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Lombardijen - Naoorlogse tuinstad (1949)

Lombardijen waterkaart
Bevolking: 14.000 inwoners (2012)
Bevolkingsdichtheid: 5141 inwoners /km2
Oppervlakte: 261 Ha (website Pascal) waarvan ?
% water
Totaal waterverbruik bewoners/jaar: 612.200 m3
Totale neerslag per jaar: 2,16 miljoen m3/jaar
Gewenste buffercapaciteit: 108.000 m3
(bij 40 mm/m2 buffer)
Grote waterverbruikers in omgeving:
- Autowasserij
- Hotspot voor tuinen
- Volkstuinen
- Crematorium/ begraafplaats
- Industrie in Laagjes en Hordijk: uitzoeken
- Dierenziekenhuis?
- Bijenpark
- Kinderboerderij de Kooi
Bergingscapaciteit:
- platte daken (groene daken)
- opslagcontainers bij tuinen
- regenwaterput
- infiltratieoppervlakte
- oppervlaktewater
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Lombardijen - Beelden wijk

foto’s wijk
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Lombardijen - Beelden buurt
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Lombardijen - Beelden verbinding woning - buitenruimte
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Lombardijen - Beelden kleine huizen (grondgebonden)
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Lombardijen - Beelden scholen en buurthuizen
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Hoe blauwer hoe lager gelegen.
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Visie waterschap: De wateroverlast samen aanpakken

Dit kunnen de
bewoners doen

Dit doet Hollands Delta
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Uit Algemeen Dagblad xx-2016
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Water in breder perspectief

neerslag: 9 miljoen liter/jaar

schoon water:
3 miljoen liter/jaar
(waarvan 2% gebruikt
voor drinken/eten)

Gemiddeld waterverbruik Nederland
119 liter per persoon per dag.

Afvoer: 9 miljoen liter/jaar

Waterbalans huidige situatie Lombardijen. Een niet zo’n slim systeem.
(Alle waarden in liter per jaar per hectare)
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MEEKOPPELKANSEN
Benutten van het TUSSENGEBIED om de kwaliteit van de wijk te versterken

Water als motor voor stedelijke vernieuwing

GEBOUWD
WATER

Lombardijen Rotterdam

Samenwerking - Bottom-up meets top-down

GROETEN UIT LOMBARDIJEN!
MANEGE

VOLKSTUINEN

BEDRIJVEN

ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE

PIT 010

STICHTING JOZ

SPEELTUIN PASCAL

BEWONERS

???

WONING

PRIVE

COLLECTIEF

GALERIJFLATS

BEWONERS

PRIVETUINEN
AFGESCHEIDEN DOOR
SCHUTTINGFEEST

GRONDGEBONDEN RIJWONINGEN SOMS
EEN KAP
PARKEERPLEIN

BUURTTUIN DRINGT DOOR IN BOUWBLOK

HAVENSTEDER

OPEN WATER

GEMEENTE

HUMANITAS

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

PARKEERPLEIN
GRONDGEBONDEN
RIJWONINGEN
‘BUURTGELEDEND GROEN’

URBAN VILLAS

???

SCHOOL

OPENBAAR

RIOLERING

???

ATV LOMBARDIJEN

HUURDERSPLATFORM

BASISSCHOLEN

LIKE-JE-WIJK LOMBARDIJEN

CSG CALVIJN

???

EVEN BUURTEN
???

EDUCATIETUIN

BUURT BESTUURT

STADSTUIN HOTSPOT-HUTSPOT

STRATEN VOL MET AUTO’S

APPARTEMENTENBLOK

PRIVE TUINEN

PARKEERPLEIN

PORTIEKFLATS
BESLOTEN AUTOVRIJE GROENE ZONE (GRASVELD)
GARAGES GEINTEGREERD IN BEBOUWING

GARAGES GEINTEGREERD
IN BEBOUWING OF
GARAGEBOXEN

STRATEN VOL
MET AUTO’S

BRAAKLIGGING NA SLOOP
GRONDGEBONDEN WONINGEN
PORTIEKFLATS

BESLOTEN TUIN
MET VIJVER

SPINOZAPARK
RONDWEG
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LOKALE BUURTTUIN IS 1.3 HA
MONUMENTALE BOMEN IS KWALITEIT
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Zwakke punten wijk

Sterke punten wijk

Bewoners
- afnemende binding
- onveiligheid (rondom woning)
- kwetsbare samenstelling

Bewoners
- grote actieve groep.
- jonge bevolking.
-

Wijk
- doorgaande groenstructuur functioneert niet
- scholen, gemeenschapsgebouwen sluiten zich af achter hekken.
- Veel wateroverlast door lage ligging.

Wijk
- Veel speelruimte voor kinderen.
- Rustige groene wijk.
- Goede ontsluiting.

Buurt
- veel onbestemde publieke ruimte.
- zwakke relatie tussen woningen en buitenruimte.
- ontbreken identiteit openbare binnenruimten.

Buurt
- Veel potentie in de binnengebieden
- Voldoende parkeerruimte.
- Veel wateroverlast door lage ligging.

Woning
- kleine woningen.
- weinig buitenruimte.
- Woningen zijn oud met hoge energielasten.
- Corporaties kunnen woningen moeilijk verkopen.

