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Gemiddeld inkomen (gecorr.)
NL                 24.400,- 
010               22.100,- 
Bospolder    17.200,- 

Verdeling hoog midden laag inkomen
                     Laag   Midden  Hoog 
NL                  40%     40%     20% 
010                 51%     33%     16% 
Bospolder      69%     25%       6% 

Inkomen tot 110% sociaal minimum
NL                  12% 
010                 22% 
Bospolder      36% waarvan 57% langdurig 

Aantal Huishoudens onder armoedegrens
van 110% tot sociaal minimum
NL                   10% 
010                  19% 
Bospolder        33% 

En van de 7151 inwoners heeft 10% werk.
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Profiel Bospolder

Zwakte:
De sociaal-economische positie van veel bewoners is zorgwekkend. 
Problemen blijven niet beperkt tot achter de voordeur,  
maar hebben ook effect op de veiligheid (vandalisme; kleine criminaliteit) 
en het gebruik van de buitenruimte in de wijk. (Hangjongeren) 

Bedreiging:
Sociale en veiligheidsproblematiek versterkt elkaar. 
Zonder perspectief op verbetering kan een vicieuze cirkel ontstaan. 

Kansen:
• Zijn ligging met het dakpark en het M4H gebied 
• Het historisch Delfshaven 
• De goedkope woningvoorraad 

• En …..Actieve bewoners: 
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ons onderzoekgebied

Tussendijken

Bospolder

LEX-architecten;    Broekbakema;   Hersbach-Architecten

GEBOUWD
WATER

Water als motor voor stedelijke vernieuwing



WIJKWATERSCHAP

water openbaar gebied privaat gebied
verdeling 10228 61220 77691

52% 41%

7%

eigendomsverhouding

water openbaar gebied privaat gebied

bebouwing binnenterrein
verdeling privaat gebied 50164 27527

35%

65%

Verdeling privaat gebied

bebouwing binnenterrein

water openbaar gebied bebouwing binnenterrein
samenvatting 10228 61220 50164 27527

18%

34%

41%

7%

Samenvatting

water openbaar gebied bebouwing
binnenterrein

hard zacht
Regio 1 125711 23428

16%

84%

Hard versus zacht

hard zacht
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Overzicht plangebied

De gebiedsuitsnede: Een analyse  op basis van oppervlakte
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Grondverdeling
52% privaat gebied 
48% publiek terrein 

Verdeling privaat
2/3 is bebouwd 
1/3 is binnengebied 

Verdeling binnengebied
50% is verhard 
50% is zacht

Bospolder
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Overzicht Zacht versus hard totale gebied (openbaar en privaat)
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totale verdeling over het gehele onderzoeksgebied
- 84% is verhard 
- 16% is zacht waarvan 7% water
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0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Afvoer via riool: 1.971 m3 bij 30mm in 2 uur 
waarbij 1.312 m3 van de daken af komt.

Infiltratie: 2.252 m3 bij 30mm in 2 uur 

Hoe donkerder de kleur,  
hoe meer wordt  
afgevoerd/geïnfiltreerd 
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vergelijk: vuil water is ong. 400 m3/dag



VOORBEELD BEREKENING
mm water gevallen 30
tijdsperiode in uur 2

M2 oppervlak M3 regenwater M3 af te voeren 
via riool

M3 geïnfiltreerd, 
verdampt, of via 
open water 
afgevoerd                 

Private ruimte
infiltratie tuin 13.200 396 9,4% 0 0,0% 396 100,0%
tuin bestraat van steen 14.327 430 10,2% 158 36,7% 272 63,3%
zadeldak 14.422 433 10,2% 418 96,7% 14 3,3%
plat dak 35.742 1.072 25,4% 894 83,3% 179 16,7%
groen dak extensief 0 0
groen dak intensief 0 0

