RPS is een onafhankelijk adviesen ingenieursbureau voor omgevingsen veiligheidsvraagstukken met eigen
laboratoria. We werken voor overheden,
bedrijven en inspecties aan een betere
leef-, woon- en werkomgeving.
Dat doen we vanuit de werkvelden:
Gebieden, Gebouwen, Infrastructuur
en Laboratoria. Met vierhonderd
professionals vanuit de vestigingen Breda,
Delft, Leerdam, Amsterdam en Zwolle.
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Balans in uw
watersysteem

Samen werken aan
een waterrobuust systeem
Alle Nederlandse gemeenten moeten een
waterstresstest uitvoeren om te zien of zij
zijn opgewassen tegen extreme regen. Daar is
een goede reden voor. Nieuwe wetenschappelijke
inzichten van het KNMI tonen aan dat de toename
van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller
voltrekt dan tot nu toe in de deltascenario’s is
aangenomen.
Wij brengen voor u de kwetsbaarheden in
beeld door aan te sluiten op het Deltaplan.
Met u gaan we u op zoek naar de invulling op
basis van de daarin beschreven zeven ambities.
Om te bepalen hoe robuust uw huidige
watersysteem is, brengen wij alle waterstromen
(riolering, oppervlaktewater, grondwater) samen.
Dit is de spil waar het zich moet verdelen en
verspreiden. Hiervoor gebruiken we de data
waar uw gemeente al mee vertrouwd is.

Nadat we de situatie met u in kaart hebben
gebracht, is het tijd voor maatregelen.
Praktische en hapklare oplossingen graag?
Dát is juist de richting die we met u op willen.
Vanuit een pragmatische en persoonlijke aanpak
stellen we maatregelen voor waarmee u direct
verder kunt. Wij prioriteren hierbij naar uw
middelen en mogelijkheden en zoeken actief naar
meekoppelkansen in uw omgeving. Zo maken
we uw omgeving stap voor stap waterrobuust,
onderbouwd met concrete cijfers. Met RPS als
uw betrokken waterregisseur. Wij komen het
graag uitleggen in uw theater.

RPS
helpt dit te
bereiken

regisseren

100%

verdelen

meer waterrobuust

Door inventarisatie en
modellering brengen wij de
kwetsbare plekken in beeld die
leiden tot een waterrobuuste stad.

leiden

borgen

RPS adviseert u graag over de mogelijkheden.
bergen
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