
GEBOUWD WATER
WATER ALS MOTOR VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING



Het klimaat verandert. Steeds vaker veroorzaken 
heftige regenbuien problemen in de stad. Riolen 
kunnen al het water maar moeilijk verstouwen, 
met wateroverlast en schade tot gevolg. Meer 
dan ooit zijn aantrekkelijke steden nodig die 
bij neerslag en droogte optimaal functioneren! 
Sterker nog, ze dienen zo ingericht te zijn dat 
ze bij extreme klimaatveranderingen optimaal 
kunnen omgaan met het beschikbare water in elk 
seizoen. 

Effectieve maatregelen zijn echter kostbaar. 
Gemeenten en waterschappen realiseren zich dat 
het steeds intensiever inzetten van technische 
middelen geen goede strategie is. Alleen de 
gemeente Rotterdam spendeert jaarlijks al 60 
miljoen euro aan de vervanging en uitbreiding 
van het rioolstelsel. Bij ongewijzigd beleid zal dit 
bedrag alleen maar toenemen.

In nieuwe wijken zijn veel alternatieve 
oplossingen voorhanden die het regenwater 
opvangen. Voldoende oppervlaktewater en 
infiltratieoplossingen behoren inmiddels tot het 
standaard repertoire waarmee we de voeten 
droog kunnen houden. Maar hoe zit dat in de 
oudere stadswijken? Dergelijke oplossingen 
vergen immers veel openbare ruimte en die is in 
deze wijken niet voorhanden. 

Het team Gebouwd Water onderzoekt de 
mogelijkheden voor deze wijken. Onder meer 
hoe  het waterweerbaarder maken van deze 
stadswijken aanleiding kan zijn voor een algehele 
kwaliteitsverbetering van de wijk. Hoe kunnen de 
investeringen die anders opgaan aan vergroting 
van riolering en technische hulpmiddelen bij 
een slimmere aanpak worden ingezet voor de 
verbetering van de wijk? 
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Wateroverlast komt steeds vaker voor. Door 
klimaatveandering worden regenbuien groter en 
kunnen bestaande rioolsystemen de hoeveelheid 
water niet meer aan. Dit onderzoek richt zich op 
de aanpak van wateroverlast in de bebouwde 
omgeving: gebouwen, daken, private tuinen en 
semi-openbare gebieden.

De doelstelling van dit ontwerpend onderzoek is 
dat we willen aantonen dat het aanpakken van 
wateroverlast gecombineerd kan worden met 
het verbeteren van de hele sociaal-ruimtelijke 
structuur van de wijk. Hierbij is het van belang 
om de juiste mix aan oplossingen te vinden en de 
bewoners te betrekken bij de plannen.

We ontwikkelen strategieën voor het ontlasten 
van het rioolsysteem en het vasthouden van 
water in de wijk. We onderzoeken welke kansen 
dit biedt en op welke manier we investeringen 
voor verbetering van de watersituatie 
tegelijkertijd kunnen inzetten voor verbeteringen 
van de wijk.
De kosten- en batenstructuur moet hier op een 
andere manier worden ingezet.
Het onderzoek onrolt zich langs drie assen: 
het creëren van bewustwording (voorlichting, 
betrekken stakeholders), het definiëren 
van kansen (mix van maatregelen met 
mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden 
en financieringsmodellen) en het ontwikkelen 
van maatregelen (sucsesvolle fysieke en 
organisatorische modellen).

We onderzochten drie wijken met een specifieke 
problematiek, zodat we voor elke wijk een 
eigen  aanpak en oplossingsrichting kunnen 
formuleren. Overeenkomstig voor de drie wijken:  
wateroverlast beperken op zowel openbaar als 
privaat terrein, waarbij de maatregelen op elkaar 
zijn afgestemd.
Het onderzoek Gebouwd Water toont aan dat 
er voldoende mogelijkheden waarmee we 
waterproblematiek kunnen voorkomen en die 
tegelijkertijd de sociale en ruimtelijke kwaliteit 
verhogen. Samenwerking tussen bewoners en de 
betrokken instanties als gemeente en corporaties 
is in alle wijken noodzakelijk.
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inleiding
samenvatting
inhoudsopgave

GEBOUWD WATER
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de creatieve industrie
doel van het onderzoek
het werkveld
onderzoeksmethode
het team

BOSPOLDER
karakteristieken
problematiek/opgave
oplossingsrichting
casussen - Schansblok
  - Middenkousblok
  - Hudsonblok
planning
conclusies en aanbevelingen

RUBROEK
karakteristieken
ruimtelijke structuur
sociale structuur
het watersysteem
Rubroek glijdt af
onderzoek oplossingsrichting
Rubroek is gaaf
Rubroek houdt vast
casuslokaties  - van kijkgroen naar multifunctionele tuinen
  - van anonieme slinger naar dynamische blokken
  - van onbestemd groen naar gericht gebruik
conclusies en aanbevelingen

LOMBARDIJEN
onschrijving wijk
ontstaansgeschiedenis
het ontstaan van de nieuwe wijk
strijd met het water
sociale problematiek
twee casussen - Zenobuurt
  - Homerusbuurt
thema hergebruik water
voorbeelden hergebruik water

HET VERVOLG
tijdsplanning
conclusies
aanbevelingen

COLOFON
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De BNA Kring Rijnmond wil de 
maatschappelijke relevantie van architecten 
en stedenbouwkundigen aantonen. Uit een 
Open Oproep van de Kring Rijnmond is een 
collectief van negen architectenbureaus ontstaan 
dat met ontwerpend onderzoek zoekt naar 
adequate voorstellen die het watervraagstuk 
oplossen in combinatie met een structurele 
verbetering van de wijk. De waterproblematiek 
is een actueel onderwerp dat appelleert aan de 
sterke punten van de Nederlandse economie. 
Zo spreken drie ministeries in de campagne 
‘Convergerende Stromen’ de ambitie uit om 
een internationale campagne op te zetten 
voor de aanpak van wateroverlast. BNA Kring 
Rijnmond ziet dit thema als uitgelezen kans 
om de kracht van de creatieve industrie te 
tonen in de aanpak van actuele thema’s. In een 
vooronderzoek onderzochten we in welke mate 

deze opgave passend is voor ons. Wij hebben 
gesproken met veel deskundigen bij betrokken 
instanties als waterschappen, gemeente en 
corporaties. Daaruit constateerden we dat er 
bij deze organisaties veel kennis is over het 
watervraagstuk, maar dat het ontbreekt aan de 
skills om een integraal plan voor de stadswijken 
te realiseren. In deze stadswijken, waar meer 
dan 50 procent van het oppervlak particulier 
eigendom is, kunnen geen grootschalige 
oplossingen van bovenaf worden geredigeerd. 
De inzet van bewoners, eigenaren en andere 
betrokkenen is essentieel bij het slagen van 
deze plannen. In deze opgave heeft ons 
ontwerpteam, naast haar ontwerpvaardigheden 
een cruciale taak als katalysator tussen 
instanties en bewoners. Voor deze opgave tonen 
we de kracht van architecten in een actueel 
thema.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN DE CREATIEVE INDUSTRIE
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Met dit ontwerpend onderzoek tonen we aan dat 
de aanpak van wateroverlast gecombineerd
kan worden met het verbeteren van de hele 
sociaal-ruimtelijke structuur van de wijk. 

Geld dat nu nog geïnvesteerd wordt in extra 
techniek kan met een andere, meer integrale 
aanpak ten goede komen aan de wijk. Het niet 
hoeven afvoeren van overtollig water bespaart 
veel geld, evenals het hergebruik van water. 

Er zijn vele oplossingen denkbaar die een 
vermindering van wateroverlast combineren 
met het verbeteren van de kwaliteit van de 
wijk, waaronder herinrichting van de openbare 
ruimte met het bespaarde ‘watergeld’, lagere 
maandlasten of een verbetering van de eigen 
woning. Het is niet onze intentie het wiel opnieuw 
uit te vinden. Belangrijker is de juiste mix aan 
oplossingen te vinden en bewoners te betrekken 
bij de plannen. Want ons vooronderzoek toont 
aan dat juist de inzet van bewoners nodig is. 

Een groot deel van de maatregelen die nodig 
zijn, bevinden zich op privaat terrein. Er is 
een werkmethode nodig waarin gemeente, 
waterschappen en corporaties samenwerken met 
bewoners, scholen, huiseigenaren en actieve 
wijkorganisaties. Top-down werken gaat hier 
samen met bottum-up faciliteren. 

Hoewel veel onderzoeken zich richten op 
het vasthouden van water in de openbare 

ruimte, richten deze onderzoeken zich vaak 
op grootschalige stedelijke oplossingen. Ons 
onderzoek richt zich vooral op de bebouwing en 
zijn directe omgeving: daken, private tuinen en 
semi-openbare gebieden. Vooral hier is nog een 
wereld te winnen.

Aan de hand van dit ontwerpend onderzoek willen 
we strategieën ontwikkelen voor het vasthouden 
van water in de wijk. Welke kansen biedt dit 
vastgehouden water en welke mogelijkheden 
worden ontsloten voor de wijk en haar bewoners? 
Is het bijvoorbeeld mogelijk om de kosten -en 
batenstructuur op een andere manier in te 
zetten? In aansluiting op onze maatschappelijke 
ambities, willen we dat de resultaten van ons 
ontwerpend onderzoek als inspiratie dienen 
voor stadswijken in andere Nederlandse en 
buitenlandse steden. We werken de resultaten 
daarom actief uit voor een brede inzet. Met 
de resultaten willen we meewerken aan de 
campagne ‘Convergerende Stromen’ van de 
Nederlandse ministeries.

DOEL VAN HET ONDERZOEK



In november en december 2015 verrichte team 
Gebouwd Water een eerste vooronderzoek 
naar de problematiek van de wateroverlast 
in stadswijken. Daaruit bleek dat er niet één 
generieke aanpak bestaat voor stadswijken. 
De verscheidenheid in ruimtelijke, sociale en 
economische omstandigheden is hiervoor te 
groot. Daarom selecteerde het team samen 
met de gemeente en met de in Rotterdam 
actieve waterschappen, drie wijken die een 
representatieve dwarsdoorsnede van de 
Rotterdamse stadswijken vertegenwoordigen:

1. BOSPOLDER
Bospolder is een vooroorlogse wijk in Rotterdam-
West die voornamelijk bestaat uit gesloten 
bouwblokken van vier woonlagen. De wijk heeft 
een grote bebouwingsdichtheid, veel verharding, 
weinig open ruimten en een versnipperd 
eigendomsbezit met veel private eigenaren.

2. RUBROEK
Rubroek staat model voor de vele 
stadsvernieuwingswijken in Nederland. Rubroek 
is in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
ingrijpend vernieuwd. De kwaliteit van deze 
vernieuwing is niet overal even groot. Een 
belangrijk deel van de woningen is in het bezit 
van corporaties.

3. LOMBARDIJEN
Lombardijen is een van de vele naoorlogse wijken 
in Nederland. Karakteristiek voor deze wijk is 

de mix aan bebouwingstempels met vierlaagse 
hoogbouw rond half openbare tuinen. De 
hoogbouw wordt afgewisseld met ensembles van 
laagbouwblokken in een open bouwblokstructuur 
met privé tuinen. Lombardijen is de laagst 
gelegen wijk in Rotterdam. Dit is geen toeval, 
ook in veel andere steden ligt de tweede ring met 
uitbreidingswijken lager dan het centrum. Het 
veroorzaakt veel specifieke problemen. 

Tijdens het vooronderzoek in deze drie 
stadswijken spraken we met veel stakeholders. 
En speelden we een actieve rol in het seminar 
‘Water Sensitive Rotterdam’, dat door de 
gemeente Rotterdam werd georganiseerd. 
Tijdens de workshop, bedoeld om het bewustzijn 
van de wateropgave in de stad te vergroten, 
begeleidden we drie workshops met deskundigen.

Naast diverse overleggen met instanties en 
experts, zochten we bovendien contact met 
actieve bewoners in deze wijken. Uit deze 
gesprekken bleek al snel dat hun inbreng 
heel waardevol was voor het succes van dit 
project. We spraken scholen, corporaties en 
bewonersorganisaties om hun inzet te peilen. 
Vooral scholen manifesteerden zich tot geschikte 
intermediairs, omdat we via leerlingen de ouders 
konden bereiken. Deze eerste inventarisatie 
leerde ons ook dat in de drie geselecteerde 
wijken voldoende bewoners actief zijn - meestal 
in een buurtorganisatie - waarmee samenwerking 
mogelijk is.
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Het vooronderzoek leidde tot een scherp beeld 
van de gewenste aanpak van het ontwerpend 
onderzoek. De aanpak ontrolt zich langs drie 
assen:

1. BEWUSTWORDING
Met behulp van communicatie, voorlichting en 
onderwijs ontwikkelen we bij particuliere en 
private partijen een groter bewustheid van de 
watervraagstukken. Een grotere bewustheid 
leidt immers tot een actieve en brede inzet 
van betrokkenen. De mate van het succes van 
ons project meten we overigens niet alleen 
af aan het aantal instanties dat de plannen 
ondersteunt, maar ook aan het aantal bewoners 
dat actief bij het project is betrokken. De actieve 
betrokkenheid van de bewoners moet echter wel 
gehonoreerd worden door de instanties, anders 
haken bewoners snel af. Dit is een essentieel 
maar broos traject waarmee een aantal 
teamleden ervaring heeft. Onze rol hierin is 
initiator, inspirator, katalysator en soms mediator.