Publieke ruimte
open water 10.228 307 7,3% 0 0,0% 307 100,0%
infiltratie plantsoen en park 1.874 56 1,3% 0 0,0% 56 100,0%
infiltratie speeltuin 0 0 0 0,0% 0 0,0%
straat of parkeerplaats van asfalt 0 0 0 0,0% 0 0,0%
straat van poreus asfalt 0 0 0 0,0% 0 0,0%
straat of parkeerplaats van steen 14.746 442 10,5% 103 23,3% 339 76,7%
straat of parkeerplaats half verhard 0 0 0 0,0% 0 0
stoep 36.246 1.087 25,7% 399 36,7% 689 63,3%
wadi 0 0 0 0,0% 0 0

Totaal af te voeren water via Riool 4.224 100% 1.971 2.252

Capaciteit grootste Gemaal Delfland is 6 mm / uur

Dit is ook de extra capaciteit die voor water wordt gereserveerd in het riool
(check Gemeente)

De piekbelasting die het riool niet aan kan is dus 7% van het regenwater.
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capaciteit

afvoeren 1.971

capaciteit 1.690

piek 282

infiltratie 2.252

53%

7%

40%

capaciteit piek infiltratie

�1
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HOOFDDOEL 

Het waterbestendig maken van de wijk Bospolder  
waarbij nadrukkelijk de ingrepen worden ingezet voor sociale en maatschappelijke 
verbeteringen (wat als voorbeeld kan dienen voor andere wijken in NL). 

(Regen)Water ontkoppelen van het riool zodat het niet gezuiverd hoeft te worden. 
Want hoe dikker het water hoe meer je bespaard op zuivering 

De mens centraal te stellen. Alles staat in het kader van het welzijnsdoel; 
• ingrepen dienen een sociale basis te hebben. 
• water moet plezier geven. 

Het vinden van concrete oplossingen die aan de man gebracht kunnen worden.
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MIDDELLEN 

We maken water-verbeterende maatregelen toegankelijk door: 

- Droge Voeten Gids: een toegankelijk document met praktische oplossingen.  

- Een organisatie in de vorm van een Wijkwaterschap 

- Een financiering in de vorm van een Droge Voeten Geld Fonds 



De Drogevoetengids
Een uitgave van het Wijkwaterschap Delfshaven
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=  
Een staalkaart van maatregelingen gecombineerd met specifieke sociale 
kansen om de weerbaarheid en leefbaarheid van de wijk te verbeteren



Het Wijkwaterschap  
welke de waterweerbaarheid verbind aan sociale projecten in de wijk 
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waarin: 
•  alle stakeholders als afgevaardigen zitting in hebben,  
•  zij collectief deze problematiek aanpakken, 
•  en het droge voeten Geld Fonds beheren.



 De                                als het Wijkwaterschap  

Hoe bed je het Wijkwaterschap in de sociale structuur  van overleg en sturing in de wijk ? 

Bijvoorbeeld:
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Daarmee blijft de mens centraal staan en  
is koppeling met de sociale agenda van Bospolder geborgd 



Een structuur van financiering opzetten in de vorm van een  
Droge Voeten Geld Fonds  

door enerzijds besparing op te eten welke budget genereert voor nieuwe 
initiatieven

Waterschapsbelasting

onderhoudsbudget riolering

Calamiteitenfonds

Opbrengst besparingsmaatregelen 

Een droge voeten budget per maatregel

Het DrogeVoeten
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IMPLEMENTATIE / ONTWERP 

Projecten uitvoeren in deze wijk kan door aan te takken op bestaande initiatieven.  
• Park en Plein 1943  
• aandachtsgebieden van Havensteder langs de Watergeusstraat en Schans.  

Het project kan dienen als “startschot” of als beloning.
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PARK 1943 

Binnen het onderzoek kan worden aangepakt aan het Resilient programma van Rotterdam. 
waarbij we het onderzoeksonderdeel  water sensitive rotterdam invullen. 
Resultaat is een daadwerkelijk te realiseren project. 
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inventarisatiefase juni 2016 wsr rotterdam / aansluiting wijkvisie havensteder 2

havensteder geeft in de Wijkvisie voor bosploder tussendijken binnen ons plangebied een aantal aandachtsgebieden 
aan. deze aandachtsgebieden zouden een goede pilot kunnen zijn voor een waterproject: goed voor de zichtbaarheid 
en aansluiting bij relevante vraagstukken (ook maatschappelijk etc).

