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Grote
regentuin
voor de wijk
Een slim en natuurlijk
systeem dat grote
hoeveelheden water kan
opvangen.
p. 8
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I NG EZO N D EN ST U K

De buurt en
wateroverlast?
Hoe zit dat?

Het middel
erger dan
de kwaal

Anne Mollema & Joeri Schenk
"Help ons mee met het
opvangen van regenwater.
In je achtertuin, je geveltuin,
of je dakterras."
p. 4

Actiegroepen Droge Voeten Agniese
en Droge Voeten Oude Noorden
"Wij hebben de handen ineen
geslagen om kritisch tegenwicht
te bieden aan de plannen van de
gemeente Rotterdam."
p. 6
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Waarom is dit nodig?

Waarom
deze krant?
Dit is de eerste editie van Nieuw Agniese Peil. In deze krant
vindt u informatie over het ‘hoe en waarom’ van het project
in de Agniesebuurt. Vorig jaar juni startte de gemeente de
communicatie erover. U heeft hier dus misschien al één en
ander over gehoord of gezien, maar misschien ook niet.

Van probleem
naar kans voor
de hele Agniesebuurt

In deze krant komen vele betrokken partijen aan het woord.
Waar is men mee bezig en wat is er tot nu toe al gebeurd?
We staan ook uitgebreid stil bij de zorgen en vragen die
er leven. Dat er zorgen en vragen zijn, blijkt bijvoorbeeld
duidelijk uit het ontstaan van de actiegroepen ‘Droge
Voeten Agniese’ en ‘Droge Voeten Oude Noorden’.
Ook willen we laten zien wat mensen zelf kunnen doen.
Het project is een kans om hun wensen te realiseren. En
we besteden veel aandacht aan het grotere plaatje van de
rioleringsaanpak. Dit is de ‘wateropgave’ waar we met zijn
allen voor staan: door de klimaatverandering zijn er veel
meer korte, maar zeer hevige regenbuien. Dit heeft gevolgen
voor de manier waarop de gemeente, het waterschap en u
moeten omgaan met de waterhuishouding en de riolering.
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D E REDACT I E

Susan Dekker,
Annemarij de Groot
Philip Stolk
Jacco Bakker
Gemeente Rotterdam

Omdat de veranderingen ingrijpend kunnen zijn, zoeken
we ook naar manieren waarop we dit met andere
organisaties, ondernemers en met wijkbewoners samen
kunnen doen. Dit is niet gemakkelijk. Deze krant moet
ook een uitnodiging zijn om mee te denken, mee te doen
of informatie aan te leveren die voor de Agniesebuurt
interessant of van belang is.
Veel leesplezier, reacties zijn zeer welkom!
Michiel Ottevanger
Manager Openbare Werken gebied Noordoost

Joeri Schenk,
Hoogheemraadschap
Aïda Sium
Susanne Volder
Wesley Overbeeke
Friends for Brands

Oproep
Gaat dit onderwerp u aan het hart?
Deelnemen aan de redactie of
stukken schrijven kan ook,
meld u vooral aan!

O N T W ERP

Friends for Brands
FOTOG RA F I E

bij interviews Anne, Eva & Joeri:
Willem de Kam
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De redactie,
aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl
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Een terugblik op het ontstaan van de klimaataanpak
De klimaataanpak Agniesebuurt is een
erg groot project, iedereen in de wijk
krijgt ermee te maken. Het idee voor
zo’n aanpak wordt niet aan een bureau
bedacht; het ontstaat. Het begint met
één probleem dat wordt aangepakt,
waarop het ene na het andere
initiatief volgt én een lang gekoesterde
bewonerswens uitkomt: nieuwe straten
voor de hele wijk. Hoe het zo gekomen
is? Gebiedscommissie Noord geeft een
korte terugblik!
De Agniesebuurt is een relatief kleine
wijk, gevoelsmatig gelegen in de
schaduw van grote broer het Oude
Noorden, waardoor altijd een beetje
moest worden gevochten om aandacht.
In 2013 kwam daar verandering in.
Woningcorporatie Havensteder, de
gemeente Rotterdam en toenmalige
deelgemeente Noord maakten
gebiedsafspraken voor de Agniesebuurt.
Er kwam een centrale ontmoetingsplek
voor de buurt, De Nieuwe Banier,
nu het Huis van de Wijk. Een aantal
pleinen is opgeknapt, zoals het Schout
Heynricplein en Ammersooiseplein.
Het Benthemplein werd omgetoverd
tot sport- en waterplein, nu een van de

meest innovatieve stukjes Rotterdam.
Vooral belangrijk was dat er weer meer
gesproken werd met bewoners, om
te achterhalen wat zij nu zelf wilden.
Een grote wens kwam naar voren: het
aanpakken van de verzakte straten in
de wijk. Het was tot op dat moment
niet gelukt om deze ingreep hoog op de
gemeentelijke onderhoudslijst te krijgen,
tot grote frustratie van bewoners.
Wat wel op de planning stond was
de vervanging van de riolering in de
Vijverhofstraat. Normaal gesproken
wordt dan niet gelijk de hele straat
vernieuwd, maar het is natuurlijk wel
een ideaal moment. Ondernemers
uit de Vijverhofstraat -Jager Janssen
Architecten- zagen daarom hun kans
schoon. Zij namen het initiatief om
bewoners en ondernemers te vragen hoe
een nieuwe straatinrichting eruit zou
moeten komen te zien. Dit leverde veel
informatie op en maakte alleen nog maar
meer duidelijk dat het noodzakelijk was
om de straten aan te pakken. Zo schoof
de bewonerswens een stuk naar boven
op het aandachtlijstje.

