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Wat gebeurt er in Noord

Vorig jaar ondertekenden 20 partijen -
zoals Afval Energie Bedrijf Amsterdam,
Alliander Duurzame gebiedsontwikke-
ling, Nuon en Waternet - het Manifest
Circulair Buiksloterham. Buiksloterham
kreeg hiermee de status van ‘Living Lab’.
Hier wordt namelijk het nieuwe wonen
en werken gecombineerd met experi-
menten op het gebied van duurzaamheid
en rainproof. 

Amsterdam Rainproof
Het programma Amsterdam Rainproof is
een initiatief van Waternet. Amsterdam
rainproof wil Amsterdam bestand maken
tegen de steeds vaker voorkomende he-
vige buien. Buiksloterham streeft ernaar
om zoveel mogelijk rainproofmaatrege-

Transformatie Op de Noordelijke IJoever ligt
Buiksloterham. In de komende jaren wordt
deze plek ontwikkeld tot een ‘circulaire werk-
en woonwijk’. Ook rainproof staat hoog op de
agenda! Ooit was Buiksloterham het gebied
met één van de meest vervuilende industrieën
van Amsterdam. Dat is verleden tijd. In de ko-
mende 15 á 20 jaar wordt Buiksloterham een
circulaire werk- en woonwijk. Dit houdt onder
andere in dat afval en energie zoveel mogelijk
hergebruikt worden. En rainproof: optimaal
(her)gebruik van water en maatregelen tegen
schade van hoosbuien. 

Buiksloterham: circulair en rainproof

len toe te passen. Denk aan: parken, wa-
terdoorlatende bestrating, groene daken,
dak-akkers, moestuinen, geveltuinen en
waterpleinen in binnentuinen. 

Frank bouwt zelf
Zelfbouwer en stadsmaker Frank Alsema
bouwt in Buiksloterham een duurzaam

huis. En er wordt geen druppel verspild.
Zo buffert het dak-akker regenwater. Dat
water is voor de bomen, bloemen en
groente op het dak. Overtollig water
loopt naar een zak voor 6.000 liter in de
kruipruimte. Van daaruit stroomt water
via leidingen naar toilet, wasmachine of
tuin. Is de zak te vol, dan komt de vijver

aan de beurt. Maar voorrang heeft de
‘drinkwaterfilterinstallatie’. Frank expe-
rimenteert namelijk ook met het maken
van drinkwater. 

www.amsterdam.nl/projecten/
buiksloterham, www.rainproof.nl,
http://challengestad.nl
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... en verder in Amsterdam

Vergaderen op het dak

Nieuw-West Aan de Johan Huizingalaan ligt een heel
bijzonder park. Bovenop het kantoorpand ‘B’ is een eet-
baar dakpark van wel 1.500 m2 groot. Met een waterpar-
tij, twee jeu de boulesbanen, een moestuin, fruitbomen,
een kippenhok en vergaderplaatsen met hangmatten.
Het beplante dak houdt na een bui beter het regenwater
vast. En de schaarse ruimte in de stad wordt optimaal
benut.

Grindtuin voor het De Mirandabad

Zuid  Op het voorplein van het De Mirandabad ligt een
verdiepte grindtuin die regenwater goed kan opvangen.
Het gehele parkeerterrein voor het zwembad heeft een
waterdoorlatende verharding gekregen. Hierdoor wordt
al het regenwater in de grond opgenomen en komt er
geen druppel meer in het riool terecht.

De Bellamybuurt ligt erg laag

West De Bellamybuurt is één van de laagstgelegen
buurten in Amsterdam. Mede daardoor was er kortgele-
den veel wateroverlast: het water verzamelt zich op het
laagste punt. Vooral de Agatha Dekenstraat en de Betje
Wolffstraat werden getroffen. Binnenkort ontvangen
bewoners van de Bellamybuurt een uitnodiging voor
een voorlichtingsbijeenkomst over een rainproof Bella-
mybuurt.

Regentuin in Watergraafsmeer

Oost  Wim Hafkamp woont in Middenmeer, één van
de laagst gelegen delen van Watergraafsmeer. Een groen
dak, een regenton op het balkon en in de tuin en brede
voegen tussen de bestrating in de tuin zorgen dat zijn
tuin helemaal rainproof is. “Dak, balkon en tuin vangen
samen al het regenwater op. Er watert vrijwel niets op
het riool af.”

De slimste straat 

Centrum Hoe kunnen we samen deze vervuilde ‘mile’,
de Weesper- en Wibatustraat, gezonder maken? Daar-
mee gingen kennisinstituten, nieuwe bedrijven en con-
cepthotels uit dit gebied aan de slag. Zij koppelen talent
en kennis aan lokale initiatieven. Met groen en schone
energie als gevolg. Daktuinen, parkjes, groene gevels en
tuinen houden het regenwater vast, en maken het ge-
bied stil, mooi en gezond. www.knowledgemile.org  

Sporten met droge voeten

Zuidoost  Aan de Tafelbergweg ligt jeugdinrichting De
Koppeling. Sinds 2010 wonen de jongeren daar onder een
groen dak. Dit dak is gecombineerd met een infiltratie-
voorziening. Het water loopt niet langer in het riool,
maar gaat via een zandlaag en infiltratiekratten naar de
bodem. Boven de kratten is een sportveld aangelegd,
waardoor de jongeren met droge voeten kunnen sporten. 
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