meer dan 20 tuincentra  
hebben zich actief ingezet.

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Zo snel mogelijk zichtbaar resultaat boeken

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Resultaat

User

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/node/486

→ https://www.tuinbranche.nl/vrijepagina/waterpagina

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

 
Groen dak HvA
Amsterdam Rainproof > Samen

In juni 2016 openen De Hogeschool van Amsterdam en de 
Knowledge Mile donderdagmiddag 30 juni officieel het ‘Daklab’, 
een groen dak op HvA-locatie Benno Premselahuis. In deze 
daktuin wordt ‘rooffood’ verbouwd en zijn sensoren aangebracht om 
onder andere zonlicht, temperatuur en bodemvochtigheid te meten. 
Het Daklab is een samenwerking tussen de Hogeschool van 
Amsterdam, Rainproof en de Knowledge Mile.

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Gezamenlijk optrekken met publieke, 

  maatschappelijke en private partijen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Samen

User

Meer informatie

→ https://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2016/06/daklab.html

→ https://www.rainproof.nl/daklab-hogeschool-van-amsterdam

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Toolbox met richtlijnen  
en procedures
Amsterdam Rainproof > Zorgvuldig 

Op de website van Rainproof kunnen professionals naar  
rainproof-maatregelen zoeken. In de toolbox (in samenwerking 
met Atelier Groen Blauw) kan worden gefilterd op oplossings- 
richtingen (water afvoeren, water gebruiken, water infiltreren, 
water vasthouden en bergen en water robuust bouwen) en op 
toepassingen: in een gebouw, dak of tuin, straat of buurt, plein 
of park. De maatregelen zijn gekoppeld aan verhalen over lokale 
projecten. 

User

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Doorlopen van een eerlijk en zorgvuldig  

  proces om klimaatmaatregelen te nemen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendZorgvuldig

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Regentonnen actie 
in Betondorp
Amsterdam Rainproof > Faciliterend 

Woningcorporaties hebben veel belang bij een leefbare en  
prettige woonomgeving voor hun huurders. In november  
2018 is er in Betondorp een regentonnen actie gestart,  
een samenwerking tussen Amsterdam Rainproof en twee 
Amsterdamse woningcorporaties.  

Huurders van de woningbouwcorporaties Ymere en Eigen Haard 
kunnen in Betondorp een regenton gratis laten aansluiten.  
De regentonnen helpen om het water tijdelijk op te slaan en in 
droge periodes kan men het regenwater hergebruiken. 

User

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Professional

Ik hecht waarde aan 

 → Ruimte krijgen om zelf initiatief 

  te ontplooien

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendFaciliterend

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/nieuws/regentonnen-actie-betondorp

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Projecten

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan

→ Zichtbaar resultaat op mijn grond 

behalen 

→ Samen met de buurt en gemeente aan 

de slag  

→ Voldoen aan gemeentelijke kaders en 

regelgeving 

→ Ruimte krijgen om zelf initiatief te 

ontplooien

Boomspiegels Groene Vechtstraat | I can change  

the world with my two hands (Stadmoestuin in  

A’dam-West) | Toolbox met richtlijnen en  

procedures | Rainbeer 

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Boomspiegels 
Groene Vechtstraat
Amsterdam Rainproof > Resultaat

In de Amsterdamse Rivierenbuurt zijn bewoners actief bezig met 
het vergroenen van de Vechtstraat, mede dankzij de financiering 
van Amsterdam Rainproof. Dit hebben ze gedaan door het 
vergroten en beplanten van 21 boomspiegels.  

In mei 2020 is door het bewonersinitiatief dit PLANTzoentje 
aangepakt met toestemming van Stadsdeel Zuid. Door het 
vergroenen van boomspiegels worden de straten van Amsterdam 
steeds robuuster voor hevige regenbuien. 

