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De WaterStraat 
Testlocatie voor de klimaatbestendige stad

DOOR DE REDACTIE

De WaterStraat, gelegen op de campus van 
de TU Delft als onderdeel van The Green 
Village, is een proeftuin voor experimente-
le ideeën om beter om te gaan met hevige 

regenbuien. In de WaterStraat realiseren, testen én 
demonstreren ondernemers gratis hun innovatieve 
oplossingen voor water(gerelateerde) problemen in 
de bebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan 
wegen met waterpasseerbare verhardingen, water-
buffers onder woningen, slimme regentonnen tegen 
gevels of waterbergingen op daken. 
Kennisinstellingen monitoren deze oplossingen. 

Sneller in praktijk brengen
Toekomstige gebruikers zoals gemeenten kunnen 
inspiratie opdoen en meekijken, zodat de oplossingen 
worden afgestemd op de uiteenlopende behoeften en 
actuele problematiek van klimaatverandering in de 

stad. Dankzij de kruisbestuiving die 
zo ontstaat tussen ondernemers, 
kennisinstituten en overheden, kun-
nen nieuwe ontwikkelingen sneller 
in de praktijk worden gerealiseerd. 
Michiel van Haersma Buma, dijk-
graaf van Delfland en programma-
voorzitter van VPdelta: “Met de 
WaterStraat geeft Delfland uitwer-
king aan de ambitie om samen met 
kennisinstellingen en ondernemers, 
innovatie te stimuleren en verder te 
brengen. Hierbij nodig ik graag alle 
waterschappen uit om op de 
WaterStraat te komen kijken, samen 
met de gemeenten in hun gebied - 
zowel de bestuurders als de beheer-
ders die er mee aan de slag moeten 
gaan!”    

Positief effect
Inmiddels hebben meerdere onder-
nemers een testopstelling op de 
WaterStraat geplaatst; Henk 
Pannekoek is één van hen. Zoon Ger 
Pannekoek vertelt over de aanleg van 
hun ondergrondse schelpenbuffer 
en -zuiveringssysteem. “We willen 
in de WaterStraat laten zien dat ons 
systeem gemakkelijk is te integreren 
in bestaande infrastructuur, waar-
door complexe en kostbare renova-
ties niet nodig zijn. Dankzij de 
WaterStraat heeft onze schelpenbuf-
fer de zichtbaarheid die nodig is om 
de vermarkting te versnellen. 
Daarnaast krijgen we de gelegenheid 
om onze innovatie te laten valideren 
en documenteren door de betrokken 
kennisinstituten. De WaterStraat 
biedt ook een mooie kans voor 
samenwerking met andere innova-
tieve ondernemers. Enerzijds door 
gezamenlijk te bouwen aan deze 
nieuwe markt, anderzijds door heel 
concreet in de praktijk oplossingen 
en innovaties aan elkaar te verbin-
den en zo elkaars meerwaarde te ver-
groten. Wij zien nu al het positieve 
effect van het samenwerken met 
andere ondernemers aan oplossin-
gen voor de waterbestendige stad.” 

Op woensdagmiddag 16 mei is de officiële 
opening van de WaterStraat. U bent 
daarbij van harte welkom! 

Voor meer informatie: www.vpdelta.nl  

Hevige regenbuien of juist lange periodes van droogte en hitte – hoe ga je daarmee om in de stad? 
Het hoogheemraadschap van Delfland realiseert - samen met VPdelta en The Green Village - de 
WaterStraat. Dit is dé plek waar ondernemers in de praktijk experimenteren met hun oplossingen 
voor een waterbestendige stad.
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