
Uitnodiging	voor	de	vervolgsessie	van	de	Grondwaterconferentie	
op	maandag	6	mei	2019	om	20.00	uur,	

in	de	aula	van	het	Montessori	Lyceum,	Pieter	de	Hoochstraat	59	

	

Wat	er	voorafging	
Nu ongeveer een half jaar geleden kwamen buurtbewoners en ondernemers uit 
de Johannes Vermeerbuurt en Duivelseiland bij elkaar om geïnformeerd te 
worden over de samenhangende gevolgen van een mogelijk gewijzigde 
grondwaterstand, regenwateroverlast en klimaatadaptatie. Al snel werd 
duidelijk dat dit thema zo ingewikkeld is dat er vervolgsessies nodig zijn om op 
de verschillende aspecten van klimaatadaptatie nader in te gaan.   

We lezen nog steeds dagelijks in de krant dat we ons moeten voorbereiden op de 
gevolgen van extremere weersomstandigheden. Maar hoe dan? Amsterdam 
bereidt zich ook voor op de gevolgen van klimaatverandering. Via 
www.amsterdamrainproof.nl  kunt u zien wat er zoal mogelijk is en gebeurt. De 
gemeente kan echter alleen in de openbare ruimte iets doen. Burgers worden 
daarom aangespoord hun bijdrage te leveren en samen met de overheid nieuw 
beleid te maken. 

Tijdens de eerste grondwaterconferentie vertelden medewerkers van Waternet 
en Amsterdam Rainproof ons over de effecten van globale klimaatveranderingen 
op buurtniveau. Wat gebeurt daar wanneer het extreem gaat regenen of 
langdurig droog blijft? Hoe moeten we ons daarop voorbereiden? Wie toen 
aanwezig was herinnert zich zeker het wensbeeld van Amsterdam als ‘een 
groene spons’. Het verslag kunt u vinden op de site: www.participatiepilot.nl   

Wat	nu?	
In de afgelopen maanden zijn buurtbewoners al begonnen te inventariseren hoe 
en waar onze buurten groener kunnen worden. Zij hebben een buurtbomenplan 
gemaakt dat inmiddels aan het stadsdeel is aangeboden. Dat is een begin. 

Er is meer nodig en daarom zal de vervolgsessie het karakter hebben van een 
workshop. Na de presentatie van regenkaarten van onze buurten en een 
toelichting daarop van Wilco Koning van Waternet, krijgt u informatie  over 
maatregelen die de gemeente de komende jaren in onze buurt in de openbare 
ruimte zal nemen. Tevens  krijgt u praktische informatie over mogelijkheden die 
er nu al zijn om per straat of woonblok overstromingen te voorkomen en 
regenwater vast te houden. Ivo Tanis van het Buro Regen&Water zal vertellen 
over zijn succesvolle projecten elders in de stad, veelal een combinatie van 
publieke en private oplossingen.    

In de workshop gaat u vervolgens in overleg met uw buren en/of mede-straat- 
of blokbewoners nadenken over concrete maatregelen in het Museumkwartier 
als antwoord op de komende klimaatveranderingen. Daarbij maakt u gebruik 
van de informatie die Wilco en Ivo u hebben aangereikt. U richt met uw 
klimaattafelgenoten uw tuin, straat en buurt opnieuw in. Niet alles daarvan zal 



direct gerealiseerd kunnen worden, maar op die manier ontstaat er wel inzicht 
en mogelijk een plan om in uw tuin, op straat en op buurtniveau tot oplossingen 
te komen.  

Uitnodiging	
Bent u als bewoner van het Museumkwartier in deze materie geïnteresseerd en 
hebt u daarover vragen? Dan bent u van harte uitgenodigd om deze 2e 
grondwaterconferentie bij te wonen. Het is opnieuw een avond van en voor de 
buurt. Georganiseerd vanuit het buurtoverleg  en financieel mogelijk gemaakt 
door het Stadsdeel. Konden we tijdens de grondwaterconferentie nog niet 
ingaan op individuele gevallen, langzamerhand komen we dichter bij huis en 
zullen oplossingen meer in samenhang met uw buren en de buurt gezocht 
moeten worden.                                                                                                                                              

Laat ons even weten als u van deze uitnodiging gebruik wilt maken: 
vermeerbuurt@gmail.com 

 