2. KANSEN
De opgave is dermate complex dat er 
geen eenduidige oplossing is. Er is een 
mix van maatregelen nodig. Nieuwe 
samenwerkingsverbanden kunnen daarvan 
een onderdeel zijn. Evenals speciale 
financieringsmodellen waarmee de bewoners 
‘watergeld’ kunnen inzetten waarmee ze hun 
eigen woning en woonomgeving waterweerbaar 
kunnen maken. Ook ruimtelijke maatregelen, 
technische aanpassingen en veranderende 

eigendomsverhoudingen kunnen een onderdeel 
zijn van de mix. Zeker is dat een adequate 
aanpak in elke wijk zal bestaan uit een 
gevarieerde mix van discipline-overstijgende 
ingrepen.

3. MAATREGELEN
Op basis van de mix aan kansen ontwikkelen we 
een kansenkaart waarmee we de juiste aanpak 
kunnen definiëren en fysieke en organisatorische 
oplossingen kunnen bedenken, ontwerpen en 
tot slot uitvoeren. Dat laatste is uiteraard onze 
absolute ambitie: het ontwerpend onderzoek 
moet leiden tot succesvolle resultaten die een 
rolmodel vormen voor andere steden, nationaal 
en internationaal. 

De ontwerpende onderzoeken in de wijken 
Bospolder, Rijbroek en Lombardijen vinden 
gelijktijdig plaats. Tussentijds wisselen we de 
resultaten uit, waardoor de opgedane ervaringen 
in een wijk benut kunnen worden in de andere 
wijken. Zo ontstaat voor elke wijk een goed 
onderbouwd kansenspectrum.

De opvolgende fasen van het onderzoek zijn:
• Inventarisatiefase (contacten leggen 
met stakeholders, inventarisatie beschikbare 
onderzoeken, literatuuronderzoek);
• Brainstormfase (ideeën genereren 
met stakeholders en bewoners, case studies 
benoemen);
• Ontwerp casestudie (uitwerking tot 
conceptuele beelden);
• Roadshow (kennisdeling na afronding 
van het onderzoek: presentatie van 
onderzoeksresultaten aan andere gemeenten, 
waterschappen en belangstellenden)
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TEAM GEBOUW WATER
Team Gebouwd Water zet een brede 
basis aan kennis in. Per locatie doen drie 
architectenbureaus onderzoek. Elk team bestaat 
uit een architectenbureau met veel kennis van 
(particuliere) woningbouw en verbouwtrajecten, 
een bureau dat ervaring heeft met stedelijke 
vernieuwingsopgaven, landschapsontwerp en 
bewonersparticipatietrajecten aangevuld met een 
architectenbureau dat specifieke kennis in huis 
heeft op het gebied van duurzaamheid, zorg of 
maatschappelijk vastgoed.

COALITIEPARTNERS
Daarnaast werkt Team Gebouwd Water 
samen met algemene coalitiepartners, zoals 
de gemeente Rotterdam, Woningcorporatie 
Havensteder die in alle drie de wijken een relatief 
groot bezit aan sociale woningen heeft en het 
Drinkwaterleidingbedrijf Evides. 

John Jacobs en André Rodenburg (projectleiders 
WSR) van de gemeente Rotterdam zijn vanuit 
Water Sensitive Rotterdam als coalitiepartner 
aangesloten op het project. Daarnaast zijn 
onder andere de drie Hoogheemraadschappen 
(medefinancier en mede initiator) partner 
in het project. Incidenteel worden de teams 
ondersteund door het ingenieursbureau van 
de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld bij de 
bepaling van de kostprijs van watersensitive 
middelen.

KLANKBORDGROEP
Voor het onderzoek is een klankbordgroep 
samengesteld die op een abstract niveau en 
onafhankelijk van de locatie reflecteert op de 
onderzoeksteams. Deze klankbordgroep bestaat 
uit de volgende leden: Dr. Fransje Hooimeijer 
(assistent professor Environmental Technology 
and Design aan de TU Delft), Lot Locher 
(programmastrateeg en productontwikkeling 
Rainproof Amsterdam), Tracy Metz (journalist, 
auteur en presentator) en Mattijs van Ruijven 
(hoofd stedenbouwkunde bij de gemeente 
Rotterdam).

De klankbordgroep denkt ook mee over de 
mogelijkheden van kennisdeling en de wijze 
waarop de ontwikkelde kennis onder de 
aandacht kan worden gebracht bij de potentiële 
stakeholders. De klankbordgroep vervult dus ook 
de rol van ambassadeurschap. 

Voor ontwerpers wordt een nieuw werkveld 
ontsloten. Op eigen initiatief werken we aan 
nieuwe samenwerkingsverbanden met de buurt, 
overheid en semi-overheid. Voor de gemeente 
en de waterschappen is het van belang om het 
gewenste beleid, namelijk het waterweerbaar 
maken van de stad, breed onder de aandacht van 
inwoners te brengen en daadwerkelijk projecten 
te realiseren. De bottom-up benadering en het 
betrekken van de bewoner is daarin cruciaal.
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BOSPOLDER - KARAKTERISTIEKEN
Bospolder is een van de drie wijken die 
een representatieve dwarsdoorsnede van 
stadswijken in Rotterdam vertegenwoordigt. 
Deze vooroorlogse wijk in Rotterdam-West 
bestaat voornamelijk uit gesloten woonblokken 
van vier bouwlagen. De wijk heeft een grote 
bebouwingsdichtheid, kent veel verharding, 
weinig open ruimten en een versnipperd 
eigendomsbezit met veel particuliere eigenaren. 
70 procent van de bebouwing is corporatiebezit, 
waarbij het overgrote deel in eigendom is van 
Havensteder.

Bospolder werd eind negentiende en begin 
twintigste eeuw gerealiseerd als uitbreiding van 
Delfshaven. De bebouwing van Bospolder wordt 
gekenmerkt door de gesloten woonblokken uit die 
tijd en door de bebouwing uit het begin van de 
sociale woningbouw. De wijk kreeg in de loop der 
jaren te maken met verschillende ingrepen van 
stadsvernieuwing en herontwikkeling. Bospolder 
ligt naast het Merwe-Vierhaven-gebied dat in het 
begin van de twintigste eeuw werd aangelegd. In 
het kader van herstructurering is dit havengebied 
een experimentzone voor nieuwe economieën. 
Naar verwachting geeft deze ontwikkeling een 
nieuwe impuls aan de stad en haar directe 
omgeving. Hiervan kan Bospolder profiteren.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS 
In 1389 besloot de gemeente Delft om een 
nieuwe haven aan te leggen aan de Maas, tussen 
de twee havensteden Rotterdam en Schiedam. 

1570 1850 1940 2009
Speciaal hiervoor werd de  Delfshavense 
Schie gegraven die de Maas en Delft met 
elkaar verbond. Deze ‘derde Schie’ moest de 
concurrentiepositie van Delft verbeteren, door 
de stad te openen naar de zee. Hiermee was de 
stichting van Delfshaven als handelskolonie van 
Delft een feit. 

De kolonie groeide uit tot een bloeiende 
vissershaven, waarbij de haringvisserij de 
grootste bron van inkomsten vormde. In 1488 
werd Delfshaven veroverd door de Zeeuwen en 
honderd jaar later opnieuw door de Watergeuzen 
en Spanjaarden. Na de herovering werd 
Delfshaven volgebouwd met houten gebouwen, 
wat na een grote brand verboden werd. Daarna 
werd de basis gelegd voor de wijk Delfshaven 
zoals we die vandaag de dag nog kennen.

Tijdens de Gouden Eeuw groeide Delfshaven 
als nooit te voren. De VOC en WIC gebruikten 
de haven als scheepswerf. Delfshaven ontving 
zelfs stadsrechten. Dat was van korte duur, 
want toen de VOC Delfshaven verliet, stortte de 

brandewijn-industrie in en diende de jonge stad 
een verzoek in tot annexatie. Dit werd overigens 
pas 45 jaar later gerealiseerd, toen Rotterdam 
nieuwe bouwgrond nodig had. Het was in 1910 
toen Bospolder werd bebouwd, startend met 
een centraal plein en een radiaal plan. Oude 
contouren van de polders werden genegeerd 
en sloten gedempt: de nieuwe grenzen werden 
met de hand gemaakt. Rond 1930 was de 
aanleg van Bospolder voltooid. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bleef de wijk grotendeels 
bespaard. Als gevolg van de wederopbouw werd 
het hart van Bospolder omringd door nieuwe 
bebouwing. Het inmiddels historische Bospolder 
werd in 1972 tot ‘beschermd stadsgezicht’ 
verklaard. Desondanks zijn in de jaren tachtig 
veel oude woningen gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. Maar de ligging van de wijk 
behoud haar unieke karakter: het is er minder 
druk dan in de binnenstad en levendiger dan 
in een buitenwijk. Delfshaven heeft zich door 
de jaren altijd getoond als een belangrijk en 
veranderend gebied. Als een wijk die zich heeft 
aangepast en met de tijd is meegegaan. Van 

was het een overloopgebied van de vroegere 
Maas. Het boezemland werd verhoogd om 
overstroming te voorkomen, zodat vanaf 1910 
Bospolder en Tussendijken konden worden 
opgebouwd. Het boezemland ligt redelijk hoog 
en voert om die reden het water af naar de 
boezemsingels: de Schie en de havens van 
Delfshaven. De grondopbouw heeft een profiel 
van een eerste zandlaag op de laag van klei 
en veenafzettingen. Deze is enkele meters 
dik, maar verschilt in dikte over het gehele 

handelspost tot stad die uiteindelijk weer deel 
wordt van Rotterdam. Van die geschiedenis 
maakt Bospolder deel uit. Het is een dynamische 
wijk vol kansen, gesitueerd als unieke historische 
‘oase’ in het moderne Rotterdam.

DE ONDERGROND 
Bospolder en Tussendijken zijn boezemland. 
Beide wijken liggen buiten de oude dijkstructuur 
en zeewering (Mathenesserdijk). Als boezemland 

gebied. De maaiveldhoogte ligt tussen 3,0 tot 
3,5 meter boven NAP. De grondwaterstand ligt 
tussen de 1 tot 1,5 meter boven NAP. Daarmee 
kan worden geconcludeerd dat er voldoende 
ontwateringsdiepte is om water te kunnen 
infiltreren in de grond. Door de zandlaag is de 
infiltratiewaarde van de grond redelijk tot goed. 
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Legenda
AHN3 t.o.v. NAP in m.

SOCIAAL PROFIEL
Bospolder kent een laag sociaal profiel. De wijk 
kent relatief veel eenpersoonshuishoudens 
(47,3 procent) ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde van (37,6 procent). Verder heeft 
35.6 procent van de huishoudens kinderen, 
zoals te zien is in de huishoudsamenstelling in 
onderstaande pie-chart. 

Daarnaast kent Bospolder een sterke groei in 
het aantal uitkeringen (58 procent) sinds 2008. 
Rotterdam kende een groei van 29 procent. 
Het aantal uitkeringen in Bospolder dus bijna 
in verdubbeld. Het gemiddeld besteedbaar 

huishoudensinkomen in Bospolder ligt 28 
procent lager dan in de rest van Nederland 
met respectievelijk € 24.600 tegenover € 
34.200 op 1 januari 2014. Daarvan behoort in 
Bospolder 67 procent tot de laagste, 26 procent 
tot de middelste en 6 procent tot hoogste 
inkomenscategorie. In Rotterdam liggen deze 
percentages op respectievelijk 51 procent, 34 
procent en 15 procent. 

Op 1 januari 2014 telde Bospolder 1.187 
werkzoekenden zonder baan: dat is 24 procent 
van de beroepsbevolking (gemiddeld 70 procent 
van de inwoners in 2014) van de wijk. Rotterdam 
telde op dat moment 10 procent werklozen 
tegenover slechts 7 procent in heel Nederland. 
Bospolder telde dus bijna 2,5 keer zo veel 
werklozen dan gemiddeld in Nederland. Daarbij 
komt dat de wijk relatief weinig bedrijven binnen 
zijn gebied kent. Zowel de ondernemingszin als 
de beschikbare werkgelegenheid voor de eigen 
bevolking is laag. Er zijn veel jongeren zonder 
werk en perspectief op werk. Voor veel bewoners 
is het een kwestie van overleven.

