VVD Delft - Denktank Klimaatadaptatie
Door menselijke activiteit warmt het klimaat op. Met name door CO2-uitstoot stijgt de temperatuur, smelten de
poolkappen en stijgt de zeespiegel. Als laag land aan de kust zet dit de Nederlandse welvaart onder druk. Ook
krijgen we last van intensere regenbuien afgewisseld met langere perioden van droogte.
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Waterhuishouding is een probleem dat we samen kunnen aanpakken. Als VVD Delft willen
we een initiatief starten waarmee we bewustzijn creëren en tegelijkertijd lokale projecten
kunnen lanceren. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor onze stad.
Wat gaan we doen?
Om bewustzijn te creëren maken we een onderwijsprogramma voor VO met als opdracht
om slimme duurzame regentonnen te ontwerpen. De vormgeving wordt bepaald door lokale
kunstenaars of ingezonden ontwerpen; zo kunnen alle inwoners zich betrokken voelen bij
dit project.
Om te beginnen werken we samen met scholen om met het opgevangen water o.a. de
schooltuintjes van water te voorzien, gereedschap schoon te maken of voor andere
toepassingen. Met sensoren kan er gemeten worden hoeveel water wordt hergebruikt en
dus bespaard. In een digitaal dashboard gaan scholen met elkaar de strijd aan. Ook kunnen
de gegevens gebruikt worden voor educatieve projecten zoals profielwerkstuk of
praktische opdracht.
In een later stadium kunnen er andere typen regentonnen worden ontworpen zodat
leerlingen ook thuis bewust met water om leren gaan. Deze kunnen beschikbaar worden
gemaakt door de gemeente, gesponsord of verkocht.
Om het project te lanceren beginnen we met een grote regenton tussen het station en het
Huis van Delft, aangesloten op het grote dakoppervlak van het station. In het lokale
educatieve programma worden de partijen Unesco, Hoogheemraadschap en Deltares
betrokken.
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Door samenwerking met lokale partners, zoals TonTonRegenton.nl of
Green2Live.net, komen de regentonnen in aanmerking voor subsidie
van het Waterschap en blijft de verduurzaming voor iedereen
betaalbaar. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzame stad.