In diezelfde periode werd de
Rotterdamse Adaptatiestrategie
afgerond, die bepaalt hoe wij ons als
stad moeten gaan aanpassen aan de
klimaatverandering. Daarin opgenomen is
een wateropgave voor de Agniesebuurt.
De wijk ligt gemiddeld lager dan veel
andere wijken; maatregelen zijn nodig,
anders ‘verzuipen’ we. Eén van de
maatregelen was het nieuwe waterplein.
De ontwerpers van het waterplein,
de Urbanisten, werkten mee aan de
totstandkoming van de Rotterdamse
Adaptatiestrategie en wilden ook graag
een bijdrage leveren aan het uitvoeren
de strategie; want hoe doe je dat nou,
een wijk klimaatbestendig maken?
De Urbanisten startten een studie in het
Zomerhofkwartier om te onderzoeken
hoe we de wateropgave in Noord
kunnen uitwerken. Eerst in het klein
oplossingen uitproberen, en bij succes
groot uitvoeren, daar kwam het op neer.
Diverse ondernemers raakten actief
betrokken en werkten mee. Een van die
ondernemers is Bas Sala. Hij ontwikkelde
naar aanleiding van de studie de Slimme
Regenton. Deze futuristische regenton
wordt op dit moment in diverse steden

getest. Eind 2017 wordt een XXL versie
in de Agniesebuurt geïnstalleerd. Ook de
gemeente en het Hoogheemraadschap
steunden het initiatief, met als resultaat
de aanleg van de grote Regentuin. Op
basis van de studie is uiteindelijk een
Europese subsidie binnengehaald voor
de klimaataanpak voor de hele wijk.
Deze bundeling van initiatieven en
krachten heeft ervoor gezorgd dat de
Agniesebuurt toekomstbestendig kan
worden gemaakt. Het is duidelijk dat er
maar een manier is om dit te doen: door
samen te werken. We mogen echt trots
zijn dat deze kleine Rotterdamse wijk
straks een voorbeeld is voor vele andere
wijken én steden. In Nederland en ver
daarbuiten.

Jeroen Stekelenburg
D EZ E KRA N T I S TOT STA N D
G EKO M EN DOO R:

Anne Mollema
Water expert
Bas Sala
Slimme regenton
Eva Bes
Groen Pool Noord
Marianne de Bever-van Eck
Liselotte de Haan
Elske Schreuder
Theo Coskun
Menno Heetveld
Jonathan Hoang
Michiel Sträter
Werkgroep water
gebiedscommissie Noord
D EZ E KRA N T I S EEN U I TGAV E VA N:

Actiegroep Droge Voeten Agniese
Droge Voeten Oude Noorden
Havensteder
Stichting Tussentuin
Watersensitive Rotterdam

Aan de slag
met water
Ons klimaat verandert. We hebben
nu al te maken met meer extreme
weersomstandigheden zoals zwaardere
regenbuien, langere periodes van
droogte en hitte en met hogere
waterstanden in de Maas. Als stad in
de delta van Nederland is Rotterdam
kwetsbaar voor deze gevolgen van
klimaatverandering.
Gelukkig hebben we ook in het verleden
al veel maatregelen genomen. Een slim
en robuust systeem houdt stad en
haven veilig en droog. Rotterdam is één
van de veiligste deltasteden ter wereld.
Toch is er ook nu al overlast en schade
in de stad door bijvoorbeeld extreme
regenval en overstromingen. Met de

Wat betekent dat,
'waterbeleid'?
gevolgen van het verder veranderende
klimaat voor ogen, is het belangrijk dat
Rotterdam zich blijft aanpassen. Een
groot deel van het totale oppervlak van
Rotterdam is in particuliere handen.
Ook daar zijn maatregelen nodig om
de stad klimaatbestendig te houden.
Dus niet alleen de gemeente en de
waterschappen, maar ook de bewoners
en ondernemers zijn aan zet. Niets doen
kan niet, iedereen heeft hiermee te
maken.

In de Waterwet en de Wet
Milieubeheer staat dat de gemeente
verantwoordelijk is voor het
inzamelen, afvoeren en verwerken
van stedelijk afval- en regenwater.
Daarnaast moet de gemeente zich
inspannen om wateroverlast op straat
en grondwateroverlast of
grondwateronderlast te voorkomen.
Dit heeft invloed op de inrichting, en het
beheer en onderhoud van de openbare
buitenruimte; de straten, stoepen en het
groen. Ook de waterschappen spelen
een belangrijke rol. Zij zuiveren het
rioolwater en houden de waterstand
en de waterkwaliteit van singels en
stadswateren op peil.

Alle onderdelen van het Rotterdamse
watersysteem zijn sterk met elkaar
verbonden. De gemeente Rotterdam
heeft de landelijke wetgeving uitgewerkt
in gemeentelijk beleid: het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP), het Waterplan en de
Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS).
Samenwerking met de waterschappen
vindt plaats onder de vlag van RoSA:
Rotterdamse Samenwerking in de
Afvalwaterketen. En dan is er nog het
initiatief Watersensitive Rotterdam
(WSR), dat er op is gericht om met alle
belanghebbenden samen te werken aan
een klimaatbestendige waterstad.
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Waterexperts aan het woord

Zelf aan de
slag in de tuin?
Kijk voor tips en inspiratie op
pagina 9 en 10 van deze krant.

Meer weten
over het
Hoogheemraadschap?
Ga dan naar:
schielandendekrimpenerwaard.nl

D U B B EL
I N T ERV I EW

Anne
Mollema
Waterexpert bij
Gemeente Rotterdam

Joeri
Schenk
Adviseur water bij het
Hoogheemraadschap
van Schieland en de
Krimpenerwaard.

De Agniesebuurt
en wateroverlast?
Hoe zit dat?
Elke buurt heeft een gezond en goed
werkend watersysteem nodig. Het
water moet schoon en leefbaar zijn,
en als er teveel van is, moet het op
een goede manier wordt afgevoerd.
Als het systeem niet meer goed werkt,
krijg je wateroverlast, zoals in de
Agniesebuurt soms het geval is als
het hard regent. Met de wateraanpak
Agniesebuurt wordt het watersysteem
verbeterd en toekomstbestendig
gemaakt, zoals dat ook in andere
buurten is gebeurd. Joeri Schenk
(Hoogheemraadschap Schieland en
Krimpenerwaard) en Anne Mollema
(Gemeente Rotterdam) werken actief
samen in de wateraanpak. Wij stelden
Joeri en Anne vragen over deze
wateraanpak.