BESTAANDE INITIATIEVEN
Op buurt- en wijkniveau zijn er verschillende 
sociale initiatieven, zoals de Delfshaven 
Coöperatie, het Wijkinvesteringsfonds (Het Wijf), 
het college Delfshaven en Wij Delfshaven. Er 
wordt actief geïnvesteerd in werkprogramma’s 

om de bewoners aan het werk te krijgen en de 
allochtone bewoners beter te laten integreren in 
de samenleving. In diverse leertrajecten worden 
kinderen gestimuleerd om hun vaardigheden 
te ontwikkelen en werkervaring op te doen. 
Daarnaast zijn er programma’s die gericht zijn 
op het activeren van de ondernemerszin van de 
bewoners.
Bospolder is een van de pilotwijken van 
Rotterdam Resilient City, een programma dat 
stadswijken veerkrachtig en weerbaar wil maken. 
Gebouwd Water sluit daar perfect bij aan.
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En van de 7151 inwoners heeft 10% werk.
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Chart Title 
Uitkeringen 2014, groei t.o.v. 2008

Een‐persoonshuishouden 46,1
Ongehuwd stel zonder kinderen 7,9
Gehuwd stel zonder kinderen 13
Ongehuwd stel met kinderen 4,3
Gehuwd stel met kinderen 14
Een‐ouder huishouden 10,6
Institutioneel 2,6
Overig 1,5
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B

Huishoudenstype buurt Bospolder (%)

HET WATERSYSTEEM
Bospolder is een wijk die problemen heeft 
met wateroverlast, waaronder ondergelopen 
tuinen en overlast in souterrains. Door het hoge 
percentage harde ondergrond (84 procent) is 
infiltratie en natuurlijke afvoer weinig aanwezig, 
zodat het grootste deel van het regenwater wordt 
afgevoerd via het riool. Bospolder functioneert 
daarom niet meer als boezemland. 

Bospolder heeft een gecombineerd rioolsysteem. 
Het aangelegde rioolsysteem ging/gaat onder 
vrij verval naar het gemaal aan de zuidzijde 
op de kop van de Middenkous. Daar werd het 
water vroeger in de Maas geloosd. Halverwege 
de vorige eeuw is dit veranderd. Nu wordt het 
afvalwater via een collectieve (pers)leiding naar 
de rioolzuivering gepompt bij Vlaardingen. 
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Foto’s: eigen materiaal

BESTAANDE SITUATIE RUIMTELIJK
Op enkele locaties in de wijk is het straatprofiel 
prettig, voornamelijk dankzij het aanwezige 
groen. Daar waar het groen ontbreekt, is 
de ruimtelijke kwaliteit een stuk lager. Deze 
straten doen hard en versteend aan. Op 
andere plaatsen kent het trottoir verschillende 
niveaus, waardoor deze ruimte onpraktisch 
en niet goed te gebruiken is. De pleinen en 
speelplekken, waaronder het Bospolderplein en 
het Watergeusplein zijn met harde materialen 
afgewerkt. Hangjongeren leunen plaatselijk 
letterlijk tegen de gevels, voornamelijk in de 
buurt van coffeeshops. Er zijn geen voortuinen 
of andere (groene) buffers aanwezig die dat 
verhinderen.

In de wijk zijn weinig speelplekken voor kinderen, 
veel minder dan in de Handleiding Rotterdamse 
norm voor Buitenspeelruimte is vastgelegd. 
Locaties die daarvoor wel geschikt zijn, worden 
ingenomen door hangjongeren uit de buurt. 
In steenachtige delen van de wijk klagen 
bewoners over de zogeheten stedenbouwkundige 
akoestiek: geluidoverlast dat door de omgeving 
wordt versterkt.

De parkeerdruk is hoog en het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen beperkt. Door de smalle straten 
lijkt het echter snel alsof de straat vol staat met 
auto’s. Op stedenbouwkundige schaal zien we 
dat er nauwelijks verbindingen zijn tussen het 
welvarende en kansrijke historische deel van 

Delfshaven en de rest van de wijk. De organisch 
gegroeide structuur van Delfshaven botst tegen 
de planmatige structuur van de seriematige 
woningbouw. Tuinen (de binnengebieden in de 
bouwblokken) liggen meestal een stuk lager dan 
het straatniveau, wat wateroverlast geeft in deze 
binnengebieden en de aanliggende (souterrain-)
woningen. 
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binnentuinen worden over het algemeen 
weinig gebruikt. Op de meeste plekken zijn het 
verwaarloosde gebieden waar geen aandacht is 
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BOSPOLDER - PROBLEMATIEK/OPGAVE
NUMMERIEK
Het grondoppervlak van Bospolder bestaat voor 
51 procent uit private ruimte en voor 49 procent 
uit publieke ruimte. Van de publieke ruimte is 8,6 
procent ‘zacht’, waarvan 7,3 procent bestaat uit 
oppervlaktewater. 

Driekwart van het regenwater wordt afgevoerd 
via het riool. Daarvan is 80 procent afkomstig 
van de hemelwaterafvoeren van de daken. Op 
basis van deze cijfers zien we dat Bospolder 
behoorlijk is ‘versteend’: 85 procent van het 
totale oppervlak heeft een harde ondergrond 
of is bebouwd. Er is weinig infiltratieoppervlak 
en onvoldoende om de totale hoeveelheid 
regenwater te infiltreren. 

De wens om Bospolder regenproef te maken 
is binnen het privaat gebied onmogelijk. De 
hoeveelheid regenwater is teveel voor het 
maximaal beschikbaar infiltreerbaar oppervlak. 
Alle binnenterreinen volledig infiltreerbaar 
maken lost het probleem dus niet op. Er is 
een combinatie van maatregelen nodig met 
vertraging, buffering, hergebruik en infiltratie van 
regenwater. 

VOORBEELD BEREKENING
mm water gevallen 50
tijdsperiode in uur 1
oppervlak uitsnede 229.648

M2 oppervlak M3 regenwater M3 af te voeren 
via riool

M3 ge•nÞltreerd, 
verdampt, of via 
open water 
afgevoerd                 

Private ruimte 116187
inÞltratie tuin 17.776 889 7,7% 0 0,0% 889 100,0%
tuin bestraat van steen 22.366 1.118 9,7% 872 78,0% 246 22,0%
zadeldak 24.110 1.206 10,5% 1.181 98,0% 24 2,0%
plat dak 51.990 2.600 22,6% 2.340 90,0% 260 10,0%

Publieke ruimte 113.461
open water 16.385 819 7,1% 0 0,0% 819 100,0%
inÞltratie plantsoen en park 2.683 134 1,2% 0 0,0% 134 100,0%
straat of parkeerplaats van asfalt 4.047 202 1,8% 198 98,0% 4 2,0%
straat of parkeerplaats van steen 17.582 879 7,7% 651 74,0% 229 26,0%
stoep 72.733 3.637 31,7% 2.837 78,0% 800 22,0%

Totaal af te voeren water via Riool 11.484 100% 8.079 3.405
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BOSPOLDER - OPLOSSINGSRICHTING
Naast de sociale problematiek en de 
wateroverlast in Bospolder, is de wijk ook 
kansrijk. Een groot voordeel is de gunstige 
ligging: de wijk wordt begrensd door het 
historische Delfshaven, waar toerisme kansen 
biedt voor de werkgelegenheid. Ook ontwikkelt 
het Dakpark en achtergelegen Merwe-Vierhaven 
gebied (M4H) zich snel. Vanwege de grote 
hoeveelheid (goedkope) woningen zal de 
wijk steeds nieuwe mensen blijven trekken. 
Overheid en gemeente nemen of stimuleren veel 
initiatieven op sociaal vlak en op het gebied van 
educatie. Ook kansrijk is dat Bospolder een grote 
groep actieve bewoners heeft die iets moois van 
hun wijk proberen te maken.

DOELSTELLINGEN
1. Het waterbestendig maken van de wijk 
Bospolder waarbij de ingrepen nadrukkelijk 
worden ingezet voor sociale en maatschappelijke 
verbeteringen (wat als voorbeeld kan dienen voor 
andere wijken in Nederland).
2. (Regen)Water ontkoppelen van het riool, 
zodat het niet gezuiverd hoeft te worden. Want 
hoe dikker het water hoe groter de besparing op 
zuivering.
3. De mens centraal te stellen: oplossingen 
dienen het welzijnsdoel; 
• ingrepen hebben een sociale basis;
• water moet plezier geven.
4. Het vinden van concrete oplossingen die in de 
praktijk gebracht kunnen worden.

PRIVAAT OF PUBLIEK?
Uit de analyse blijkt dat er voor de aanpak van 
de waterproblematiek grote kansen liggen op het 
private terrein. 55 procent van het hemelwater 
dat afgevoerd moet worden via het riool komt 
immers van de daken en tuinen. In Bospolder is 
het doel om het hemelwater af te koppelen van 
het riool en geleidelijk naar het boezemwater af 
te voeren. Het afvoeren moet samengaan met 
infiltratie van de bestaande bodemstructuur, 
buffering van hemelwater en hergebruik van 
regenwater. Het land mag niet verdrogen. 

Alleen op privaat terrein maatregelen nemen 
levert te weinig op voor de verwerking van 
het hemelwater. Een oplossing voor al het 
hemelwater in het publiek domein werkt ook niet. 
Een watersysteem voor alleen de afvoer van al 
het hemelwater is door de hoeveelheid water 
niet reëel. Er is een te grote capaciteit nodig om 
alles af te voeren. Er zal dus gezocht moeten 
worden naar maatregelen op beide terreinen, in 
een gecombineerde, samenhangende toepassing 
van buffering, vertraging, infiltratie, hergebruik 
en afvoer van het hemelwater. Alleen dan kan 
Bospolder het hemelwater op een andere manier 
afvoeren dan via het riool en daarmee waterproof 
worden voor de toekomst.

ORGANISATIE EN HAALBAARHEID
Het oplossen van de waterproblematiek heeft 
grote voordelen. Deze voordelen bestaan 
vooral uit verbetering van kwaliteit van 

gecreëerd die bij overvloedige regenval een 
deel van het regenwater direct loost op het 
boezemwater. Op zo’n moment wordt ook vuil 
water direct in de Schie geloosd. 

De blokken aan de zuidzijde van de wijk 
(bijvoorbeeld het Hudsonblok) hebben problemen 
met het water. Daar liggen de tuinen lager dan 
het straatniveau en is de ontwateringsdiepte veel 
kleiner. Bij overvloedige regen lopen de tuinen 
onder door de hoog gelegen andere delen. Bij 
gebrek aan infiltratie blijft het water dan in de 
tuinen staan. Ook is het riool op dat punt via vrij 
verval één van de laagste punten in de wijk. Het 
riool blijft hier langer vol staan, wat problemen 
geeft in de woningen zelf. 

de leefomgeving, maar ook uit financiële 
besparingen. Deels zijn dit besparingen voor 
het Waterschap Delfland (er hoeft minder 
water gezuiverd te worden), deels voor de 
Gemeente (de capaciteit van het rioolsysteem 
hoeft niet vergroot te worden en onderhoud en 
vervanging is minder frequent) en deels voor 
de woningbouwvereniging en woningeigenaren 
(herstel van schade aan de woningen door 
wateroverlast vervalt; De woningen stijgen in 
waarde door droge souterrains, bruikbare tuinen 
en een beter straatprofiel). Meer infiltratie 
betekent minder verzakking van de bodem. 
Hergebruik en besparing van regenwater 
betekent minder lasten voor bewoners en 
eigenaren. 

De voordelen, kwalitatieve verbeteringen 
en financiële besparingen van verschillende 
overheden kunnen of door middel van 
reductie van belastingen en aanslagen worden 
teruggerekend, maar misschien beter nog 
gebruikt worden om er watermaatregelen mee 
te financieren. Daarmee kan een budgettering 
worden opgezet waarmee daadwerkelijk op 
kleinschalig niveau waterbesparende maatregelen 
kunnen worden genomen en gefinancierd. 

Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van 
alle instituties: stel in een open dialoog vast 
wat deze voordelen zouden kunnen opleveren. 
Belangrijk is een kengetal die de besparing per 
kubieke meter water uitdrukt. Aan de hand van 

SOCIAAL
Op de veiligheidsindex scoort Bospolder laag. De 
sociaaleconomische 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). Jongeren verkiezen 
een alternatieve vorm van inkomsten boven 
een toekomstgerichte baan. Vooral overlast en 
vandalisme zijn problematisch: hangjongeren 
en buurtcriminaliteit vormen een probleem voor 
de leefbaarheid van de wijk. Daarnaast is de 
drugscriminaliteit relatief hoog. Het zorgen voor 
perspectief op werk kan de vicieuze cirkel in de 
wijk doorbreken.

Er lopen verschillende sociale en educatieve 
programma’s gericht op een beter 
toekomstperspectief. Dit vergt een lange adem, 
omdat het probleem weerbarstig is en moeilijk te 
veranderen. Elk initiatief wordt daarom gekoppeld 
aan het sociaal programma. 
De sociale en veiligheidsproblematiek versterken 
elkaar. Zonder perspectief op verbetering 
ontstaat er een neerwaartse spiraal. 

WATER
Het bestaande riool heeft onvoldoende capaciteit 
om het aanbod van vuil water en hemelwater op 
te vangen en te distribueren. Om calamiteiten 
te voorkomen zijn er overstortvoorzieningen 
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Waterschapsbelasting

onderhoudsbudget riolering

Calamiteitenfonds

Opbrengst besparingsmaatregelen 

Een droge voeten budget per maatregel

Het Wijkwater Geld Fonds

De Drogevoetengids
Een uitgave van het Wijkwaterverbond Delfshaven

een nog op te zetten betalingsmethodiek kunnen 
de maatregelen een besparingsbedrag krijgen.

