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Door klimaatsverandering komt heftige neerslag steeds vaker voor en met een toenemende urbanisatie is 
wateroverlast in steden een groeiend probleem. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook de rest 
van de wereld krijgt te maken met een groeiende vraag naar duurzame oplossingen voor waterbeheer. 
 
In de meeste steden wordt wateroverlast helaas nog vaak opgelost door het vergroten van de 
afvoercapaciteit van het rioleringstelsel. Dit is echter een dure oplossing, jaarlijks wordt er meer dan een 
miljard (!) euro uitgegeven aan riolering om zo snel mogelijk van ons water af te zijn. Deze waterafvoer 
wordt gerealiseerd in het publieke deel van de stad, dat slechts 30% van de totale stad. Waarom gebruikt 
zij niet naar de andere 70% die in eigendom is van private eigenaren? Er zijn al tal van innovatieve 
initiatieven die middels daktuinen, regentonnen of zelfs waterschuttingen proberen de ruimte op daken en 
tuinen al extra te benutten. Deze initiatieven hebben echter als nadeel dat er weinig beweegredenen zijn 
voor de eigenaar om zijn dak te verbouwen. Er wordt vaak alleen een subsidie aangeboden die niet alle 
kosten dekt. Daarnaast ontbreekt er in deze initiatieven een centrale rol voor de overheid om controle en 
sturing te houden op de inrichting van waterberging. De overheid heeft geen grip over waar er precies 
groene tuinen worden aangelegd. De vraag en het aanbod zijn dus niet direct gekoppeld.  
 
Dit is precies wat we met Sharing City wel bieden. We bieden een centraal platform waarmee inzichtelijk 
is waar waterberging nodig is en op welke privaat terrein deze gerealiseerd kan worden. Sharing City 
introduceert het begrip ‘private berging’ en dat de gemeentes en waterschappen hier op een efficiënte 
manier gebruik van kunnen maken. De burger biedt zijn dak of tuin aan en de overheid huurt deze private 
ruimte voor de invulling van maatschappelijke doelen via het platform. Het budget dat jaarlijks aan het 
vergroten van rioleringen wordt besteed zou nu ook besteed kunnen worden aan het aanleggen van 
groene daken! 
 
Als eerste stap wordt een database gecreëerd waarop per stad(sdeel)/wijk/woning de potentie van de 
private ruimte in kaart wordt gebracht en gekoppeld wordt aan de vraag. Dit noemen we de Space 
Database. Voor het inventariseren van bruikbare private ruimte gebruiken we open source data om in te 
schatten welk deel van de stad geschikt is voor bijvoorbeeld groene daken, in welke tuinen de verharding 
kan worden verwijderd, of waar op privaat terrein een innovatieve waterberging gerealiseerd kan worden. 
Deze potentie wordt gekoppeld aan de vraag naar waterberging, welke op dit moment al inzichtelijk is bij 
de overheid. De koppeling tussen vraag en aanbod laat zien op welke locatie waterberging kan plaats 
vinden en geeft tegelijkertijd inzicht in de te besparen kosten. De mensen achter Sharing City 
ondersteunen de gemeente hierbij in het maken van  keuzes.   
 
Als tweede stap van Sharing City, wordt de burger betrokken bij het delen van de stad. Dit doen we via 
een campagne ‘I Share My City’. Op diverse digitale manieren als social media en een website word je 
opgeroepen om je dak te delen. Daarnaast worden burgers door lokale campagnes in de buurt benaderd 
om hun dak te delen. Het wordt bewoners duidelijk wat er van hen gevraagd wordt, welke financiële 
voordelen er zijn en hoe ze mee kunnen doen.  
 
Als derde stap is Sharing City betrokken bij het koppelen van de aannemers aan de burger. Met behulp 
van informatie van burgers kan de space database uitgebreid worden en kan gerichter gestuurd worden 
op de realisatie van groene daken. Dakdokters leggen uiteindelijk de groene daken aan en krijgen via het 
platform Sharing City een nieuwe markt aangereikt. Sharing City ondersteunt de overheid in het 
monitoren van de waterberging op deze daken en tuinen, zodat gegarandeerd wordt dat steden 
voldoende waterberging hebben.  
 
Een eerste inschatting laat zien dat met Sharing City ongeveer 70% van de totale stad  geschikt is voor 
het vervullen van een waterbergende functie. Het wordt tijd om deze potentie te verzilveren en burgers 
actief te betrekken in hun stad. 
Overtuig de inwoners van de stad te zeggen: 
 
I share mijn dak, I share mijn tuin, I share My City 
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