Anne: “Wateroverlast komt steeds vaker
voor. Niet alleen in de Agniesebuurt,
maar in heel Nederland. Die
wateroverlast komt door twee zaken.
Allereerst: het klimaat verandert. Er zijn
langere periodes zonder regen, en áls
het regent, zijn de regenbuien heftiger.
Meer pieken en dalen, dus. En ten
tweede: steden in Nederland worden
‘steniger’. In de stad zie je steeds meer
tegels en stenen, en steeds minder
groen. Aarde werkt als een spons,
waar water makkelijk in wegloopt.
Maar op stenen straten en betegelde
tuinen stroomt het water weg, ook naar
plekken waar je het niet wil. Je huis in,
bijvoorbeeld. Of naar het riool.”
Het riool is toch juist bedoeld voor het
opvangen van water?
Joeri: “Het rioolstelsel dat we nu in
Rotterdam hebben, is in de eerste
plaats bestemd voor afvalwater uit je
toilet, douche en keuken. De singels zijn
bedoeld om het teveel aan regen- en
grondwater af te voeren. Dat er ook
regenwater in het riool terechtkomt,
was vroeger niet zo’n probleem. Maar
de hoosbuien worden steeds heftiger.
Er komt in korte tijd te veel water in het
riool en het riool stroomt over. Het water
gaat de straat op en zo de Noordsingel
in, de enige singel in de Agniesebuurt.
Dat water is niet alleen regenwater,

maar ook afvalwater van de huizen. Dat
betekent: grijs water, dode vissen en
stank.”
Hoe gaat de wateraanpak dat oplossen?
Joeri: “Je kunt er niet even wat singels
bij graven, daar is geen ruimte voor. En
regen houd je ook niet tegen.”
Anne: “Daarom is op meerdere plekken
in Rotterdam een systeem in werking
waarbij afvalwater en regenwater niet
meer samen worden opgevangen. Dat
willen we ook in de Agniesebuurt doen.
We leggen een apart riool aan voor
het afvalwater, zodat het huidige riool
minder zwaar belast wordt. Daarnaast
gaan we het regenwater zoveel mogelijk
ter plekke opvangen, daar waar het
valt. Bijvoorbeeld in regentonnen.
Hierdoor wordt het regenwater vertraagd
afgevoerd via het grondwater; het
regenwater stroomt niet meer in één
keer de Noordsingel in, maar loopt er
langzaam in weg. En het is schoon,
want het is niet meer vermengd met
afvalwater.”
Dan krijg je dus wel meer grondwater?
Anne: “Ja, het grondwaterpeil in de
Agniesebuurt zal door deze aanpak
stijgen. Voor bewoners met houten
funderingspalen is dat een voordeel:
die willen graag dat de palen van hun
huis onder water staan. Voor andere

Help ons mee met
het opvangen van
regenwater. In je
achtertuin, je geveltuin,
of je dakterras.
bewoners is het juist een nadeel: hoger
grondwater kan betekenen dat je
laaggelegen tuin drassig wordt. Of dat
je kelder of souterrain onder kan lopen
als het niet waterdicht is. Waar dat gaat
gebeuren kunnen we niet voorspellen,
want het lastige van grondwater is dat
het peil per huis kan verschillen.”
Joeri: “Wat we wel weten is dat als we
niets doen, de problemen alleen maar
groter worden. Een paar jaar terug
voorspelde het KNMI hoeveel regen er
per bui zou vallen in 2050. Wat blijkt? De
voor 2050 voorspelde hoosbuien vallen
op dit moment al! De toekomst is er nu
dus al! Daarom moeten we nu écht aan
de slag. En hebben we dat in andere
wijken ook al gedaan!”
Kunnen we het grondwaterpeil wel
onder controle houden?
Joeri: “Er zijn manieren voor om
het grondwater zo goed mogelijk te
reguleren. Door waterdoorlatende
bestrating aan te leggen, zakt het
regenwater sneller de bodem in.
Vervolgens zorgen we voor extra planten
en bomen, waardoor het grondwater
sneller wordt ‘opgedronken’. Daarnaast
gaan we een drainagebuis aanleggen
onder de straten in de Agniesebuurt.
Dit is een buis met kleine gaatjes
waardoor het grondwater naar binnen
sijpelt. Via de buis wordt het water

vervolgens doorgesluisd richting de
Noordsingel. Zo zorgt de drainagebuis
er na een zware regenbui voor dat het
grondwaterpeil sneller zakt. Het mooie
is dat bewoners zelf ook drainage in de
tuin kunnen aanleggen en aansluiten op
de hoofdbuis. Dit kan perfect tijdens de
werkzaamheden in de straat.”
Wat kun je als bewoner nog
meer doen?
Anne: “Help ons mee met het opvangen
van regenwater. In je achtertuin, je
geveltuin, op je dak en dakterras. En zorg
voor een waterdicht huis en eigen riool.”
Joeri: “Het is geen aanpak van de
gemeente en het waterschap alleen.
Bewoners spelen hierin een belangrijke
rol, met een eigen verantwoordelijkheid.
Wacht daarom niet tot je achtertuin
drassig wordt, maar verhoog hem
alvast. Richt je tuin ‘hoosbui-proof’ in
door stenen te vervangen door planten
of grind. En vang regenwater op in
bijvoorbeeld een regenton. Alle kleine
beetjes helpen. Samen zorgen we voor
een aanpak die uw buurt en woning
leefbaar houdt. ”

Rioolproblemen:
niet nog een keer.
In 2016 trekt Barbara Lateur met
haar ontwerpstudio samen met
ontwerpbureau PUNTPIXEL het pandje
op de hoek van de Agniesestraat en de
Teilingerstraat in. Ze zitten er nog maar
net in, als het riool overloopt.
Barbara: “Het had die week heel veel
geregend. De bodem was al verzadigd.
Een enorme wolkbreuk was de
spreekwoordelijke druppel: het riool kon
‘t niet meer aan en ons toilet stroomde
over. In het souterrain stond een laag
rioolwater, zeker tien centimeter poep en
pies. Het stonk vreselijk. De houten vloer
die er in lag hebben we weg moeten

gooien. Gelukkig was de fundering van
het pand goed onderhouden, anders
was het op andere plekken ook naar
boven gekomen. Na de overstroming zijn
er maatregelen getroffen om herhaling
te voorkomen. De gemeente heeft
groenstroken aangelegd en de stoepen
voorzien van waterdoorlatende tegels,
voor extra snelle wateropname. De
bewonersvereniging van het blok, de
verhuurder, heeft terugslagkleppen
geplaatst in het riool. Mocht het water
nog eens omhoog willen, dat wordt het
door die kleppen tegengehouden. Dat
werkt prima: tot op heden hebben we
het droog gehouden.”