Tegelijkertijd moeten die besparingen op 
lokaal niveau landen in een organisatie 
die daadwerkelijk het initiatief ter hand 
neemt en waterbewustzijn, waterbesparing 
en waterbestendigheid op lokaal niveau 
implementeert, financiën beheert en sociale 
vraagstukken koppelt aan de maatregelen. 

De kosten voor de waterbesparingen komen niet 
meer grotendeels ten laste van de bewoners 
en eigenaren, wat de implementatie naar 
verwachting makkelijker maakt en een wezenlijke 
bijdrage kan betekenen op grotere schaal van de 
stad. Vele kleine initiatieven zorgen namelijk voor 
een grote bijdrage aan de waterproblematiek van 
de gebouwde omgeving. En nog belangrijker, het 
creëert een waterbewustzijn bij de bewoners en 
eigenaren. Dit is winst op de langere termijn. 
Daarnaast kan water worden ingezet voor 
meerdere sociale en ruimtelijke initiatieven 
die de leefbaarheid en sociale cohesie kunnen 
bevorderen. Water geeft dan plezier in plaats van 
overlast.

DROGE VOETENGIDS EN WIJKWATER-
GELDFONDS
De vastgestelde financieringsgelden worden 
verzameld in een Wijkwater-geldfonds. De gelden 
uit het fonds worden gebruikt om de voorgestelde 
ingrepen uit te voeren. Een zogeheten Droge 
Voeten Gids maakt alle mogelijke ingrepen 
inzichtelijk en bekend. Het is een soort 
gebruiksaanwijzing waarin kennis verzameld 
en gedeeld wordt. En het is een catalogus van 
maatregelen per classificatie, principes van 
berekenen, gecombineerd met specifieke sociale 
kansen die de weerbaarheid en leefbaarheid van 
de wijk verbeteren.

WIJKWATERVERBOND
Het Wijkwaterverbond, waarvan partijen als 
gemeente, waterschap, gebouweigenaren 
en bewoners, deel uitmaken, beheert dit 
fonds. De DelfshavenCoöperatie is de juiste 
partij om hieraan invulling te geven. Ze kent 
verschillende rollen en werkt als lijm tussen 
de verschillende wijkpartners van Bospolder. 
De DelfshavenCoöperatie heeft als wijk- en 
bewonersinitiatief direct contact met de 
gemeente en Havensteder, waardoor het 
fonds goed wordt ingeleid in de structuur van 
wijkvernieuwing en verbetering. Daarmee blijft 
de mens centraal staan en wordt koppeling 
met de sociale agenda van Bospolder geborgd. 

Het Hoogheemraadschap Delfland kan zich 
hierbij aansluiten. Het Wijkwaterverbond kan 
op haar beurt weer aansluiting zoeken bij 
andere initiatieven in de wijk, zoals de Energie 
Coöperatie (zonnepanelen), de Groencoöperatie, 
de Bouwkeet, het College Delfshaven en de 
verschillende groene initiatieven. Het is belangrijk 

ieders rol en de kosten en baten van alle partijen 
onder ogen te zien in mogelijke combinaties, 
zodat er voor elke ingreep een win-win situatie 
ontstaat. Het Wijkwaterverbond kan ook andere 
vormen van financiering introduceren om de 
haalbaarheid van bepaalde ingrepen mogelijk te 
maken. 

ANDERE VORMEN VAN FINANCIERING 
EN ONDERSTEUNING
Voorbeeld is een grijswatercircuit in een woning, 
een maatregel waarbij regenwater wordt 
gebruikt voor het doorspoelen van het toilet 
en de wasmachine. Dit bespaart 40 procent 
leidingwater per huishouden. De keerzijde is dat 
de investering groot is voor gebouweigenaren 
en het waterleidingbedrijf 40 procent minder 
inkomsten heeft uit water. Dankzij een 
leaseconstructie, waarbij het waterleidingbedrijf 
bufferzakken voor het grijswatercircuit least 
aan gebouweigenaren en bewoners, kunnen de 
besparingen ten goede komen aan de aanleg van 
het leidingwerk. Het waterleidingbedrijf kan zijn 
inkomstenvermindering compenseren, eigenaren 
en bewoners hoeven minder te investeren dankzij 
de bijdrage uit de besparing. Een ander voorbeeld 
is de verhuur van het dak voor moes(dak)tuinen: 
een andere manier om de kosten te financieren. 
Eventueel kunnen ingrepen worden gekoppeld 
aan sociale activiteiten, waarbij financiering 
ook van andere bronnen kan komen. Al met al 
blijft de aanpak een plaatselijk en kleinschalig 
gebeuren waarbij maatwerk noodzakelijk is. Een 
lokale organisatie als een Wijkwaterverbond is 
noodzakelijk.  
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FYSIEKE INGREEP OP WIJKNIVEAU
De hoofdingreep voor het waterbestendig 
maken van de Bospolder is voorkomen dat al 
het regenwater op het riool wordt geloosd. Het 
water dat op privaat terrein valt (binnentuinen en 
daken) wordt deels geïnfiltreerd (in de tuinen), 
deels gebufferd (op daken, in regentonnen, 

in groene gevels) en deels overgestort naar 
het publieke terrein. Het publieke terrein, 
de straat en trottoirs, veranderen we in een 
boezemlandschap, waar het water ook weer 
deels geïnfiltreerd wordt (met open bestratingen, 
wadi’s) deels opgeslagen (wadi’s, regentonnen) 
en uiteindelijk naar de Schie en de havens 

WATERPLEIN
speelplek voor kinderen & 
tevens regenwaterbuffer

NATUURLIJKE INFILTRATIESTROOK
meer infiltratie, regenwaterbuffeer, natuurlijke uit-
straling, meer privacy & minder echo in de straat

GROEN VELD
meer infiltratie van het regenwater 
en daardoor minder afvoer naar het 

riool, tevens een speelplek

AFKOPPELING REGENPIJP
afkoppeling naar de regentonnen, voor-

tuintjes of beide, óf naar de groene velden, 
infiltratiestroken of waterpleinen

SHARED SPACES + ZICHTBARE AFWATERING
interessantere beleving van de straat en het water, bewust-

wording van het afvoerprobleem en meer speelplekken

GROENE GEVELS + VOORTUINEN
infiltratie + vertraging regenwaterafvoer en

meer privacy voor de bewoner

AFWATERING NAAR DE STRAAT

KWALITEITSVERHOGING BINNTENUINEN
D.M.V. MEER (GROEN)VOORZIENINGEN

 hogere toegankelijkheid voor bewoners +
meer infiltratie

ontlasting lagergelegen binnengebied en 
mogelijkheid tot afkoppeling regenpijp ter 

ontlasting van het riool

van Delfshaven wordt afgevoerd via een 
waterstructuur door heel Bospolder. Op deze 
manier wordt Bospolder weer Boezemland. 

De waterstructuur van de wijk Bospolder 
wordt ingezet om straten, stoepen en 
pleinen aantrekkelijker te maken en prettige 

verblijfsgebieden te creëren. En doorbraken 
te realiseren die de structuur van de wijk 
verbeteren. Het woonmilieu van Bospolder 
wordt hiermee verbeterd, de openbare ruimte 
aantrekkelijker en de hittestress verminderd. 
Het realiseren van deze veranderingen doen 
we zoveel mogelijk met lokale mankracht 

(werkgelegenheid) en in samenspraak met 
lokale organisaties. Water wordt zichtbaar en 
beleefbaar. En, zoals vaker is terug te zien in de 
Nederlandse geschiedenis, wordt water aanjager 
van sociale en ruimtelijke vooruitgang. 

Voor de verschillende maatregelen is ook direct 
aansluiting mogelijk met bestaande sociale 
projecten en plaatselijke economieën. Denk 
hierbij aan een in Bospolder gemaakte regenton 
of aan wijkhoveniers (college Delfshaven en 
zakgeld projecten jongeren).

Afwatering naar de lagergelegen punten

shared space met water als structurerend element
Parijs 1931, BrassaÏ



NIVEAUS VAN MAATREGELEN
We onderscheiden drie niveaus van maatregelen: 
collectief, corporatief en individueel.
Individuele maatregelen kunnen bewoners of 
eigenaren zelf oppakken, onafhankelijk van 
buren. Het zijn maatregelen die alleen de woning 
of vastgoedeigendom beslaan en direct aan hen 
iets opleveren. 

Collectieve maatregelen worden door 
bewoners en eigenaren gezamenlijk opgepakt. 
Het collectief, bewoners, woning- en 
vastgoedeigenaren of en mix van eigenaren en 
bewoners, profiteren van deze maatregelen. Ze 
overstijgen de individuele woning en iedereen 
profiteert hiervan. Daarmee zijn collectieve 
maatregelen geschikt voor combinatie met 
sociale projecten.  

De corporatieve maatregelen zijn specifiek 
gericht op gebouweigenaren van een 
woningbouwcomplex, in eigendom van een 
corporatie of belegger. Over het algemeen 
hebben deze maatregelen een positieve waarde 
op het waterbestendig maken of  verbeteren van 
vastgoed. 

In principe zijn alle soorten maatregelen op 
elk schaalniveau - stad, straat, blok, woning 
-onafhankelijk van elkaar en individueel 
toepasbaar. Aandachtspunten:
• Open goten kunnen per straat worden 
toegepast, maar zijn afhankelijk van aansluitende 

CORPORATIEFCOLLECTIEF INDIVIDUEEL
samenwerkingsverband 
tussen de verschillende 

eigenaren

per grootschalige ge-
bouweigenaar (VVE of 

corporatie)

per huishouden

• Groene daken
• Waterhoudende daken
• Infiltratieput- of krat
• Wateropslagtanks
• Geveltuintjes
• Gevelbloembakken
• Regenwaterschutting
• Regentonnen
• Waterhoudende plantenbak
• Regenpijp afkoppelen
• Plantje voor tegel
• Infiltreerbare verharding
• Maximale verhardingseis
• Infiltreerbare bestrating 
• Open goten
• Waterspeeltuinen
• Groene greppels
• Infiltratie- en transportriool
• Waterpleinen 
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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bestaande/nieuwe afwateringsystemen.
• Afkoppelingen van de regenpijp kunnen 
samengaan met collectieve groenmaatregelen.

Voor Bospolder is de implementatie van 
maatregelen gericht op het waterbestendig 
en sociaal weerbaar maken van de wijk. Bij 
de verschillende maatregelen is een koppeling 

mogelijk met een sociaal programma, vooral 
bij ingrepen die op kleine schaal plaatsvinden. 
Dit bevordert de bewustwording en activatie 
van bewoners, waarmee een project echt een 
plek krijgt in de wijk. Een voorbeeld van een 
vergelijkbaar project is ‘Plantje voor een tegel’ 
dat door jongeren in de wijk wordt georganiseerd 
vanuit college Delfshaven of de oprichting van 

de Wijkhoveniers in het kader van een sociaal 
project en het produceren van materiaal door 
bewoners uit de wijk, zoals de ‘BoTu-regenton’. 
Bij dit laatste project draagt het Gebouwd 
Water programma direct bij aan het Resilience-
programma (robuust maken) voor de wijk.

De maatregelen worden per blok bepaald en 
vastgesteld. Het Wijkwaterverbond is de sturende 
partij bij planvorming vanuit het Gebouwd 
Water programma. Dit maakt de aanpak flexibel 
en aanpasbaar op elke situatie. Uiteindelijk is 
het doel om voor elk blok het hemelwater af 
te koppelen van het riool en als boezemwater 
in de wijk te laten infiltreren en afvoeren. De 
Droge Voeten Gids vormt bij elke planvorming 
de gebruiksaanwijzing en het kader voor de 
maatregelen. 