het aandachtsgebied is exemplarisch voor dbospolder. de drie blokken kennen kleine woningen. veel mensen met 
zeer lage inkomens en het is en concentratiegebied voor hangjongeren en criminaliteit. binnen deze problematiek 
is het gebied zeer versteend. Als men een contour trekt is maar 16% “zacht” en direct infiltreerbaar. Dat houdt in 
dat 84% “hard” en bebouwd en bestraat is. een derde van het oppervlak is bebouwing. en doorrekenen zorgt deze 
bebouwing voor 82% van de toevoer van regenwater in het riool. bospolder is vergelijkbaar voor veel van dit soort 
wijken uit deze periode. de harde ondergrond en dichte bebouwing maken de wijk weinig water resistent.

de volgende drie gebieden binnen bospolder worden genoemd:

a. Schansblok 
Bouwblok inclusief binnenterrein gedefienieerd als ontwikkelingslokatie/transformatiegebied.
aanliggende straten Schans en Watergeusstraat: intensiveren beheer en overlast beperken.
dit blok in 1910 gebouwd bestaat uit kleine portiekwoningen en heeft een smalle binnentuin in het blok. het blok heeft 
een bevolking van mensen op de armoede grens, ouderen, maar ook jongeren met een hoog opleidingspotentieel. dit 
zijn onder andere veel buitenlandse studenten en werkenden. 

b. Watergeusblok
open vlak in bouwblok met trapveldje: tuinen aanpakken.
Schans en Watergeusstraat: tuinen aanpakken.
2e Schansstraat: verbeteren route
de twee blokken met het Watergeusplein is smal en dicht bebouwd. het Watergeusplein is als speelplein geheel 
verhard. de blokken hebben een zeer hoog verhard oppervlak. van het oppervlak is 80% bebouwd en 20% tuin. 
daarvan is zeker een gedeelte verhard. het Watergeusplein wordt gedomineerd door hangjongeren. het blok op 
de kop staat op de nominatie om te worden gesloopt. het blok zal worden vervangen door een kopblok tegen het 
resterend deel van het blok. het Watergeusplein komt dan aan de 3e Schansstraat te liggen.

c. Middenkousblok
Zuidoosthoek wordt aangemerkt als verkoopkans.
binnenterrein: gewenste relatie met omgeving via poorten noord- en zuidzijde.
het Mddenkousblok is als stadsvernieuwingsblok in de 70e jaren gerealiseerd. het blok met portiekwoningen heeft 
een groot binnenterrein welke gemeentelijk eigendom is. het blok is moeilijk te beheersen. binnen het blok zijn vier 
groepen bewoners welke moeilijk met elkaar tot samenhang kunnen komen. de inrichting van het binnenterrein 
draagt daarbij niet bij tot sociaal contact en leefbaarheid. grotendeels verhard is het niet duurzaam ingericht.

A

B

C

dRie aandachtSgebieden in boSpoldeR

Havensteder 

A. Het Schansblok 
Renovatie van het totale blok door Havensteder.  
Doel: Waterbesparende ingrepen formuleren en testen 
op “Coöperatief niveau 
 
 

B. Het Watergeusblok  
2 blokken met een plein en een kopblok welke gesloopt 
wordt. Blokken zijn extreem bebouwd. Hoe om te gaan 
met individuele ingrepen in het blok.  
Wat is de “water-wensenlijst” voor een nieuw plein.  
 
 

C. Het Middenkousblok  
Een blok met een groot binnengebied (eigendom 
Gemeente), waar een gedeelte van de woningen door 
Havensteder verkocht worden. Hoe creëer je 
collectiviteit met water 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Of……. 

We stellen het doel om al het water 
wat valt direct af te voeren naar het 
boezemwater van de Schie en de 
Havens van Delfshaven. 

Zouden we bijvoorbeeld Delfshaven 
kunnen uitbreiden met grachten, 
wadi’s en goten door heel Bospolder. 

Wordt water zichtbaar en beleefbaar. 

Maken we van Bospolder weer echt 
boezemland 

Bospolder


