Verslag deelsessie D: ‘Hoe maken we de stad regenbestendig?’
Symposium ‘Hoe regenbestendig zijn we?’
Deelsessie D gaat in op het regenbestendig maken van de stad. Vijf lopende onderzoeksprojecten of
praktijkvoorbeelden werden toegelicht. Na de presentaties vonden er verdiepende gesprekken plaats
aan statafels in kleine groepen.
Reinder Brolsma vertelt over het onderzoek van Deltares en Wageningen University and Research naar
de effectiviteit van groen-blauwe maatregelen. Er is al veel kennis over deze zogenaamde groene
infrastructuur. De aanleiding van het onderzoek is de grote variatie in de meetmethode, in de
effectiviteit en in de uitvoering. Uit het onderzoek blijkt dat interceptie van regenwater door bodem
en struiken en infiltratie in dichtbebouwde gebieden te weinig waterbergend vermogen bieden en er
een noodzaak is voor andere vormen van waterberging. Het dakoppervlak vormt een grote bijdrage
aan de afvoer van regenwater, maar groene daken zijn lang niet altijd ontworpen voor waterberging.
Groene daken, zonder specifiek bergende voorzieningen, blijken vooral effectief bij kleinere buien,
waardoor extra berging op het maaiveld noodzakelijk blijft. Groene infrastructuur kan het best
toegepast worden in een bestaande stad, omdat daar het uitbreiden van de rioolcapaciteit kostbaar
en/of beperkt mogelijk is.
Wiebe Bakker licht het praktijkonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam toe naar de kosten en
baten van het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. De verhouding tussen verharding
en natuurlijk (onverhard) oppervlak geeft inzicht in kwetsbaarheid en kansen voor klimaatadaptatie.
Straten vormen een groot deel van het verhard oppervlak en daardoor ook een mogelijke oplossing.
Wanneer de investeringskosten, de onderhoudskosten, maar ook de te verwachten waterschade bij
extreme neerslag worden meegenomen, blijkt een klimaatbestendige inrichting niet per definitie
duurder en soms zelfs goedkoper, omdat het optreden van wateroverlast wordt verminderd.
Freddy ten Kate vertelt over de ervaringen van gemeente Deventer met de wolkbreuk van 26 augustus
2010. Om de wateroverlast in de toekomst te beperken heeft gemeente Deventer de aanpak Deventer
Doen opgezet. Deventer Doen richt zich op het klimaatbewust maken van ontwerpers, projectleiders
en werkvoorbereiders, zodat klimaatadaptie wordt verwerkt in bestaande en nieuwbouwprojecten.
Daarnaast ligt de focus op het meekoppelen in projecten, zodat de meerkosten beperkt blijven. Het
doel is om in 2017 beleid te ontwikkelen, zodat klimaatadaptatie wordt verankerd in het gemeentelijke
beleid.
Lot Locher gaat op basis van haar presentatie over Amsterdam Rainproof in de ochtendsessie dieper
in op de kosten en baten die gepaard gaan met het meekoppelen van Rainproof maatregelen in
lopende fysieke veranderingstrajecten in Amsterdam. Een stadsbrede economische illustratie moet
inzicht geven in de kwantitatieve en kwalitatieve schade, de effectiviteit van maatregelen en de
meerkosten van investeringen en beheer. Het doel is om per wijktypologie (oude centrum, na-oorlogse
wijk, etc) aan te kunnen geven wat de meest doelmatige maatregelen zijn om schade door
wateroverlast te voorkomen of verminderen en de mogelijke nevenbaten van deze maatregelen.
Marius Palsma sluit af met zijn ervaringen met de aanpak van wateroverlast in Utrecht. Extreme regen
zorgt in de wijk Lombok en de Zeeheldenbuurt voor wateroverlast, doordat de gemengde riolering het
niet aankan. In 2015 is begonnen met een gezamenlijke aanpak tussen bewoners en gemeente.
Bewoners zijn maatregelen gaan nemen om hun huizen waterrobuuster te maken. De gemeente
faciliteert de bewoners daarbij en neemt zelf maatregelen in de openbare ruimte. Eén van de
succesfactoren van Utrecht Waterproof is het opstellen van een Code of Honor. Hierdoor kenmerkt de
gezamenlijke aanpak zich door commitment en enthousiasme.

