Project

Rainproof
Nederland als natie doet het al sinds mensenheugenis. Maar sinds enkele jaren gaan
ook steeds meer individuele steden de strijd aan met het water. Daar waar mogelijk
koppelen ze de aanpak aan andere zaken die het stadsklimaat beïnvloeden,
zoals groen en warmte-uitstraling.

Groen
en water
gaan
hand
in hand

Rotterdam had als eerste stad een klimaat
adaptatie strategie, Enschede volgde het
voorbeeld met een integraal waterplan dat
klinkt als een klokje en Amsterdam heeft
een apart rainproof-programma om extreem
zware buien op te vangen. Maar ook andere
gemeenten willen we niet tekort doen, want
er zijn meer steden die wateroverlast als
gevolg van de klimaatverandering met
plannen aanpakken en met projecten
willen tegengaan.
Zomaar een voorbeeld is te vinden in
Nijmegen. Daar staat FiftyTwoDegrees,
een 86 meter hoge, 17 verdiepingen tellende
kantoortoren met een immense parkeergarage
onder een schuin oplopend groen grasdak
van ruim 10.000 vierkante meter. Dit grasdak
bergt en verwerkt het hemelwater dat hier
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valt, omdat de gemeente eiste dat de afvoer
van het water zou worden losgekoppeld van
het riool. Een ondergronds buizenstelsel
van ‘poreuze rioolpijpen’ laat de rest van
het opgevangen water langzaam in de grond
wegzijgen. Van der Tol ‘engineerde’ mee aan
dit project. Zo bestaan er meer voorbeelden
waarin de beheersing van het water hand
in hand gaat met de aanleg van groen.
Een dergelijke integrale aanpak valt binnen
het begrip Ecostad, waarbij doorgaans ook het
urban heat-effect in steden wordt aangepakt
met groen in de vorm van bijvoorbeeld
gevelbegroening.

Cruciaal groen
Al met al is groen cruciaal om het stads
klimaat van extremen te kunnen ontdoen,

zo blijkt. Ter illustratie: Amsterdam heeft
20 miljoen euro vrijgemaakt om de stad
verder te vergroenen en dit te combineren
met het verbeteren van de waterhuis
houding. Tegelijkertijd wordt er gewerkt
aan het waterbewust maken van burgers,
bedrijven en organisaties.
‘Iedereen kan een bijdrage leveren aan het
vasthouden en op een natuurlijke manier
afvoeren van regenwater’, stelt programmamanager Daniel Goedbloed van Amsterdam
Rainproof. ‘Denk aan het plaatsen van een
regenton, het aanleggen van een groene
tuin in plaats van tegels, of desnoods een
compleet park. We wijzen partijen er op dat
het dus ook anders kan. En we willen dat
anderen deze voorlichtingstaak overnemen.
Hoveniers bijvoorbeeld. Die kunnen het

Groen is cruciaal om het
stadsklimaat van extremen
te kunnen ontdoen
verhaal ook vertellen. Vandaar dat in ons netwerk
ook hoveniers zitten.’ ‘Belangrijk voordeel van
deze bewustwordingscampagne’, vervolgt
Goedbloed, ‘is dat er ook nog eens heel veel
positieve neveneffecten zijn. De stad wordt
leefbaarder, het klimaat in de stad verbetert,
het milieu vaart er wel bij en nog zo wat meer.
Dat zijn zaken die we natuurlijk als argument
meenemen om de mensen te stimuleren in
hun waterbewustzijn.’

Netwerk
Eerder dit jaar heeft Van der Tol zich
aangesloten als partner in het netwerk van
Amsterdam Rainproof. De deelnemers aan
dit netwerk steunen elkaar bij het rainproof
inrichten van de stad, waaraan iedere
organisatie op een eigen manier bijdraagt.
Van der Tol omarmt verder ook de principes
achter Ecostad, waarmee het hoveniersbedrijf
voortaan méér dan groen denkt.
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