I NG EZO N D EN ST U KKEN DOO R ACT I EG RO EPEN

Bestaande situatie

Klimaatbestendige
maatregelen: het middel
erger dan de kwaal

Illustraties
Deze twee tekeningen
hebben onze actiegroepen
gemaakt om te tonen
hoe de stijging van het
grondwater kan uitpakken
ten opzichte van het
niveau van de straten en
binnentuinen. Het schema
is gebaseerd op gegevens
van de gemeente.

Actiegroepen Droge Voeten Agniese en Droge Voeten Oude Noorden
maken zich grote zorgen over de aangekondigde grondwaterstijging
Wie zijn wij?
De Actiegroepen Droge Voeten Agniese
en Droge Voeten Oude Noorden
bestaan uit verontruste bewoners van
de Agniesebuurt en het Oude Noorden,
die de handen ineen hebben geslagen
om kritisch tegenwicht te bieden aan de
plannen van de gemeente Rotterdam om
de grondwaterstand in dit deel van de
stad te verhogen.
Wij hebben de actiegroepen opgericht
na de presentatie die gemeente gaf
over de plannen met het grondwater
in onze wijk, in december 2016. De
plannen werden gepresenteerd als
rioolvervanging en vergroening van de
wijk. Toen wij ons erin verdiepten, leek
er meer aan de hand te zijn. Wij hebben
uitgezocht wat de gemeente dan nog
meer van plan lijkt te zijn en zijn al sinds
begin 2017 met hen in gesprek: wij
dringen er bij de gemeente op aan om
de risico’s van dit ‘klimaatbestendige
experiment’ voor de bewoners van onze
wijk serieus te onderzoeken én mee te
nemen in de besluitvorming.

Wat de gemeente Rotterdam wil,
maar niet zegt
De gemeente wil zoals gezegd het
riool vervangen in de hele wijk. Het
riool is lek en daarom loopt ongewild
het grondwater weg. Maar aan deze
rioolvervanging koppelt de gemeente
een tweede project gesubsidieerd met
Europees geld: het klimaatbestendig
maken van de hele Agniesebuurt. Doel is
om het regenwater in de hele buurt niet
meer af te voeren via het riool, maar in
de bodem van de wijk zelf op te slaan.
Dit onder andere voor toekomstige droge
periodes.
‘Geen druppel water de wijk uit’,
zo vatte het onderzoeksbureau
De Urbanisten, ingehuurd door de
gemeente, dit futuristische project
samen. De straatputten zullen worden
‘losgekoppeld’ van het riool en er
zal waterdoorlatende bestrating
worden aangelegd. Wat betekent dit?
Gevolg is dat het grondwater stijgt, in
natte perioden naar verwachting tot
(meer dan) een halve meter, zoals de
gemeente zelf aangeeft. De huidige
grondwaterstand is gemiddeld - 2,68
NAP (dus 2,68 beneden NAP), en dit zal
moeten gaan stijgen tot – 2,15 NAP, met
een ‘opbolling’ naar – 1,85 NAP, zo lezen
wij in gemeentelijke stukken. Een erg
grote grondwaterstijging dus!

De risico’s van het plan
Het lijkt erop dat in de Agniesebuurt een
nieuw grondwaterbeheerssysteem wordt
geïntroduceerd dat onze wijk nooit heeft
gekend. De 19e-eeuwse wijk is er niet
op gebouwd. Ons werd duidelijk dat de
gemeente eigenlijk niet precies weet wat
het effect van dit nieuwe systeem op de
grondwaterstanden in de wijk zal zijn. Dit
vinden wij niet aanvaardbaar. Het kan zijn
dat het nieuwe systeem de wateroverlast
niet bestrijdt, maar juist vergroot. De
metingen in binnenterreinen wijzen erop
dat aanhoudende regenval nu al voor
langdurig hogere waterstanden in de
binnenterreinen leidt.
Wij vrezen dat structureel hogere
grondwaterstanden in onze toch al
zompige bodem zal leiden tot veel
meer overlast in de vele souterrains
in de wijk, in de kelders. Veel tuinen
zullen onder water zullen komen te
staan, kruipruimtes worden klam en
nat, tussenmuren en gevels krijgen
permanent last van optrekkend vocht
en schimmels en bomen zullen sterven.

En dat alles is volgens ons broodnodig,
temeer omdat de gemeente van plan is
om dit plan naast in de Agniesebuurt,
ook in het Oude Noorden en in andere
oude, binnenstedelijke wijken van
Rotterdam uit te gaan voeren. Daarom
hebben wij een stappenplan gemaakt,
om zo’n groot en belangrijk project in
goede banen te leiden:

1.	Het maken van een ‘risicoanalyse’:
effecten berekenen aan de ‘voorkant’
van het project voor het publieke én
private domein;
2. 	Uitvoeren van een ‘nulmeting’: in
kaart brengen van de bestaande
toestand van het publieke én
private domein (toestand en
hoogtes souterrains en kelders,
grondwaterhoogtes en –bewegingen
binnenterreinen, toestand bomen
etc.);
3. 	Testen van het project op kleine
schaal met terug te draaien
maatregelen + evalueren met de
bewoners + daarna afspraken maken
over het vervolg;
4. 	Het maken van een ‘sociaal plan’
(wie doet wat, en hoe ondersteunt
de overheid de burger) en een
verantwoordelijkheidsverdeling (wie
is waar organisatorisch en financieel
verantwoordelijk voor);

Nieuwe situatie

Hoezo, 'Geen druppel water de wijk uit'?

De oplossing volgens
de actiegroep: een
stappenplan en uw hulp
De werkwijze van de gemeente leidt
volgens ons niet tot een succesvol
project: er wordt geen onderzoek naar
de risico’s gedaan, er worden geen
‘nulmetingen’ gedaan –dus onderzoek
naar hoeveel overlast (of juist niet) van
grondwater er nu al is in de wijk–, er
worden geen alternatieven onderzocht
en plannen voor een voorzichtige en
stapsgewijze aanpak hebben wij nog
niet gezien.

