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Campagne: rimpeling en boost

Infographics: wervend en informerend



Uitgangspunten

– Elke druppel telt 

– Het regent harder en vaker 

Deze boodschap moeten we de Amsterdammers 
gaan vertellen en ze mobiliseren om er iets aan  
te doen.



Het regent vaker en harder 
en onze stad kan dat niet aan.

Maak Amsterdam rainproof.  
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.
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Het regent vaker en harder 

Maak Amsterdam rainproof. Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

en onze stad kan daar niet tegen.
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Maak je straat rainproof.
Kijk op rainproof.nl 

hoe je dat doet.



Een tuin zonder 
tegel, is een prima 
voorzorgsmaatregel.  

In een straat zonder 
steen, kan flink wat 
regenwater doorheen.
 

Weet je wat je moet 
doen, minder tegels 
en meer groen.

Maak je buurt rainproof.
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.

Maak de Maasstraat rainproof.
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.

Maak je tuin rainproof.
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.
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Het regent 
vaker en 
harder

en jouw huis 
kan dat 
niet aan.

Maak je huis rainproof.
Kijk op rainproof.nl 
wat jij kan doen































Weet je wat je 
moet doen,

minder stenen 
en meer groen.

Maak hier je tuin rainproof.
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

Maak je tuin rainproof. Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen

minder stenen en meer groen.

Weet je wat je moet doen,







Elke druppel telt

We sluiten visueel en in thematiek aan bij de opzet 
die er tot nu toe is ontwikkeld.  
Het regent harder en vaker en ‘elke druppel telt’ 
om dit water zoveel mogelijk op te vangen en/of 
vast te houden. Deze boodschap moeten we de 
Amsterdammers gaan vertellen en ze mobiliseren 
om er iets aan te doen.



Dit doen we eerst druppelsgewijs – de zogenaam-
de rimpeling – en laten we naadloos overgaan in 
een boost waarbij we Amsterdam laten  
overstromen met onze boodschap:



Het regent vaker en harder 
en onze stad kan dat niet aan.

Maak Amsterdam rainproof.  
Kijk op rainproof.nl wat jij kan doen.



Met deze tekstuele basis zijn we tegelijk aan het 
informeren en het activeren. Het probleem moet 
iedereen in Amsterdam duidelijk zijn, maar we 
moeten de mensen ook oplossingen en handeling-
sperspectief bieden door ze op te roepen om stad, 
maar ook buurt, en huis rainproof te maken.   



Deze boodschap komt volledig samen in de info-
graphic en hebben we in afgeleide vorm in tal van 
middelen doorvertaald. Van online banners voor 
de rimpeling tot de aankleding van trams, bussen, 
gebouwen, trottoirs en guerilla-activiteiten in de 
vorm van aangepaste straatbordjes en de plaatsi-
ng van zandzakken aan toe.



Op producten die bijdragen aan een oplossing 
en op plekken waar we daar over geïnformeerd 
worden – bijvoorbeeld bij de Intratuin – maken 
we visueel de overstap van water naar groen en 
krijgen de elementen uit de regenboog een plek. 



Want hoe hard en vaak het ook regent, met 
elkaar kunnen we ervoor zorgen dat er na regen 
zonneschijn komt. Zo hebben we als stad en 
individu altijd een regenboog in het verschiet. 
Aangeboden en mede mogelijk gemaakt door 
Rainproof Amsterdam. Een organisatie die niet 
voor niets de regenboog visueel in haar logo heeft 
vertaald. 