Het watersysteem voor Bospolder is een 
groeimodel. De gemeente stelt in Bospolder 
een blok-voor-blok-aanpak voor. Wij sluiten op 
deze aanpak aan. Door Bospolder bloksgewijs 
waterbestendig te maken kan ook de structuur 
van de goten groeien en is directe afvoer 
mogelijk naar het boezemwater van de 
Aelbrechtskolk. Aanpak van private en openbare 
ruimte schept mogelijkheden om meer te doen 
aan het realiseren van extra speeloppervlak in 
wijk. Een kans om ook op een goede manier de 
kwaliteit van het openbaar gebied te vergroten.  
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1. Groen dak
2. Waterdak
3. Geveltuintjes/Gevelbloembakken
4. Afschot
5. Groene infiltratiestrook
6. Infiltratiekratten
7. Waterdoorlatende verharding
8. Afkoppeling regenpijp

1
2

33

4 4

5 57

88

6 6

B
37

GEBOUWD WATER water als motor voor stedelijke vernieuwing



B
39

GEBOUWD WATER water als motor voor stedelijke vernieuwing

BOSPOLDER - CASUSSEN
SCHANSBLOK

KWALITEITEN:
• ligging aan levendige Schiedamseweg
• ligging bij mooi historisch Delfshaven, nu 
verbonden met Tovertunnel, optie extra verbinding
• geheel (behalve kop aan Schiedamseweg) is van 
één eigenaar, Havensteder
• het blok wordt op dit moment gerenoveerd, 
inclusief de binnentuin. Goed moment om de    
waterwerbaarheid te vergroten
• aan kop Eerste Schansstraat gaat de situatie 
veranderen en kan er een pleintje gemaakt worden

KNELPUNTEN:
• zeer ondiepe en naargeestige binnentuin
• in huidig renovatieplan verslechtert de 
watersituatie
• hard straatprofiel, weinig groen
• hoge parkeerdruk in de straat

MIDDENKOUSBLOK

KWALITEITEN:
• mooie ligging aan het water
• blok vormt verbinding met historisch 
Delfshaven (Voorhaven)
• zeer ruim binnengebied, eigendom gemeente
• goede sociale controle op binnengebied 
mogelijk vanuit de woningen
• eigendom Havensteder gaat in particuliere 
verkoop

KNELPUNTEN:
• binnengebied is meestal afgesloten vanwege 
overlast 
• onduidelijke gebruikssituatie binnengebied
• architectonische kwaliteit bebouwing is matig
• laagste punt van de wijk, verzamelplek water

HUDSONBLOK

KWALITEITEN:
• ligging aan groen Dakpark Rotterdam
• initiatiefrijke bewonersgroep
• ruime binnentuin

KNELPUNTEN:
• in A. Engelmansstraat te veel verharding, te 
weinig groen, onhandige dubbele stoep 
• binnentuin onprettig ingericht
• hoge parkeerdruk
• souterrainwoningen hebben last van water in 
souterrain en tuinen
• veel hangjongeren

A A’

HUDSONBLOK

MIDDENKOUSBLOK

C

C’

B

B’

SCHANSBLOK

KARAKTERISERING EN VERANTWOORDING 
CASUSSEN
Het onderzoeksgebied kent drie grenzen: een stedelijke 
grens aan de noordkant (de Schiedamseweg), een 
blauwe grens aan de oostkant (de Aelbrechtskolk) en een 
groene grens aan de zuidwestkant (het Dakpark aan de 
Hudsonstraat).  De drie casussen sluiten elk aan op een 
andere grens. 

Redenen om het onderzoek te ondersteunen met deze 
drie casussen: 
• De drie casussen kennen allen een verschillend 
accent in eigendom, actuele situatie en problematiek. Dit 
maakt het niveau van maatregelen bij elk blok anders. 
• De ingrepen, organisatie en accent van 
uitwerking is bij elk blok anders. Ze illustreren hiermee 
de kleinschaligheid van aanpak en onderbouwen de 
oplossingsrichting van het onderzoek. 
• Ze kennen verschillende 
eigendomskarakteristieken en specifieke ruimtelijke 
kenmerken. Hiermee geven deze drie casussen samen 
een compleet beeld van hoe de wijk waterbestendig 
gemaakt kan worden en nodigen ze uit tot verschillende 
oplossingen.

De drie casussen zijn start- en voorbeeldprojecten voor 
de verdere invulling van de aanpak van Bospolder. De drie 
casussen hebben urgentie, actualiteit (bijv. renovatie), 
eigendomsverhouding en draagvlak. Met realisering 
van deze drie casussen zou bovendien een startkapitaal 
gecreëerd kunnen worden voor het Wijkwaterverbond. 
En is daarmee een vliegwiel voor verdere uitvoering van 
waterbestendige maatregelen voor de hele wijk. 
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CASUS SCHANSBLOK CASUS SCHANSBLOK - ONTWERPVOORSTEL

Ijssalon met grote 

achtertuin als terras

Balkons aan de binnentuin 

vergroenen waardoor het 

verticale tuinen worden

Parkeerplekken w
orden 

voorzien van infiltreer-

bare half-verharding

Omgekeerde verkeersdrempels 
vormen hier de goot: 

zie detail voor de uitwerking 
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Het Schansblok is een van de oudste 
uitbreidingsblokken die sinds 1910 in Bospolder 
is gerealiseerd. Het blok heeft in de loop der 
tijd meerdere renovaties ondergaan, waarbij 
ook rug-aan-rug-woningen zijn samengevoegd. 
In 2016 is een deel van vijf portieken aan de 
Schans gerenoveerd onder begeleiding van Van 
Schagen Architecten. Halverwege 2017 wordt 
het resterend deel aangepakt en gerenoveerd, 

inclusief een nieuwe inrichting van het smalle 
binnenterrein. Het hele blok is eigendom van 
wooncorporatie Havensteder. Het blok bevat 161 
wooneenheden en heeft een langgerekte vorm 
met een zeer smal en donker binnengebied. De 
wateropgave voor dit blok ligt op corporatief 
niveau. 

De maatregelen betreffen een aanpassing, 
verbetering en verduurzaming van het vastgoed. 
De maatregelen zijn binnen de kaders van 
renovatieplan van Van Schagen Architecten 
bedacht, met als doel het geheel zo realistisch 
mogelijk te krijgen. Daarmee ontstaat er een 
reële kans om het Schansblok als een van de 
casussen ook daadwerkelijk te realiseren.

De casus Schansblok bevat een lijst met 
technische aanpassingen en voorbereidingen en 
een overzicht van maatregelen die het blok nu of 
op termijn waterbestendig maken. Deze lijst zou 
voor elke renovatie als een programma van eisen 
moeten gelden, omdat ze richting geeft aan het 
waterbestendig maken van het bouwblok. 

PROGRAMMA VAN EISEN RENOVATIEPLANNEN 
Dak:
- Constructiecontrole van extra gewicht voor een extensief dak (80 kg/m2) en een
 intensief dak (300kg/m2): verstijven dakconstructie op voorbereiding groendak;
- Standaard opname in bestek voor wortelwerkende dakbedekking (bijv. EPDM);
- Dakuitlopen HWA voorbereiden op een groendak;
- Dakranden hoog genoeg maken op voorbereiding groen dak.

Gevel:
- Bevestiging gevelplantenbakken;
- Groene gevel waar mogelijk toepassen.

Hemelwaterafvoer:
- Hemelwaterafvoer afkoppelen;
- Aanbrengen regenton of regenwaterschutting met vulautomaat-voorziening;
- Bladvangers standaard meenemen in verticale leiding hemelwaterafvoer.

Grijswatercircuit:
- Bladvangers standaard meenemen in verticale leiding hemelwaterafvoer;
- Hemelwaterafvoer voorbereiden op collectieve buffering in kruipruimte voor grijs 
 watercircuit. Dit houdt in hemelwaterafvoeren verzamelen in kruipruimte voor afvoer 
 naar het riool.
- In (algemene) meterkast op begane grond ruimte houden voor pomp grijswatercircuit 
 en doorvoeren maken naar kruipruimte. 
- Tweede waterleidingsysteem naar alle waterpunten voor toilet en wasmachine 
 aanleggen en laten uitkomen in meterkast.
- Invoerleiding van meterkast naar kruipruimte voor de toevoerleiding van buffer naar 
 pomp grijs watercircuit.

Kelder/souterrain:
- Terugslagklep plaatsen in afvoeren naar riool;
- Drempel begane grond verhogen tot 10 centimeter boven normaal straatniveau;
- Kelder waterrobuust inrichten en construeren;
- Natte kelder draineren of voorzien van een dompelpomp en put.

Tuin:
- Tuin zoveel mogelijk groen inrichten;
- Verhard gedeelte waterpasserende bestrating of halfverharding toepassen;
- Geveltuin toepassen aan straatzijde.

huidige situatie ontwerpvoorstel ontwerpvoorstel
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7. Waterdoorlatende verharding
8. Afkoppeling regenpijp
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GEBOUWD WATER water als motor voor stedelijke vernieuwing

CASUS SCHANSBLOK - UITWERKING
De maatregelen zijn een mix van buffering, 
vertraging, infiltratie en hergebruik van water. 
Het dak wordt groen en de hemelwaterafvoeren 
gaan via het verticale gevelgroen voedend naar 
beneden. Het verticale gevelgroen hangt op de 
dichte gevelvlakken, maar ook langs de balkons. 
Dankzij de beplanting bieden de balkons ook 
meer privacy en krijgt het terrein als geheel 
een zachtere uitstraling. Het hele oppervlak 
van het binnenterrein wordt infiltreerbaar. Dit 
betekent groenere tuinen en waterdoorlatende 
bestrating/halfverharding. Het regenwater 
wordt opgevangen in regentonnen en door 
waterschuttingen. Die vormen tegelijkertijd een 
mooie buffer van water voor de besproeiing van 
de tuinen.  

Om de woningen zelf waterbestendig te krijgen, 
water te besparen en regenwater te kunnen 
hergebruiken (grijs watercircuit), worden 
separate waterleidingen gelegd, algemene 
meterkasten aangepast op het aanbrengen 
van een pomp voor een grijswatercircuit, 
hemelwaterleidingen verzameld in de kruipruimte 
en aangesloten op een collectieve bufferzak/tank.
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AFVOER REGENWATER VAN DAK

regenwater175 m3

groen extensief 
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of buffering voor grijs circuit

verdamping 
schuin dak

1 m3

regenton en 
waterschutting 

18 m3

infiltratie tuin
22  m3

REGENWATER IN TUIN

regenwater 66 m3

afvoer naar goot 24 m3
of buffering voor grijs circuit

waterdoorlatende
bestrating

21 m3

Verticale geveltuin 
3 m3
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GEBOUWD WATER water als motor voor stedelijke vernieuwing

CASUS MIDDENKOUSBLOK - HUIDIGE SITUATIE

Platte daken van de schuurtjes zijn 
onbenut en ontoegankelijk

Molenstomp inclusief omgeven schuurtjes 
in zeer vervallen staat

Gesloten bouwblok:
Binnentuin via beide toegangen 

niet openbaar toegankelijk

Plaatsing van de garages markeert
onzichtbare plekjes in de binnentuin

Weinig connectie met 
de Middenkous

Laagste plek van de wijk,
verzamelt al het neerslag

Alleen maar platte daken,
maar alle zijn onbenut

Heel kleine voortuintjes door
afsluiting met een muurtje

Het Middenkousblok kent gemengde eigendoms-
verhoudingen. Een deel van het blok is in 
handen van Havensteder, die voornemens is 
haar eigendom in dit blok aan particulieren te 
verkopen.
Het zeer brede binnenterrein van het Midden-
kousblok is grotendeels verhard en in eigendom 
van de gemeente. De eerste opzet was een semi-
openbaar gebied, maar is vanwege vandalisme 
en overlast afgesloten door hekken in de twee 
toegangspoorten. Op het binnenterrein staan 

losse bergingsblokken. Er is vanuit de woningen 
weinig sociale controle over het binnenterrein, 
mede door deze bergingsblokken. Ook is het 
binnenterrein onoverzichtelijk ingericht.

Aan de straatkant, Middenkous en Watergeus-
straat, hebben de appartementen op de begane 
grond kleine inpandige voortuinen, vaak 
gecombineerd met de ingang van de portieken. 

Deze voortuinen zijn veelal onaantrekkelijk. Op 
de hoeken van het bouwblok bevinden zich twee 
ommuurde tuinen die er op dit moment ook erg 
onaantrekkelijk uitzien. Het gebied vormt de punt 
van Bospolder en is het laagst gelegen deel van 
de wijk. Hiermee is het een verzamelplek van 
water. De ligging aan het water Middenkous biedt 
mogelijkheden voor een watervoorziening op 
wijkniveau.

CASUS MIDDENKOUSBLOK - ONTWERPVOORSTEL

Plat hoofddak verhuren als 
tuin/waterberging/solardak

Slechte bebouwing 
rond molenstomp slopen

en vergroenen

Op bergingen daktuinen voor 
aanliggende appartementen

Bergingen vormen vingers
tussen het groen

Drijvend buitenbad in Middenkous
(zoals het vroeger ook al was!)

Binnentuin openbaar (zoals 
Justus v. Effenblok),; naar de 

randen toe meer privé

Groen & water zorgen voor door-
gaande verbinding van de Middenkous 

via de binnentuin naar de Schans

Molenstomp als centrale watertoren: 
vangt water v.d. omliggende daken op, houdt vast, en 
geeft weer af aan maaiveld (tuinen) in droge tijden. 

Tevens educatiecentrum voor de wijk.

Het binnenterrein van het Middenkousblok 
wordt opnieuw ingericht. We leggen alle 
bergingen clusters tegen het hoofdvolume. 
Hierdoor ontstaat een doorlopende binnentuin 
met ‘vingers’. Door de richting van de 
bergingenclusters blijft het overzichtelijk zonder 
duistere of verborgen plekken. Bijkomend effect 
is dat de daken van de bergingen bereikbaar 
worden vanuit het woonblok. Er ontstaan 

prachtige daktuinen voor de appartementen die 
eraan grenzen, wat zeker waarde verhogend 
zal werken. Op maaiveld is de binnentuin in 
het midden collectief en naar de randen toe 
steeds meer privaat van karakter, zonder harde 
afscheiding tussen privaat en collectief.