User

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan 

 → Zichtbaar resultaat op mijn grond  

  behalen

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Resultaat

Meer informatie

→ https://nmtzuid.nl/uitgelicht/boomtuinen-groene-vechtsstraat/

→ https://www.rainproof.nl/boomspiegels-groene-vechtstraat

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start



Samen aan de slag: Kracht van een netwerk voor klimaat
33

Ik bevind mij hier: 

I can change  
the world with my two hands 
(Stadmoestuin in A’dam-West)
Amsterdam Rainproof > Samen

I can change the world with my two hands werkt lokaal, via 
ecologisch beheer van een binnenterrein, aan een meer duurzame, 
gezonde stad. Op een laagdrempelige manier wordt ecologisch 
leven en tuinieren toegankelijk gemaakt en door het bieden van 
gereedschappen worden mensen tot actie geënthousiasmeerd.  

Op het terrein helpen stadsbewoners met het creëren van een 
voedsel- en afval kringloop, en in de moestuinwinkel wordt het 
gereedschap en de informatie aan om zelf ecologisch te tuinieren en 
leven geboden. 

User

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan 

 → Samen met de buurt en gemeente  

  aan de slag

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

Samen

Meer informatie

→ https://www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 

Toolbox met richtlijnen 
en procedures
Amsterdam Rainproof > Zorgvuldig

Op de website van Rainproof kunnen bewoners naar  
rainproof-maatregelen zoeken. In de toolbox (in samenwerking 
met Atelier Groen Blauw) kan worden gefilterd op oplossings- 
richtingen (water afvoeren, water gebruiken, water infiltreren, 
water vasthouden en bergen en water robuust bouwen) en op 
toepassingen: in een gebouw, dak of tuin, straat of buurt, plein 
of park. De maatregelen zijn gekoppeld aan verhalen over lokale 
projecten. 

User

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan  

 → Ruimte krijgen om zelf initiatief  

  te ontplooien

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendZorgvuldig

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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Ik bevind mij hier: 
Rainbeer 
Amsterdam Rainproof > Faciliterend

De Prael, opgericht door twee Amsterdammers, is een brouwerij  
en een sociale onderneming met arbeidsplaatsen voor mensen  
met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Prael wordt  
Rainbeer gebrouwen van regenwater opgevangen in Amsterdam. 
Daarnaast gaat de Prael partnerships aan met horeca om het 
verhaal van de klimaatbestendige stad te vertellen, maar ook om 
op locatie de horeca regenwater te laten opvangen. Amsterdam 
Rainproof is een partner van de Prael. 

User

Ik woon in → Amsterdam

Ik ben een → Bewoner

Ik hecht waarde aan 

  → Ruimte krijgen om zelf initiatief  

  te ontplooien

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → Faciliterend

→ Resultaat → Samen

→ Zorgvuldig → FaciliterendFaciliterend

Meer informatie

→ https://www.rainproof.nl/netwerk/rainbeer

→ https://www.rainbeer.nl

Lisette Heijke community manager Amsterdam Rainproof

info@rainproof.nl

→ Terug naar start
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We hopen dat deze interactieve tool duidelijk maakt wat netwerken als Amsterdam 

Rainproof en Water Sensitive Rotterdam jou (als ambtenaar, professional of bewoner) 

kunnen bieden. Ook bieden de voorbeelden hopelijk veel nieuwe inspiratie.

Ken je zelf ook een geslaagd voorbeeld, of zou je de tool ook voor jouw stad willen 

ontwikkelen? Neem contact met ons op!

→ Terug

Colofon

Deze interactieve tool maakt deel uit van het onderzoeksprogramma VerDuS SURF met 

projectnummer 438.19.152 dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie  

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Onderzoekers: dr. Jannes Willems, dr. Jitske van Popering-Verkerk en Lucy van Eck,  

Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit van Amsterdam, j.j.willems@uva.nl

https://www.verdus.nl/project/het-nieuwe-normaal/

Ontwerp: Things to Make and Do

Met dank aan Tanne Schreuders (Samen Klimaatbestendig) en  

de teams van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam.

Contactgegevens
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