Woning
- Corporatie heeft veel bezit.
- Goedkope huurwoningen.
-
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Bezit corporatie Havensteder
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deelgebied 1: Platostraat - Urban Villas

Vier locaties met verschillende karakteristieken

deelgebied 4: Dumassstraat - Flat ommoord
deelgebied 3: Ovidiusstraat - grondgebonden woningen

Locatie 1: Platostraat - Urban Villas

Locatie 2: Cartesiusstraat -garagebuurt

Locatie 3: Ovidiusstraat - grondgebonden woningen

Locatie 4: Dumasstraat - Flat
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Voorbeeld Ovidiusstraat - aanpakken van de tussenschaal
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Koppelen woningen aan binnenterreinen

Door de gesloten plint en de kleine balkons
is er een matige relatie tussen de binnengebieden en de woningen. Bij een deel van de
bouwblokken wordt deze relatie nog verder
verzwakt doordat de portiek geen toegang
tot het binnenterrein heeft. Met een combinatie van een waterberging en terrassen kan
dit sterk verbeterd worden. Ook op andere
manieren, bijvoorbeeld met trappen, kan het
contact met het terrein versterkt worden.
Thema’s water:
> waterberging.
> meer oppervlak voor opvang regenwater.

Water als motor voor stedelijke vernieuwing

GEBOUWD
WATER

Lombardijen Rotterdam

Extra ruimte op het dak
Groene daken zijn niet alleen nuttig voor
het bufferen van de regenwater. Het kan
ook benut worden door de gebruikers,
Bijvoorbeeld door er bergingen, of extra
ruimten te maken. leefruimten aan de
bovenste woningen te koppelen.

Thema’s water
> bufferen op het dak
> verdampen
> ontkoppelen regenwater
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Groene gevels
Groene gevelwanden houden het vocht
langer vast. Door verdamping verminderen
ze de hittestress in de bebouwde kom.
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Intensivering gebruik binnengebieden
De binnengebieden worden nu nauwelijks
gebruikt. Met een intensiever gebruik kan
de woonkwaliteit vergroot worden en kan
een betere waterhuishouding gerealiseerd
worden. Een stap naar intensiever gebruik
slaagt alleen als deze gezamenlijk met de
bewoners genomen wordt.
Thema’s water:
> intensiever waterverbruik binnengebied.
> bufferen water tbv tuinbouw
> ontkoppelen regenwater van riool.

Waar voldoende enthousiasme bij de bewoners gevonden
wordt, kan de binnenruimte als moestuinen, kassen, bijenplek of
volkstuin benut worden.
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Divers gebruik binnengebieden
Afhankelijk van de inzet van de bewoners
kan het binnengebied ook op een waterrijke
wijze ingericht worden. Met heuvels voor
droge delen en diepe delen die nat mogen
zijn. Vijvers zijn een bron van plezier maar
wekken ook veel weerstand op.
Waterthema’s
> wateropslag in vijvers en wadi’s
> droge routes door hogere delen.
> Speciale waterplanten die water vast
houden.
> plezier voor kinderen, verkoeling in de
zomer.
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Bergingen vergroten en verplaatsen naar middenterrein

De huidige bergingen zijn klein en liggen
soms half onder het maaiveld. Ze stromen
dan ook geregeld vol.
Een oplossing is de bergingen te ruimer
te maken en ze te verplaatsen naar het
middenterrein. De oude bergingen kunnen
dan waterbergingen worden. Eventueel te
combineren met ruimere entrees. Ook de
daken van de nieuwe bergingen kunnen
fungren als waterbuffer.
Water thema’s:
> opslaan water.
> afkoppelen hemelwaterafvoer van riool.
> hergebruik water.

Ruimere en lichtere entree, Pendrecht.

Drie voorbeelden buurtruimten.
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Intensiveren gebruik en verminderen openbare ruimte
nieuw

bestaand

Thema’s water:
> combineren met wateropslag.
> extra opvang dak.
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Binnengebieden als doorlopende ruimte

De binnenruimten zijn ruimtelijk niet met
elkaar verbonden. De oorspronkelijke opzet van de wijk, waar kinderen in groene
ruimten naar de speelvoorzieningen in
het hart van de wijk kunnen lopen, werkt
daarom niet. De structuur benadert daardoor de gesloten bouwblokken zonder
de helderheid van dit systeem.
Het zou de wijk ten goede komen als
een tweede netwerk de groene ruimten
verbindt en verkeersluwe routes naar het
centrale partk realiseert.

In Onkel Tom’s Hütte, Berlin is de buitenruimte
een doorlopende, bosachtige, ruimte. Het geeft de
wijk een eenheid en een eigen, landerig, karakter
ondanks de ligging in de stad.

Thema’s water
> ...
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Waterbuffer als flaneerzone
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Kleine moeite, groot effect (en veel plezier)
Met I Tech You van het Calvijn college is
afgesproken dat wij na de zomervakantie
gezamenlijk met de leerlingen een project
starten over water in de wijk. I Tech You
gaat hiervoor een voorstel schrijven naar
aanleiding van ons eerste gesprek met
hen. Bedoeling is dat aan het eind van
dit jaar een activiteit wordt georganiseerd
waarin het thema tastbaar voor de
leerlingen, de ouders en de bewoners
tastbaar wordt gemaakt.
Water thema’s:
> bewustzijn waterthema
> interesseren jeugd in onderwerp

Waterverf, alleen zichtbaar als de
ondergrond nat is.

Waterspeelobject te maken met leerlingen.
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Oplossingen naar tijd
Dit jaar willen wij al beginnen. Er moeten
direct tastbare resulaten komen om de
flow en de aandacht erin te houden.

2016

2018

Water als motor voor stedelijke vernieuwing

GEBOUWD
WATER

Lombardijen Rotterdam