De oude molenstomp staat scheef en moet 
opnieuw worden gefundeerd. Het gebouw is 

omzoomd met oude vervallen schuren die 
gesloopt moeten worden om de molen wat 
meer ruimte te geven. Deze ruimte wordt 
ingericht als watertuin. Bij de renovatie wordt 
de fundering van de molen verzwaard, zodat hij 
als watertoren voor de buurt kan fungeren. De 
molenstomp vangt het water van de omliggende 
drie bouwblokken op en werkt als een enorme 
waterbuffer: in droge tijden geeft de molen zijn 
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GEBOUWD WATER water als motor voor stedelijke vernieuwing

CASUS MIDDENKOUSBLOK - UITWERKING
1.    Openen inpandige voortuintjes naar 
 straat doortrekken (begrenzing verwijderen)
2.    Dak vergroenen (vertragen afvoer) en 
 toevoegen van moestuinen/zonnepanelen
3.    Schuren tegen de gevel aantrekken en 
 geschikt maken als dakterras
4.    Hoektuinen groen en openbaar maken
5.    Vergroenen van de binnentuin
6.    Regenwatervijver als buffer
7.    Molenstomp gaat dienen als watertoren
8.    Vervallen schuren worden gesloopt: er komt een 
 groene watertuin rondom molen
9.    Opgevangen water van dakopp. gaat via 
 buizen naar watertoren die het buffert
10.  Water stroomt af naar de vijver
11. Leidingenzone onder trottoir
12. Geveltuin gevelplantenbakken, loskoppelen hwa
13. Grijs watercircuit voor toilet en wasmachine. in kelder  
 waterbuffer met pomp en aansluiting riolering
14.  Regenton hemelwater loskoppelen van riolering
15.  Infiltratiekratten
16.  Waterdoorlatende verharding

water af aan het terrein, groen en binnentuin van 
Middenkousblok. Op deze locatie wordt dus goed 
zichtbaar dat er iets met water gebeurt. Daarmee 
is deze locatie geschikt voor de vestiging van 
een watereducatiecentrum, die het bewustzijn 
rond de waterproblematiek bij buurtbewoners 
kan vergroten. Zo krijgt de molen krijgt weer een 
functie en is hij een centrale plek in de wijk. 

De ingangen van het Middenkoushof zijn smal, 
krap en weinig uitnodigend. Bij voorkeur 
maken we deze poorten breder. Het water en 
groen buiten het bouwblok wordt via deze 
ingangen verbonden met het water en groen 
van de binnentuin. De inpandige voor- en 

hoektuinen aan de straatkant bij Middenkous en 
Watergeusstraat worden opnieuw ingericht en 
bij de vergroende straat getrokken. Daarmee 
creëren we een kwaliteitsslag voor zowel het 
straatbeeld als de tuinen.

Het bouwblok heeft platte daken, die perfect 
als waterbuffer dienst kunnen doen. Bovendien 
zouden deze daken geschikt zijn voor de verhuur 
van dakmoestuinen of zonnepanelenoppervlak.
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Zwembad ‘De Kous’ in de Koushaven, Rotterdam (foto uit 1913)

Dakmoestuin de ‘dak-akker’, Schieblock

Vijver bij invulling van de binnentuin

Locatie zwembad ‘De Kous’ (100jr. geleden)

In de Middenkous komt weer een openlucht 
zwembad, zoals het daar meer dan 100 jaar 
geleden ook al was. Het bad wordt eigendom van 
buurtbewoners, die het onderhoud en beheer 
in eigen hand hebben (naar het model van het 
Jekerdalbad in Maastricht). De realisatie en 
exploitatie van het bad biedt mogelijkheden voor 
jongeren uit de buurt. Ze doen werkervaring 
op en kunnen bijvoorbeeld een EHBO- en 
badmeesterdiploma behalen.
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AFVOER REGENWATER VAN DAK

regenwater 311 m3

groen intensief dak
118 m3

infiltratiekratten
73 m3

afvoer naar goot 118 m3
of buffering voor grijs circuit

Verticale geveltuin 
2 m3

regenton en 
waterschutting 

18 m3

infiltratie tuin
224  m3

wadi
16 m3

REGENWATER IN TUIN
regenwater 278 m3

afvoer naar goot 31 m3
of buffering voor grijs circuit

waterdoorlatende
bestrating

106 m3
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CASUS HUDSONBLOK - HUIDIGE SITUATIE

hangjongeren;
geluidsoverlast, echo;
gebrek aan groen;
onhandig straatprofiel:
dubbele stoepen

wateroverlast in souterrains
verdiepte binnentuin staat blank

beperkte relatie met groene dakpark

straat is de barrière

te weinig kleine plekjes
te hard: gebrek aan groen

+1

collectieve binnentuin
niet vanaf iedere 
privétuin toegankelijk

geen verbinding met 
Middenkous

Het Hudsonblok is deels in particuliere handen, 
deels in handen van Havensteder, waarbij het 
grootste aandeel van Havensteder bestaat uit een 
blok dat gerealiseerd is in 2002.

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat de wijk 
kampt met de volgende problemen:
• Er is overlast door hangjongeren: ze 
leunen letterlijk tegen de gevels in de Albrecht 
Engelmanstraat. 
• De straten worden als te hard en te 
weinig groen ervaren: door de harde afwerkin-
gen worden geluiden weerkaatst wat zorgt voor 
overlast. 
• Er is een hoge parkeerdruk.

CASUS HUDSONBLOK - ONTWERPVOORSTEL

+1

+/- 0

afwatering naar garagedak met
getrapte afvoer (waterval effect)
naar collectieve vijver (buffer)

afkoppeling regenpijp 
via regenton naar 
voortuin en vervolgens 
de goot

verbetering connectie met 
de Middenkous en afvoer 
overtollig regenwaterafwatering naar de

straat i.p.v. de lager-
gelegen binnentuin

shared space

grote regenwaterbuffer voor
een vertraging van de afvoer

zichtbare afvoer van het 
regenwater: bewustwording

groeneilanden voor 
meer infiltratie, een 
interessanter straatbeeld 
en een connectie met het 
dakpark

De maatregelen voor het Hudsonblok zijn altijd 
gebaseerd op de volgende twee hoofdprincipes: 
ontkoppeling van de regenpijp en infiltratie. Beide 
ontlasten het riool en gaan hand in hand met 
de sociale en maatschappelijke behoeften van 
Bospolder. 
Momenteel is er overlast van hangjongeren die 
leunen tegen de raamkozijnen van de bewoners. 
De aanleg van voortuinen weert hangjongeren en 
biedt bewoners extra privacy. Bijkomende functie 
is het vasthouden en infiltreren van regenwater. 
Daarnaast bieden de voortuinen een oplossing voor 
geluidsoverlast die door echo’s in de straat wordt 
veroorzaakt: hoe minder harde oppervlakten, des 
te minder echo en geluidsoverlast.  

Hudsonblok ontwerpvoorstel• Het binnenterrein is niet ideaal ingericht: te weinig groen, te weinig verschillende functies.
• Een deel van de benedenwoningen hebben een souterrain/beletage-opbouw. De souterrains kam-
pen met ernstige vochtproblemen. Bij hevige regen kan water uit de binnentuin nergens heen. 
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GEBOUWD WATER water als motor voor stedelijke vernieuwing

CASUS HUDSONBLOK - UITWERKING
1.    natuurlijke wadi
2.    shared space: een straatniveau
3.    groene verbinding van de straat met de groene strook
4.    zichtbare waterafvoer richting de Middenkous
5.    vergroening van de gevel, b.v. met staaldraad of
 modulaire casettes
6.    afkoppeling regenpijp naar ondergrondse 
 regenwateropslagtank
7.    hergebruik van regenwater
8.    groen- of waterdak als regenwaterbuffer
9.    regenschutting als waterbuffer
10.  vergroening of infiltreerbare verharding in privétuinen
11.  infiltratiekratten
12.  dichtere bomenlaag
13.  stedelijke infiltratiestrook

Tot slot krijgt de binnentuin van het Hudsonblok meer functies. Op dit moment is 
er één verblijfsplek, waardoor het voor bewoners niet toegankelijk voelt als er al 
mensen in de binnentuin verblijven. Door op het binnenterrein meerdere plekken 
te creëren, wordt de collectieve tuin daadwerkelijk toegankelijk voor iedereen. 
Minder verhard oppervlak biedt uiteraard meer mogelijkheden voor de infiltratie van 
regenwater. Alle ingrepen op het Hudsonblok hebben dus een sociale basis en zorgen 
ervoor dat het water weer zoveel mogelijk zichtbaar en daardoor beleefbaar wordt. 
Bospolder wordt zoals vanouds weer echt boezemland.
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3026GV    Rotterdam                F 010  750 32 11          E info@hersbacharchitecten.nl 

Datum:

middenkousblok

hudsonblok

schansblok

AFVOER REGENWATER VAN DAK

regenwater 356 m3

groen extensief dak
4 m3

waterberging zadeldak
131 m3

afvoer naar goot 45 m3
of buffering voor grijs circuit

intensief 
groen dak 

28 m3

regenton en 
waterschutting 

18 m3

infiltratiekratten
73 m3

waterdoorlatende
bestrating

16 m3

infiltratie tuin
69  m3

wadi
2 m3

REGENWATER IN TUIN

regenwater 110 m3

afvoer naar goot22 m3
of buffering voor grijs circuit

Verticale geveltuin 
3 m3
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GOTEN EN STRAATPROFIELEN
Daar waar het in het privaat deel vallend 
regenwater onmogelijk is te laten infiltreren, 
blijft de afvoer van een gedeelte van het water 
noodzakelijk. In Bospolder komt maar liefst 34 
procent van het regenwater terecht op de daken, 
dat vervolgens naar de binnentuinen wordt 
geleid en dan naar het openbaar riool. Door dit 
regenwater juist naar de straat te leiden en via 
de regenpijp te ontkoppelen naar regentonnen 
in de voortuinen, worden de binnentuinen 
minder belast. Tegelijkertijd wordt het water 
meer zichtbaar voor de bewoner en is er meer 
ruimte voor initiatief voor hergebruik van het 
water, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de 
tuinen. Vervolgens vindt het water haar weg 
naar een open gootsysteem op straat. Ook dit 
maakt het water weer zichtbaar en beleefbaar. 
Met andere woorden: door slim om te gaan 
met het bestaande profiel van de straat en met 
eenvoudige aanpassingen kan de ondergrondse 
infrastructuur behouden blijven.

De waterdoorvoerende goten meanderen door de 
straten, waarbij omgekeerde drempels fungeren 
als goot. Door de goot van straatstenen en 
trottoirbanden te maken is aanpassingen aan 
situaties mogelijk en is het geheel eenvoudig 
schoon te houden. De waterdoorvoerende goten 
lopen mee met het verval in het maatveld van 
Bospolder. 

Een andere maatregel betreft het veranderen 
van het huidige straatprofiel naar zogegeheten 
‘shared spaces’. De te bespelen buitenruimte in 
Bospolder ligt onder de norm en door alleen al 
de straat slimmer in te richten, ontstaat er meer 
ruimte voor speelplekken en daarnaast groene 
infiltratievelden.
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BOSPOLDER - PLANNING
Bospolder is exemplarisch voor vooroorlogse 
wijken in Rotterdam en in andere steden in 
Nederland. Een dergelijk kleinschalig voorbeeld is 
vervolgens vele malen in een stad te realiseren. 
De uiteindelijke stap van dit onderzoek is om 
dit op te schalen naar andere wijken en om 
‘urban resilience by design’ mainstream te laten 
worden. Het unieke van Bospolder Boezemland, 
kan vanzelfsprekend in andere gebieden en 
wijken op een andere manier worden ingevuld. 
De aanpak en de organisatieopzet met de Droge 
Voeten Gids, het Wijkwaterverbond en het 
Wijkwatergeldfonds kan worden overgenomen en 
waar nodig aangepast bij andere gebieden. 

De realisatie van de plannen voor Bospolder richt 
zich op de volgende drie deelaspecten:
1. Realisering van de drie casussen;
2. Oprichting van het Wijkwaterverbond en 
Wijkwatergeldfonds;
3. Aanpak en aanpassen van het 
straatprofiel om water via gootconstructies af 
te voeren en infiltratieplekken te realiseren 
(vergroening van de straat).  

De drie casussen zijn juist uitgekozen, 
omdat deze drie blokken een hoge mate van 
realiseerbaarheid hebben. Het Schansblok wordt 
als eerste aangepakt, omdat de aanpak van 
dit blok al in gang is gezet. Bovendien is het 
een mooie aanleiding om de doorbraak naar de 
Aelbrechts kolk te maken, wat een grote impact 
op de wijk zal hebben. Vanaf hier wordt het 
afvoergotencircuit naar de ‘binnenlanden’ van 
de wijk uitgebreid, zodat het systeem altijd blijft 
functioneren.

Het Middenkousblok wordt daarna aangepakt. 
Hiermee krijgt het water als verblijfsgebied een 
plek in de wijk. Het Hudsonblok is als laatste aan 
de beurt en brengt vooral het groen terug in de 
wijk.