Discussie met de gemeente
Wij hebben als actiegroepen bij de
gemeente aangedrongen op het
geven van eerlijke, samenhangende
informatie over dit project, en op het
beantwoorden van alle vragen die leven
bij de bewoners. Een deel van onze
vragen is nog niet beantwoord. Wij
weten bijvoorbeeld nog steeds niet hoe
het grondwater zich in de verschillende
binnenterreinen zal gaan gedragen. Ook
is ons onbekend hoeveel souterrains
en kelders er in de wijk zijn en op
welke hoogte die liggen ten opzichte
van de nieuwe grondwaterstanden. De
informatie die de gemeente geeft over
de (financiële) verantwoordelijkheden
vinden wij verwarrend. Daarnaast blijft
men van mening dat alle gevolgen
van dit project voor rekening van de
pandeigenaren zijn. Wij vinden dit kort
door de bocht: het kan toch niet zo
zijn dat de gemeente nieuw beleid
introduceert, en de kosten
–die flink kunnen zijn- daarvan volledig
voor rekening van de pandeigenaren of
bewoners komen?

5. 	Afspraken maken over hoe om te
gaan met gevallen van overlast na de
realisatie van het project;
6. 	Wanneer verantwoord en met
instemming van betreffende buurt:
over groter geheel toepassen.
Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet!’
De bewoners van de Agniesebuurt en
het Oude Noorden zullen de komende
tijd alert moeten blijven en moeten
samenwerken om onze belangen goed bij
de gemeente op het netvlies te krijgen.
Actiegroepen Droege Voeten Agniese en
Droge Voeten Oude Noorden hebben uw
kennis, ideeën en ondersteuning nodig!

Meer
weten?

I N T ERV I EW

Voor meer informatie over de actiegroep,
neem een kijkje op:
facebook.com/actiegroepDroge
VoetenAgniesebuurt

Annemarij
de Groot
Adviseur water
Gemeente Rotterdam

Regenwater en grondwater horen niet
in het riool, want het is schoon water.
Het regenwater past ook niet allemaal
in de singels. Overlopende riolen wil
bovendien niemand. Daarom is het
nodig om het water zoveel mogelijk
tijdelijk vast te houden in de wijk.
Het regenwater wordt dan geleidelijk
afgevoerd naar de singels. Niet alleen in
de Agniesebuurt, maar in de hele stad.

hevige regenbuien meer regenwater
tijdelijk te bufferen in de bodem, in
plaats van dit meteen af te voeren via
het riool. Dit kan in een natte periode
tijdelijk voor een extra stijging van de
grondwaterstand zorgen.
De drainage die we gaan aanleggen
beperkt deze tijdelijke stijging tot
maximaal 25 centimeter in de straat, wat
neerkomt op een hoogte van NAP -2,15 m.

Het gaat niet alleen om buizen en
leidingen, we kijken naar de hele
buitenruimte. Onze ambitie is ‘geen
druppel water de wijk uit’: bijvoorbeeld
door het regenwater tijdelijk te bufferen
onder de weg, onder parkeerplaatsen
of in regentonnen. Om deze ambitie
te halen, hebben we ook uw inzet
nodig, want een groot deel van het
verharde oppervlak van de Agniesebuurt
is eigendom van particulieren en
woningcorporaties.

Hoe zit het met de verschillende
verantwoordelijkheden?
Regen valt overal. De gemeente neemt
maatregelen in het openbare gebied om
Rotterdam leefbaar te houden. Een groot
deel van de Agniesebuurt is zoals gezegd
van particulieren of woningcorporaties
en ook daar kunnen maatregelen nodig
zijn. Sommigen kunnen wateroverlast
ondervinden, wat men kan oplossen door
bijvoorbeeld het anders inrichten van de
tuin of het waterdicht maken van lekke
kelders en souterrains. Wij begrijpen heel
goed dat dit een vervelende boodschap
is en dat dit voor een deel van de
mensen kosten met zich meebrengt,
maar het is wel nodig.

Verhoging van de grondwaterstand is
geen doel op zich
We gaan niet doelgericht de
grondwaterstand verhogen, maar door de
rioolwerkzaamheden kan het grondwater
plaatselijk stijgen. Het riool in de
Agniesebuurt is oud en lek. Afvalwater
moet de wijk uit, dus vervangen we het
riool. Het nieuwe, niet lekkende riool
voert geen grondwater meer af. Dit zal
een stijging van de grondwaterstand
veroorzaken tot ongeveer NAP -2,40
m. Dat is gelijk aan het peil van de
Noordsingel. Verder is het vanwege het
veranderende klimaat nodig om tijdens

De bodem van heel Rotterdam zakt
namelijk. Als we nu niets doen hebben
sommige bewoners de eerstkomende
jaren misschien nog geen overlast. Maar
in de toekomst, wanneer Rotterdam
nog verder is gezakt, krijgen ook zij
uiteindelijk overlast. Niets doen is de
problemen voor ons uitschuiven, terwijl
anderen nu al de overlast ervaren. Dat is
dus geen optie.

Hoe nu verder?
Al sinds 2015 werken de gemeente,
het Hoogheemraadschap en vele
partners aan een klimaatbestendige, en
tegelijkertijd fijne leefomgeving voor de
Agniesebuurt. Dit willen we samen doen
met ook de bewoners en ondernemers
in de wijk. Wij zijn dan ook blij met het
stappenplan dat is voorgesteld door de
actiegroepen en werken dit graag samen
verder uit. Bewoners en pandeigenaren
kunnen voor raad en advies terecht bij
de vakspecialisten van de gemeente
Rotterdam, zoals boomdeskundigen,
het funderingsloket of adviseurs op het
gebied van water. Regelmatig zijn deze
specialisten aanwezig in De Nieuwe
Banier waar ze klaarstaan voor de
bewoners.

