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Programma – deel 1 

Droge voeten en schoon water  2 

  
10:00 Opening en introductie 
 
10:10 Doelen in de stad - Berry van den Berg (RH-DHV)   
 
10:25 Doelen B&O in stedelijk gebied - Paul Pennings (WSDOD) 
 
10:40 Streefbeelden in de stad – Michiel Wilhelm (Tauw) 
 
11:00 Essenburgpark – Jurgen Bals (HHSK) 
 
11:15 Introductie parallelsessies 
 
 
11:20  
 



Huishoudelijke mededelingen 

Droge voeten en schoon water 
| 
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Bewaar je entreebewijs  
 
Deze gebruik je om via de diergaarde terug te lopen naar 
de uitgang 
 
Ben je met de auto? – Denk aan de parkeerkaart 
 
Foto’s  
 
Liever niet? Geef dat door  



Watersysteem verbeteren en 
onderhouden voor klimaatrobuustheid  

 

27-11-2019 

Agnes van Zoelen  
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 Toekomstbeeld 

Waterkwaliteit in de stad versterken 

Stad als spons Stromen scheiden en  
kringlopen sluiten  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO9Leo263bAhWH3KQKHTMWCacQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/010duurzaam/status/910497404293648389&psig=AOvVaw161-0Qp8MeS8hRXWB2puo7&ust=1527779214805334


Diergaarde wordt circulair 

 
 
 
  
 
 



 Diergaarde 
Stromen scheiden en kringlopen sluiten 

• Niet afwentelen op statensingel en Vroezenpark 
• Ambitie: stromen scheiden en regenwater hergebruiken en vasthouden 
• Ambitie: schoonhouden, scheiden, zuiveren 
• Schoner drinkwater voor de dieren 
• Showcase voor vitaal 'stadswater' met gezonde biologische balans.  
• Gericht op educatie en waterbewustzijn. 

 
  
 
 



Droge voeten en schoon water 
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Programma – deel 1 
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10:10 Doelen in de stad - Berry van den Berg (RH-DHV)   
 
10:25 Doelen B&O in stedelijk gebied - Paul Pennings (WSDOD) 
 
10:40 Streefbeelden in de stad – Michiel Wilhelm (Tauw) 
 
11:00 Essenburgpark – Jurgen Bals (HHSK) 
 
11:15 Introductie parallelsessies 
 
 
11:20  
 



Programma – deel 2 
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11:35 Start deelsessies 
 
12:40  Lunch 
 
13:30 Vertrek excursie Essenburgpark 
 
15:00 Terug bij de uitgang Oceaniumzijde 
 
 



Programma – deelsessies  

Droge voeten en schoon water  12 

  
11:35  
 
 
  
 



1. Wat willen we in de stad? 

Droge voeten en schoon water 
| 
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Kansen of dilemma’s voor beheer en onderhoud 



2. Samen beheren & onderhouden? 

Droge voeten en schoon water 
| 
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Kansen of dilemma’s voor beheer en onderhoud 



3. Aantrekkelijke en onderhoudbare stad 

Droge voeten en schoon water 
| 
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Kansen of dilemma’s voor beheer en onderhoud 
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