Met deze drie casussen willen we een 
startkapitaal creëren voor het Wijkwatergeldfonds 
waarmee andere blokken gefinancierd kunnen 
worden. De tussenliggende en achterliggende 
blokken worden daarna aangepakt en 
aangesloten op het gotensysteem, totdat de hele 
Bospolder is gerealiseerd.  

2017
snelle acties
“plantje voor een tegel”
ontwerp Bospolder regenton
de wijkhoveniers

2018
opstarten realisatie casussen
oprichting Wijkwaterverbond
opzetten organisatie
ontwerp gootsysteem
aankoop Abrikoos

2019
realisering gootsysteem
realisering casussen
aanstellen gootbeheerders
doorbraak Abrikoos
productie Bospolder regenton

2021
uitbreiding gootsysteem (olievlek 
werking)
verdere aanpak van andere blokken
natuurzwembad “De Middenkous”

2020
realisering gootsysteem
aanstellen gootbeheerders
doorbraak Abrikoos
Watergeusplein
tuinvereniging Middenkous 
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wordt ten dienste gesteld aan een algemeen 
en collectief probleem. Bovendien verlaagt dit 
de drempel om daadwerkelijk tot maatregelen 
‘achter de voordeur’ te komen. Dit is essentieel 
voor een coherente en volledige aanpak voor 
een algemene en belangrijke problematiek als 
het waterbestendig krijgen van de gebouwde 
omgeving. Het plan voor Bospolder is een 
groeimodel. Dit betekent dat de opeenvolgende 
blokken zorg moeten dragen voor een verdere 
vertakking en uitbreiding van het gotensysteem, 
zodat uiteindelijk al het valwater een andere weg 
vindt dan via het riool. Dat we beginnen met 
deze drie blokken is ook een strategische keuze. 
Ze vormen de eerste stap naar het groeimodel 
van goten en zorgen voor vertakking en afvoer 
naar het boezemwater. 
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BOSPOLDER - CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het plan voor Bospolder geeft een lange termijn 
resultaat door de wijk weer als ‘stedelijk’ 
boezemland te laten functioneren. Daarnaast 
moet het een aanleiding geven, of liever een 
beweging teweeg brengen, die tot doel heeft 
de bewustwording van een waterbestendige 
omgeving aan te jagen bij alle betrokkenen. 
De strategie is op grote schaal relatief kleine 
maatregelen te nemen die de sponswerking van 
de stad vergroten, de sociale cohesie versterken 
en tegelijk kwaliteit aan de buitenruimte 
toevoegen. 

De bloksgewijze aanpak zorgt voor een 
hanteerbare en organiseerbare manier om 
Bospolder waterresistent te krijgen. Het 
organisatiemodel is gebaseerd op een praktische 
en in de wijk ingebedde structuur en biedt 
de mogelijkheid om bewoners en eigenaren 
direct te benaderen. De koppeling met andere 
sociale projecten kan juist drempelverlagend 
werken, waardoor bewoners en eigenaren gaan 
participeren en acteren. 

Voor deze aanpak is een organisatie- en 
financieringsmodel nodig. Want investeren 
is voor bewoners vaak onmogelijk. Het 
Wijkwaterverbond en het Wijkwatergeldfonds 
zijn middelen die de aanpak van een wijk als 
Bospolder op een succesvolle manier aanpakken. 
Dankzij het geldfonds komt de financiële 
druk niet meer bij de bewoners te liggen. Het 
publieke geld, waar iedereen aan meebetaalt, 
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RUBROEK

STADSDRIEHOEK

verdeling van bezit, blauw is in bezit van Havensteder 

verhard oppervlak (55%)

groen oppervlak (17%)

water oppervlak (4%)

bebouwd oppervlak (24%)

de Jonker Fransstraat de Goudse Rijweg wederopbouw strokenbouw zuidzijde wederopbouw blokken zuid-westzijde

de Rotte de Boezem Crooswijkse- en Boezemsingelgroenstrook de Warande

zorg- en voorzieningencluster noordzijde de Boezemstraatschool in het hart van de wijk woonblok uit stadsvernieuwingsperiode

RUBROEK - KARAKTERISTIEKEN

Rubroek maakt deel uit van de Rotterdamse wijk 
Kralingen Crooswijk. De wijk bevindt zich aan de 
zuidzijde van Crooswijk en ligt ten noorden van 
het stadscentrum van Rotterdam. Rubroek wordt 
omzoomd door drie waterlopen: de Rotte aan 
de westzijde, de Boezem aan de oostzijde en de 
Crooswijkse- en Boezemsingel aan de noordzijde. 
Aan de zuidzijde wordt Rubroek begrensd door 
een brede weg, de Goudse Singel. 

De meest voorkomende functie in de wijk 
is wonen. Daarnaast zijn er winkels, een 
zorgcentrum en is er een aantal scholen. De 
woningen in de wijk zijn voornamelijk in het 
bezit van woningcorporatie Havensteder. De 
woningvoorraad bestaat dan ook vooral uit 
huurwoningen in de sociale sector. 

Rubroek heeft een grootte van 500.000 vierkante 
meter en telt 8.125 inwoners. In Rubroek valt 
in een jaar gemiddeld 425.000 kubieke regen, 
uitgaande van 850 millimeter regenval per jaar. 
De inwoners van Rubroek consumeren in totaal 
356.000 kubieke meter schoon drinkwater per 
jaar, uitgaande van een gemiddeld verbruik van 
120 liter per persoon per dag.

Vijfenvijftig procent van het oppervlakte van 
Rubroek is verhard. Nog eens 24 procent van de 
wijk is bebouwd. De overige 21 procent bestaat 
uit groen (17 procent) en water (4 procent). 
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Rotterdam in 1841 voor de uitleg in de polders

Rubroek na de tweede wereldoorlog

grijs is openbare ruimte in bezit van de gemeente

1858 vs 20161841 vs 20161841 vs 2016

1940 vs 20161900 vs 20161900 vs 2016

1961 vs 2016van Traa vs 2016brandgrens vs 2016

historisch onderzoek SteenhuisMeurs

RUIMTELIJKE STRUCTUUR
HISTORIE
De polder Rubroek, bestaande uit Achter- of 
Oud-Rubroek en Voor-Rubroek of Vorenbroek, 
was de eerste polder buiten de stadsdriehoek die 
werd ontgonnen voor de bouw van woningen. 
Sinds 1865 werd de polder Rubroek gevuld met 
woningbouw voor de groeiende stad Rotterdam. 
De uitleg was niet planmatig: de structuur van 
de wijk werd ontleend aan de poldersloten. De 
bevolking bestond veelal uit arbeiders die hun 
eigen, veelal laagwaardige woningen bouwden. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 
zuidzijde van Rubroek vernietigd door de brand 
die volgde op het bombardement van 1940. 
Het zuidelijk deel van de wijk werd direct na de oorlog, in de jaren vijftig, herbouwd. Het 

hart van Rubroek lag tot de jaren zeventig 
braak. De laagwaardige negentiende-eeuwse 
bebouwing aan de noordzijde van de wijk moest 
in de jaren zeventig plaats maken voor sociale 
nieuwbouwwoningen. Een van de weinige 
gebouwen die deze sloopgolf heeft overleefd, 
is de Verlosserkerk aan de Goudse Rijweg. Die 
biedt sinds 1985 onder meer huisvesting aan 
studenten. In die periode is ook het hart van de 
wijk bebouwd en is het park aan de Warande 
aangelegd. 

ANNO NU
De wederopbouw blokken aan de zuidzijde 
kenmerken zich door een opzet in stroken aan 
de oostkant en gesloten bouwblokken aan de 
westkant. De stadsvernieuwingsblokken in het 
midden en noorden van de wijk zijn overwegend 
halfopen bouwblokken. De meeste gebouwen in 
de wijk hebben vier woonlagen en een plat dak. 
De structuur van de wijk vloeit deels voort uit 
de oude polderstructuur, maar is vooral geënt 
op het basisplan uit 1946 van stadsarchitect Van 
Traa. De zuidzijde van de wijk is geheel volgens 
dat plan uitgevoerd. Dankzij de opzet van de 
wijk met open en halfopen blokken, is er relatief 
veel openbare ruimte die in het bezit is van de 
gemeente. 
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12 % 
0-15 jr

35% 
25-45 jr

21% 
45-65 jr

15%
65+

17% 
15-25 jr

58 % eenpersoonshuishoudens 11% 
paar+k

11% 
eenouder

18% paar
zonder kind

55 % laag inkomen 33 % 
midden

13 % 
hoog

12 % 
werkt88 % niet werkenden

centrum de Rotte Polder
Rubroek

singel dijk Crooswijk

Jamin fabriek aan de Hugo de Grootstraat

veemarkt met op de achtergrond de Koninginnekerk

Rubroek in 1900

demografie

het waterproject van Rose

het watersysteem in 1850 het watersysteem in 2016schematische doorsnede Rubroek

HISTORIE 
Rubroek is oorspronkelijk een uitbreidingswijk 
waar arbeiders hun eigen woningen bouwden. De 
huizen stonden dicht op elkaar en waren van lage 
kwaliteit, met diverse problematiek tot gevolg. 
Tot halverwege de negentiende eeuw bleef 
Rubroek een polder. Alleen de Goudse Rijweg en 
de Crooswijkseweg bestonden al als uitvalswegen 
van Rotterdam. De Boezemsingel en de 
Crooswijksesingel werden in 1859 aangelegd. 
Deze singels waren ideaal voor het bouwen van 
huizen. Rubroek ontwikkelde zich tot een gebied 

ANNO NU
Rubroek kent relatief grote groepen jongeren 
en ouderen en daarmee ook een groot aandeel 
alleenstaanden (58 procent, het Rotterdamse 
gemiddelde is 48 procent). In de buurt is sprake 
van een tweedeling: enerzijds woont er een 
groep hoogopgeleide, onafhankelijke bewoners 
en anderzijds een groep lager opgeleide 
bewoners. Relatief veel mensen hebben geen 
werk en maar liefst 55 procent van de inwoners 
heeft een laag inkomen. De bevolking van 
Rubroek is op ongeveer dezelfde manier verdeeld 
naar etniciteit als het gemiddelde van Rotterdam. 
De sociale cohesie in de wijk is relatief zwak.

Rubroek telt 8.125 inwoners en heeft een 
woningdichtheid van 85 woningen per hectare 
grond. De woningen in de wijk hebben een 
gemiddeld woonoppervlak van 72 vierkante 
meter. 92 procent van de woningvoorraad 
bestaat uit portiek-galerijwoningen en minder 
dan een half procent bestaat uit grondgebonden 
eengezinswoningen.

SOCIALE STRUCTUUR

waar grote bedrijven zich vestigden, zoals de 
veemarkt (1867), de Heinekenbrouwerij (1873), 
het abattoir (1883) en de fabriek in suikerwaren 
van Jamin (1888). De veemarkten werden elke 
week op maandag (schapen en varkens) en 
dinsdag (paarden en koeien) gehouden. Het 
grootste gedeelte van het aangevoerde vee was 
bestemd voor consumptie en ging na de verkoop 
naar het openbaar slachthuis (abattoir) aan de 
Boezemstraat. 

De komst van de grote bedrijven trok veel 
arbeiders vanuit de provincies Brabant en 
Zeeland. Zij vestigden in de woningen die in de 
straten rondom de singels. Crooswijk groeide 
uit tot een echte arbeiderswijk met goedkope 
en slechte woningen. Veel inwoners van de wijk 
werkten bij de Jamin-fabriek. De fabriek aan 
de Crooswijksekade verhuisde in 1957 naar 
Oosterhout. De laatste Veemarkt werd in 1973 
gehouden. 

HISTORIE 
Rubroek is vernoemd naar het vroegere ambacht 
uit omstreeks 1283: de oudste vorm is Rubroke, 
later komt ook Ruychbroek en Ruychpolder voor. 
Ruw en ruig zijn verwante woorden. Rubroek 
moet verklaard worden als woest, nog niet 
ontgonnen moerasland.

In de negentiende eeuw breidde de stad zich 
in noordelijke richting uit. In de ‘polderstad’ 
vestigden zich de eerste stadsbewoners uit 
de overbevolkte en vieze binnenstad. De 
grachten en stadswateren waren een bron van 
verontreiniging, doordat ze gebruikt werden 
voor de lozing van afval en fecaliën. Deze 
onhygiënische omstandigheden leidden tot het 
uitbreken van cholera. Ook in de polderstad 
waren de omstandigheden slecht. Omdat dit 
deel van de stad lager lag en vochtiger was, 
ontstonden er ziekten.

ANNO NU
Het systeem van sloten en singels is niet 
meer in gebruik voor de afvoer van vuilwater. 
Het watersysteem van de wijk speelt zich nu 
grotendeels onder de grond af. Rioleringen 
voeren het afvalwater en hemelwater af. Een 
groot verzamelriool loopt onder het park aan de 
Warande door. Dit riool voert het water af naar 
een gemaal aan het Oostplein. Hetzelfde geldt 
voor het meeste hemelwater. Ondanks dat de 
singels hun primaire functie van ‘doorspoeling 
van de stad’ via de sloten hebben verloren, 
spelen ze nog wel een belangrijke rol in de 
waterhuishouding van de wijk. Het grondwater 
staat in verbinding met de singel die bij hevige 
regenval een zekere buffer vormt voor overtollig 
water. 