Een klimaatbestendige stad
Lees meer op:
watersensitiverotterdam.nl

Nieuw Agniese Peil

08

09

Projecten in de Angiesebuurt

Havensteder en
de Agniesebuurt:
samen werken aan
een groene wijk
De komende jaren staat er heel wat
te gebeuren in de Agniesebuurt. Het
vervangen van het rioolsysteem zal
veel impact hebben op de buurt en
haar bewoners. Wij zien ook kansen.
Als de straten weer dicht zijn kan het
openbaar gebied opnieuw ingericht
worden: minder stenen en meer groen,
geveltuintjes en speelplekken.
Gedeelde zorg
Havensteder heeft veel woningen in
de Agniesebuurt. We werken graag
samen aan deze opgave vanuit onze
verantwoordelijkheid als woningeigenaar.
Samen met de gemeente,
hoogheemraadschap, bewoners en
huiseigenaren. Het is belangrijk dat
kelders, souterrains en (binnen)tuinen
droog blijven. Dit geldt voor ons, voor
onze huurders, maar ook voor andere

woningeigenaren. Wij zetten ons samen
met de particuliere eigenaren in voor het
antwoord op de vraag: hoe houden we
onze voeten droog?
Stapsgewijs
Per (deel)project beoordelen we welke
maatregelen we moeten treffen om de
klimaatverandering het hoofd te bieden.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat
tuinen opgehoogd moeten worden en
we kelders waterdicht moeten maken.
We onderzoeken dit samen en stap voor
stap!
Samen
Samen met onze bewoners en stichting
Tussentuin richten we de tuin aan
de Agniesestraat opnieuw in. De
binnentuin lag er verwaarloosd bij en
werd door niemand gebruikt. Zonde

van de ruimte. In deze Agniesetuin
zijn de eerste stappen gezet naar een
klimaattuin. Op dit binnenterrein zijn
de regenpijpen niet langer aangesloten
op het riool. Het regenwater vangen
we op in regentonnen, ondergrondse
infiltratiekratten en een wadi, een soort
van vijver, met overstort naar het riool.
Door het regenwater tijdelijk op een
andere manier op te vangen belasten we
het riool minder.
De nieuwe gemeenschappelijke
binnentuin is eind van het jaar klaar. De
klimaattuin is een mooie samenwerking
tussen vijf partijen: onze huurders, het
hoogheemraadschap, de gemeente,
stichting Tussentuin en Havensteder.

Impressie van de Regentuin

Grote regentuin
voor de wijk
Eind 2017 zijn de eerste resultaten van
de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt
zichtbaar. Dan wordt de grote regentuin
opgeleverd, een groenstrook gelegen
tussen de Heer Bokelweg en de
Zomerhofstraat. Dit slimme, natuurlijke
systeem kan grote hoeveelheden water
opvangen.
Het idee voor een regentuin komt van
een ontwerp van De Urbanisten. Zij
legden in 2014 samen met bewoners en
ondernemers uit het Zomerhofkwartier
een miniregentuin aan op de hoek van
de Zomerhofstraat en de Vijverhofstraat.
Dit inspireerde de gemeente om het
gebied verder te vergroenen en een
natuurlijke regenwateropvang te maken.
Het ontwerp van de grote regentuin is
in samenwerking met ZOHO Citizens,
Hofbogen BV en de gemeente tot stand
gekomen.

De grote regentuin met daarin
ZOHO-letters wordt het visitekaartje
van de wijk, van het project Aanpak
Buitenruimte Agniesebuurt en van Water
Sensitive Rotterdam. In deze ZOHOletters zitten vier slimme regentonnen,
ontworpen door Studio Bas Sala. Deze
regentonnen zijn slim doordat het
kraantje aan de ton ook online kan
worden bediend. De tonnen vormen
een netwerk, dat is gekoppeld aan de
lokale weersvoorspelling, waardoor de
regentonnen optimaal kunnen worden
gebruikt. De regentonnen zijn vol tijdens
droge periodes en leeg voordat een
grote bui valt. De regentonnen staan via
de regenpijp in verbinding met het dak
van de Hofbogen. Een deel van het water
dat van het dak komt, wordt opgevangen
in deze tonnen. Het andere deel van
het water loopt via een goot in de stoep
naar de regentuin. Naast de regentonnen

Een slimme tuin
is op de toekomst
voorbereid

komt een wadi, een flauwe kuil in de
tuin, waar in natte periodes water wordt
opgevangen en geïnfiltreerd. Zo houden
we controle over de hoeveelheid water
die de grond instroomt.

Een klimaatadaptieve portiektuin in de Agniesestraat
Het begon met een gesprek,
georganiseerd door Havensteder, bij
het portiek in de Agniesestraat 42.
Hier bleek een groep bewoners iets
te willen doen aan de verwaarloosde
buitenruimte: een vierkant
stoeptegelpleintje, met erachter twee
tuinen vol berenklauw. Daarom kreeg
Stichting Tussentuin de opdracht om
samen met de bewoners een nieuw
tuinontwerp te maken.

Regenton 2.0
De slimme regenton is een mooi object
waarmee ook bewoners voorop kunnen
lopen als het gaat om een duurzame
leefstijl. De ton is plug & play: na
plaatsing krijgen gebruikers inzicht in
de waterhuishouding in hun tuin en
kunnen zij het opgevangen regenwater
online beheren. Denk aan het op afstand
besproeien van de tuin – handig tijdens
zomervakanties.
Geïnteresseerd, of wil je meer
informatie? Bezoek dan
bassala.com/slimme-regenton

Impressie van de Binnentuin

Tijdens het ontwerpproces, in het
najaar van 2016, ontstond de vraag
vanuit Havensteder of de tuin gelijk
ook ‘klimaatadaptief’ kon worden. Daar
hadden de meeste bewoners nog nooit
van gehoord. Klimaatadaptief betekent
dat de tuin voorbereid wordt op het
veranderende Nederlandse weer. Na
uitleg over het opvangen van regenwater
en het gebruik daarvan in de tuin,
werden bewoners enthousiast. Ze wilden
namelijk graag een waterkraan in de tuin
om de planten water te geven.

De portiektuin moet een voorbeeld
worden voor de rest van de
Agniesebuurt. Tussentuin ging in
gesprek met het Hoogheemraadschap
en WaterSensitive Rotterdam en beide
partijen wilden graag meedoen. Uit
grondonderzoeken bleek dat er vooral
kleigrond lag, wat weinig water doorlaat.
De grond werd opgehoogd en er is een
groot veld met infiltratiekratten gelegd
om regenwater te op te vangen en
vertraagd af te voeren naar het riool.
Hiermee wordt 450 m2 dakoppervlak via
zes slimme regentonnen (van Bas Sala)
naar het infiltratieveld geleid. Vanuit
het infiltratieveld gaan drainagebuizen
door de tuin naar een flauwe kuil in de
tuin: een wadi. Daar zit ten slotte een
aansluiting op het hoofdriool. In het
najaar van 2017 worden de regenpijpen
daadwerkelijk afgekoppeld. Dan komen
ook de inrichtingselementen, zoals een
mooie picknickbank en uiteindelijk de
beplanting van de tuin. Dan heeft de
Agniesebuurt als eerste een prachtige
klimaatadaptieve portiektuin.

Nieuw Agniese Peil
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Wat kunt u zelf doen?
Het hoeft niet groots en duur te zijn, soms is alleen een
schop en wat tijd nodig. Iedereen kan zogezegd zijn
‘groentje’ bijdragen. Maak bijvoorbeeld een mooi plantvak
door een rij stoeptegels uit uw tuin weg te halen. Zo wordt
het regenwater op een natuurlijke manier weggeleid. Dus:
Tegel eruit, groen erin!

11

Wat kunt u zelf doen?

Meer weten
over water in
uw tuin?

Kijk snel op:
riool.info/onderdelen-watertuin

Van regenpijp
naar regenton
Koppel de regenpijp af en vang het
regenwater op in een regenton. Dit water
kunt u later gebruiken om bijvoorbeeld
planten water te geven. Een regenton
is zowel op een balkon als in een
tuin te gebruiken en moet altijd van
een overloop voorzien zijn, liefst een
overloop met een open goot de tuin in.

Meer groen,
minder
overlast.

Verhoog de
verzakte
(achter)tuin

Minder tegels in de tuin (ofwel minder
verhard oppervlak) heeft veel voordelen:
onder andere kan het regenwater in de
bodem wegzakken en het grondwater
aanvullen. Als het regenwater op
beplante grond valt in plaats van op
tegels, gaat het direct de grond in en
hoeft het niet via een putje en het
riool afgevoerd te worden. Dit helpt
wateroverlast te voorkomen en houdt
uw tuin op hete dagen koeler. En niet
onbelangrijk: vogels, vlinders en bijen
vinden een groene tuin veel fijner.

Door hoogteverschillen in de tuin aan
te brengen, zorg je ervoor dat sommige
delen altijd droog blijven en in andere
delen, bij een heftige regenbui, water kan
blijven staan. Het terras en andere delen
van de tuin waar geen water mag blijven
staan, kunt u iets hoger aanleggen. In
de lager gelegen onverharde delen van
de tuin kan het water na een heftige bui
even blijven staan en geleidelijk de grond
in zakken.

Inspiratie
opdoen?
Kijk snel op:
rotterdam.nl/wonen-leven/tuintips

Maak uw huis
waterdicht
Wat zo vanzelfsprekend is voor uw
daken, geldt ook voor kelders en
souterrains: zorg dat ze waterdicht zijn!
Terugslagkleppen aanbrengen in uw
eigen rioolsysteem werkt ook goed.

Hekel aan regen?
Nu niet meer!
Win één van de 10 regentonnen en ontdek hoe
handig regen is. Je ramen, je auto wassen, je planten
water geven: allemaal met regenwater!
Doe mee en stuur vóór 30 november 2017 een foto van
jouw ‘groene bijdrage’ naar gebiednoord@rotterdam.nl

Win een
regenton!

Nieuw Agniese Peil
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Zelf bijdragen

Wat willen we
als gebiedscommissie:

Droge voeten? Ja graag!
Werkgroep water Noord
Heeft u ook last van water in uw
kruipruimte of achtertuin na een grote
regenbui? Of heeft u wensen of ideeën
over hoe we water beter op kunnen
vangen in de wijk? In de verschillende
wijken in Rotterdam Noord willen we
samen met u de wateroverlast bij grote
regenbuien tegengaan. Daarom zijn we
de werkgroep Water gestart en zoeken
we uw hulp!
Als gebiedscommissie in Noord willen
we dat de gemeente zich maximaal inzet
om per straat bewoners te betrekken bij
het aanpakken van de wateroverlast. Zo
ook in de Agniesebuurt. Daar is door de
actiegroep Droge Voeten Agniesebuurt
duidelijk geworden dat de samenwerking
beter kan. De gemeente bereidt er een
integraal onderhoudsproject voor, waarin
diverse maatregelen tegen wateroverlast
worden gecombineerd. Dit project
heeft gevolgen voor iedereen en het is
begrijpelijk dat dit veel vragen oproept.

Zowel op korte als langere termijn
verbetering van betrokkenheid;

De werkgroep Water werkt aan
bewustwording over wateroverlast
en zoekt met u de samenwerking om
oplossingen te zoeken. Heeft u een idee,
zorg of vraag over water in uw huis, straat
of wijk? Last van een natte/vochtige
kelder? Laat het ons weten. Doe mee
met de werkgroep!

We zijn daarbij contactpersoon
tussen inwoners en gemeente;
Meer dan alleen informeren,
uw probleem is ons probleem;
We leren van de praktijk en passen die
lessen bij volgende werkzaamheden toe;

Mail naar gebiednoord@rotterdam.nl
We kijken uit naar je reactie!

Wij adviseren, belichten verschillende
kanten en behartigen belangen van de
Noordelingen;

Theo, Michiel, Marianne, Elske, Menno,
Jonathan en Liselotte

We nemen omstandigheden en
ontwikkelingen steeds mee;
We laten mensen vragen stellen en
maken discussie mogelijk - zowel
offline als online;

Deelnemen
aan de
werkgroep?

We verbeteren structureel de
gemeentelijke watercampagne
voor bewoners.

Mail dan naar:
gebiednoord@rotterdam.nl
Foto: Johannes Odé

Allemaal leuk en
aardig maar het
moet ook gewoon
praktisch zijn.
I N T ERV I EW

Eva Bes
bestuurslid
Groenpool-Noord

Wat doet Groenpool-Noord?
“Onze stichting helpt bewoners in
Rotterdam-Noord bij het onderhouden
van het groen in de openbare ruimte.
Dan heb je het over geveltuinen,
binnentuinen, plantsoenen en
groenvakken. Onze gedachte is: wat
groen is, kan groen blijven. En: het kan
altijd groener.”
Wat is er goed aan groen?
"Groen vermindert problemen met
waterafvoer. Je kunt je natuurlijk ergeren
aan dat water dat ons af en toe dwarszit,
maar je kunt ook kijken hoe je het water
op een positieve manier kunt gebruiken.
Dat doe je door veel groen te planten, en
water een plek te geven in je tuin.
Daarnaast heeft groen ook voordelen
voor jezelf. Planten geven verkoeling, je
eet nog eens wat uit eigen tuin, en van
natuur om je heen word je gewoon een
gelukkiger mens – zeker als je midden in
de stad woont."
Wat doen jullie concreet in de
Agniesebuurt?
"We helpen je als je je geveltuin wilt
behouden en groter maken, en als je een

geveltuin of groenplek wilt beginnen.
Zo gaven we bewoners advies over hoe
ze de ‘Oogst met me mee-tuin’ aan de
Vijverhofstraat 35 en de Franciscustuin bij de Vrouw-Jannesstraat kunnen
inrichten en onderhouden. Je kunt
bij ons ook gereedschap lenen om
zelf aan de slag te gaan. Langs de
spoorlijn van de Hofbogen hebben we
de miniregentuin groter gemaakt: drie
parkeerplaatsen eruit, planten erin. Als
het regent, wordt het water niet meer
via de regenpijp het riool in gevoerd,
maar stroomt het lekker de tuin in. En
we hebben zelfs een ‘weesplantenhotel’.
Planten die anders de container in gaan,
nemen wij over. Iedereen die iets met
groen in de openbare ruimte wil, kan
planten komen afhalen."
En hoe zit het met achtertuinen
en dakterrassen?
"Groenpool-Noord richt zich op de
openbare ruimte. Maar voor advies over
je achtertuin of dakterras kunnen wij je
in contact brengen met mensen uit ons
‘groen-netwerk’. Doe je vrijwilligerswerk
bij Groenpool, dan helpen we je als
ruildienst met je achtertuin of terras."

Spreekuur
aanpak
buitenruimte
Agniesebuurt

En wat als je niks met groen hebt?
Of geen zin en tijd om te tuinieren?
"Hoe minder tegels, hoe beter. Maar
heb je niks met groen, dan zijn er
genoeg alternatieven voor tegels.
Stapstenen, houtsnippers, boomschors,
schelpenpaadjes, kiezels, lavasteentjes.
Dan heb je geen groene tuin, maar zorg
je er toch voor dat het regenwater in de
grond kan wegzakken.
Verder zijn er planten en bloemen waar
je amper naar om hoeft te kijken. Zo
heb je wilde bloemenmengsels met
bijvoorbeeld klaproos, ratelaar, brunel en
akelei. Je haalt de tegels uit je tuin, zaait
het mengsel, en met twee keer maaien
per jaar ben je klaar. Ik bedoel: allemaal
leuk en aardig, maar het moet ook
gewoon praktisch zijn."

Heeft u vragen over het project
Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt?
Het projectteam heeft elke 1e en 3e
dinsdag tussen 9 uur en 10.30 uur een
inloopspreekuur in De Nieuwe Banier,
Banierstraat 1. Vragen kunnen ook per
mail: aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl

Data
inloopspreekuur:
3 oktober
17 oktober
7 november
21 november
5 december

Foto: Johannes Odé
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Wat gebeurt er de
komende jaren in
de Agniesebuurt?
In de gehele Agniesebuurt vinden de
volgende werkzaamheden plaats:

2

Fase 6:
2020 - 2021

Fase 4:
2018
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Wanneer er grote wijzigingen gepland
zijn in de straat, zal er voorafgaand aan
de werkzaamheden en voorbereidingen
een zorgvuldige procedure doorlopen
worden om alle voors en tegens in
kaart te brengen. De procedure van de
Regentuin is op dit moment afgerond,
voor de Vijverhofstraat wordt deze nu
opgestart.
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In de hele wijk worden klimaatbestendige
maatregelen genomen om
buffercapaciteit te creëren voor heftige
regenbuien. Deze maatregelen kunnen
per straat verschillen en bestaan onder
andere uit:
• waterpasserende bestrating;
• drainage;
•	krattenvelden in de ondergrond, voor
het creëren van holle ruimtes;
•	verder zal er bij de werkzaamheden
nieuwe bestrating worden gelegd en
zal deze op het oorspronkelijke niveau
worden teruggebracht;
•	ook zullen de openbare
verlichtingsmasten in de wijk worden
vervangen voor nieuwe, duurzame
masten;
•	slechte bomen en/of groenvakken
worden opgeknapt. Ook kan het
zijn dat bomen de ophoging van de
straat niet aankunnen. Dan worden
er nieuwe bomen geplant in de
uiteindelijke situatie;
•	groenvakken in de wijk zullen worden
opgeknapt, vergroot en/of worden
toegevoegd in het nieuwe straatbeeld.

Fase 1:
2018
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Het vervangen van de oude, gemengde
riolering voor een nieuwe riolering. Er
wordt naast het nieuwe vuilwaterriool
ook een drainage gelegd om pieken en
dalen in de grondwaterstand zoveel
mogelijk op te vangen.

De Agniesebuurt, nu en straks

Fase 5:
2019

Fase 3:
2018

Fase 2:
2018

Wat gaat er gebeuren?

6

5
Al
mo
nd
es
tra
at

4

g
lwe
e
k
r Bo
Hee

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Gevolgen

1

Regenwater en afvalwater komen in dezelfde
rioolbuis terecht.

Regenwater in openbaar gebied afgekoppeld van riool.

Riool zit minder snel vol, minder overstorten op singels
en een tijdelijk hogere grondwaterstand.

2

De wijk is stenig en verhard.

Meer groen.

Minder hittestress, fijnere leefomgeving.

3

Straten zijn verouderd en verzakt.

Nieuwe bestrating op juiste hoogte.

Betere bereikbaarheid, maar niet alle
bomen kunnen ophoging aan.

4

Geen drainage aanwezig.

Drainage aanwezig.

Minder droogte.

5

Grondwater lekt weg in riool.

Waterdichte rioolbuis.

Minder droogstand van houten paalfundering,
noodzaak voor onderhoud verzakte achtertuinen
en lekke kelders en souterrains.

6

Bij regen te veel water in het riool; vies water
in huis, op straat en in de singels.

Schoon en vies water gescheiden.

Minder overlast van afvalwater.

Droppie Water kleurplaten