Het Waterproject van Stadsarchitect Rose 
beoogde verbetering van de doorspoeling van de
stad met schoon water en de afvoer van het 
vuile water. Het plan werd gepresenteerd als 
een reactie op de choleragolven die de stad 
teisterden. Rose stelde voor de waterhuishouding 
van de stad los te koppelen van die van het 
Hoogheemraadschap van Schieland. Op ruime 
afstand van de stadsvesten werden twee 
waterlopen aangelegd waarvan de doorspoeling 
werd verzorgd door twee stoomgemalen, één 
bij de Zalmhaven en één bij het Oostplein. Door 
deze ingreep werd het watersysteem van de stad 
losgekoppeld van het regionale poldersysteem. 
Zo werd Rotterdam één zelfstandig functionerend 
waterhuishoudkundig mechanisme. 

HET WATERSYSTEEM
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Problems
Case 3

Although some of the buildings have now a better relation with the park, there are also some that are placed against it or with 
barriers as in this case the storage rooms in these buildings is treated as a back facade with a non-inviting access and is completely 
disconnected from the inner park.

The park is in a rather neglected status with no playgrounds and a very 
low amount of urban furniture.

-There are plenty of corner spaces that area di�cult to determine if are public or private 
and area mostly empty or without a clear function.

description  area (m2) percentage  m3 water

AREA (sq.m % area rainfall 
(in mts.)

rainfall 
(durati
on in 
h )

rainfall 
received (in 
cu.mts.)

surplus water 
(in cu.mts.)

correction 
(convert to 0 
if negative)

TOTAL AREA 507280 100,00 0,05 1 25364
ASPHALT ROAD 48053 9,47 2402,65 2354,60 2354,60
PAVED AREA 203734 40,16 10186,7 7538,16 7538,16
PAVED PARKING 19776 3,90 988,8 731,71 731,71
GABLE ROOFS 30771 6,07 1538,55 1507,78 1507,78
FLAT ROOFS 96324 18,99 4816,2 4334,58 4334,58
GREEN (PUBLIC) 68529 13,51 3426,45 ‐1027,94 0,00
GREEN (PRIVATE) 16284 3,21 814,2 ‐244,26 0,00
PLAY GROUND  4618 0,91 230,9 184,72 184,72
SURFACE WATER 19191 3,78 959,55 959,55 959,55
PERMIABLE PAVED AREA 0,00 0 0,00 0,00
INFILTRATION GARDEN 0,00 0 0,00 0,00
WADI 0,00 0 0,00 0,00
GREEN ROOF (EXTENSIVE) 0,00 0 0,00 0,00
GREEN ROOF (INTENSIVE) 0,00 0 0,00 0,00
SURPLUS WATER ON SITE 16651,55

WATER ASSIGNMENT ‐ RUBROEK, ROTTERDAM

AREA (sq.m % area rainfall 
(in mts.)

rainfall 
(durati
on in 
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rainfall 
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surplus water 
(in cu.mts.)

correction 
(convert to 0 
if negative)
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PERMIABLE PAVED AREA 0,00 0 0,00 0,00
INFILTRATION GARDEN 0,00 0 0,00 0,00
WADI 0,00 0 0,00 0,00
GREEN ROOF (EXTENSIVE) 0,00 0 0,00 0,00
GREEN ROOF (INTENSIVE) 0,00 0 0,00 0,00
SURPLUS WATER ON SITE 16651,55

WATER ASSIGNMENT ‐ RUBROEK, ROTTERDAM
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een verharde voortuin

wijkprofiel, bron: www.wijkprofiel.rotterdam.nl

groen oppervlak (wit) versus verhard oppervlak 
inclusief bebouwing (grijs) de sociale kaart - ontbreken van sociale cohesie grondwaterstanden in de wijk

juni 2016, foto: Jurgen Bals, HHSKW

berekening van surplus aan water i.s.m. TU Delft

RUBROEK GLIJDT AF

RUIMTELIJK
Rubroek kent ruimtelijke problemen op diverse 
schaalniveaus. 

Stedenbouwkundig
De structuur van de wijk is in de tweede helft 
van de vorige eeuw vertroebeld. Lijnen lopen niet 
door en missen aansluiting met de omliggende 
wijken. Verkeerskundige ingrepen, zoals 
-doodlopende straten en eenrichtingsverkeer, 
maken de doorstroming in de wijk moeilijk. Het 
parkachtige deel (de Warande) snijdt de wijk in 
tweeën en vormt samen met de bebouwing aan 
de noordzijde een fysieke barrière. Vooral de 
noord-zuidverbindingen leiden daaronder. 

Buitenruimte
De wijk kent relatief veel verharde buitenruimten. 
De Jonker Fransstraat en de Goudse Rijweg 
zijn grotendeels geasfalteerd en bestraat van 
gevel tot gevel. Zelfs de voortuinen zijn bij veel 

SOCIAAL
Rubroek dreigt langzaam af te glijden. De sociale 
index en de veiligheidsindex zijn de afgelopen 
twee jaar gedaald tot onder het Rotterdams 
gemiddelde. Ruimtelijk scoort de wijk relatief 
goed, waarschijnlijk is dit mede te danken aan 
de ruime opzet. In de wijk heerst een zwakke 
sociale cohesie en er zijn weinig georganiseerde 
netwerken. Een inventarisatie wijst uit dat, met 
uitzondering van enkele initiatieven, de scholen 
de sterkste spelers zijn. Daarnaast is Hotspot 
Hutspot een belangrijke sociale voorziening in de 
wijk. Uit gesprekken met diverse stakeholders 
blijkt dat mensen primair bezig zijn met 
overleven. Veel bewoners in Rubroek kampen 
met problemen en kunnen moeilijk vooruit 

gebouwen verhard en soms omhekt. Hierdoor 
ogen ze als niemandsland.  

Architectuur
De woningen in de wijk zijn veelal naoorlogs. De 
veelvoorkomende bouwwijze uit de jaren zeventig 
oogt armoedig wat betreft materiaalkeuze, 
ruimtelijke opzet en duurzaamheid. Renovatie 
heeft plaatsgevonden, maar resulteerde niet in 
de verbetering van de verarmde indruk die de 
wijk geeft. De zuidzijde van Rubroek heeft een 
zone met woningen uit de jaren vijftig. Deze 
bouwstijl is een architectonische verademing in 
de wijk en wordt ook als zodanig gewaardeerd en 
is als beschermd stadsgezicht aangemerkt. 

WATER
Rubroek heeft, in tegenstelling tot andere 
Rotterdamse wijken, geen buitengewoon 
waterprobleem. Straten lopen soms onder en 
zo nu en dan wil het water ook niet weg via de 
groene gebieden. De grondwaterstand is relatief 
laag hetgeen gunstig is voor infiltratie. Door de 
bodemopbouw is infiltratie daarentegen niet altijd 
vanzelfsprekend. De lage grondwaterstand heeft 
geen negatieve invloed op        zijn. 

Rubroek heeft een oppervlakte van 500.000 
vierkante meter. Bij regenval van 850 millimeter 
per jaar betekent dit dat er 425.000 kubieke 
meter regenwater per jaar valt in Rubroek. In 
samenwerking met de TU Delft is voor Rubroek 
berekend hoeveel regenwater de riolering moet 
verwerken bij een regenbui van 50 millimeter in 
een uur. Hiertoe zijn alle soorten oppervlakten 

komen. Deze problemen zouden een obstakel zijn 
om tot initiatieven te komen. 

Bewoners van Rubroek kennen minder 
buurtbinding dan de bewoners van omliggende 
wijken. De stedelijke oriëntatie van de bewoners 
en het geringe aantal steunpunten in de buurt 
zijn mogelijke verklaringen voor het geringe 
aantal bewonersinitiatieven in Rubroek in 
vergelijking met de omliggende wijken.

In gesprekken met sociale organisaties 
en de gebiedsnetwerker van de gemeente 
werd duidelijk dat vooral op het gebied van 
kinderen en jongeren veel dreigt mis te gaan. 
Kinderen lopen doelloos op straat. Toekomstige 
oplossingen moeten hierop focussen, ook wat 
betreft de oplossingen van Gebouwd Water.

gekwantificeerd en is met een formule bepaald 
welk aandeel deze oppervlakten hebben in het 
vasthouden van hemelwater. Bij een dergelijke 
regenbui valt er in Rubroek ongeveer 25.000 
kubieke meter water waarvan 16.650 kubieke 
meter water moet worden afgevoerd via het riool.
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ONTHARDEN ASFALT
- maak 10 procent infiltreerbaar 
- maak 10 procent klinkers
>> reductie 500 kubieke meter = 2,7 procent

ONTHARDEN PARKEERPLAATEN
- maak 10 procent van de parkeerplaatsen groen
- maak van 50 procent van de overgebleven 
plaatsen de bestrating infiltreerbaar
>> reductie 600 kubieke meter = 3,3 procent

GROENE DAKEN
- maak alle platte daken 40 procent groen
>> reductie 800 kubieke meter = 4,4 procent

ONDERZOEK OPLOSSINGSRICHTING
In een eerste onderzoek naar de oplossingsrichting voor Rubroek hebben we onderzocht hoe het water-
probleem opgelost zou kunnen worden met ‘simpele’ technische ingrepen die al vaker toegepast zijn bij het 
watersensitief maken van een gebied. Ons doel hierbij was gevoel krijgen hoeveel maatregelen we zouden 
moeten nemen om de eerder genoemde 16.650 kubieke meter water op te vangen of te laten infiltreren.

WATEROPSLAG
- maak op 5 locaties ondergrondse wateropslag 
onder de wadi’s
>> reductie 2.700 kubieke meter = 15 procent

WADI’S
- maak drie wadi’s van in totaal 10.000 vierkante 
meter van gemiddeld 20 centimeter diep
>> reductie 2.000 kubieke meter = 8,5 procent
- maak op 9 locaties ondergrondse watertanks
>> reductie 4.600 kubieke meter = 25 procent

ONTHARDEN TROTTOIR
- maak op 5 locaties ondergrondse wateropslag 
onder de wadi’s
>> reductie 2.700 kubieke meter = 15 procent
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RUBROEK

SPEELT

verbinden door trappen water vasthouden in de plint

wijkwaterbus faciliteert programma’s waterspeelroute

balkonbakken waterpaviljoen

forelvijverboomgaard

groene gevel

waterbestrating

groene dakpan

algehele indruk

2018 2024 2030

waterbakken 
balkons

veilige routes

nieuwe woningtypologieën

structuur herstellen

wijkbus

waterpaviljoen
buurtgracht

toevoegen van nieuwe woningtypologieen 
en een nieuw soort bewoner

veilige routes 
voor kinderen

verbinden van het 
maaiveld aan de 

woningen door trappen

speelplekken voor kinderen 
met een programma

zintuiglijke ervaring van 
water door geluid en 

weerspiegeling van licht

verbindingen creëren, 
structuur herstellen

ontmoetingen in het 
waterpaviljoen

samenwerken in de 
(private) tuinen

waterbakken en tafels 
balkons bevorderen 
contact buren

wijkbus biedt 
wijkprogramma’s

buurtveiligheid door 
wateroplossing: buurtgracht

opvang water in de plint, 
banken bevorderen sociaal 

contact

RUBROEK IS GAAF!
SOCIALE ONTMOETING DOOR WATER
Het vooronderzoek laat zien dat het 
waterresistent maken van Rubroek gerealiseerd 
kan worden met een aantal technische ingrepen. 
Het doel van het onderzoek is echter niet alleen 
het waterresistent maken van Rubroek maar 
oplossingen voor waterproblematiek simultaan 
in te zetten voor de wijk op andere gebieden; 
zogeheten koppelkansen. In het geval van 
Rubroek is de afwezigheid van sociale cohesie 
een groot probleem. Hier zagen wij dan ook 
de grootste kans en uitdaging. Kunnen we 
water inzetten voor de verbetering van de 
sociale cohesie van de wijk en hiermee ook de 
ruimtelijke kwaliteit?

De ruimtelijke kwaliteit van de wijk blijft op 
veel punten achter. Er is gemiddeld veel groen, 
maar het is niet kwalitatief ingezet. De twee 
stadstraten, de Jonker Fransstraat en de Goudse 
Rijweg, zijn verhard en ook de voorzieningen 
halen nog niet de kwaliteit van het centrum of 
het Zwaanshals. De algehele indruk is verarmd, 
rommelig en verhard. Er lijkt weinig aandacht 
voor de woonomgeving. Zowel de openbare 
ruimte als de kwaliteit van de gebouwen heeft 
aandacht nodig. Ook biedt de ligging van Rubroek 
dicht tegen het stadscentrum veel kansen die nog 
niet verzilverd lijken.

De verschillende locaties en doelgroepen in de 
wijk vragen om diverse oplossingen voor het 
opvangen en vasthouden van het hemelwater. 

Die oplossingen willen we inzetten voor het 
herstellen en verbeteren van de sociale en 
ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Dit doen we 
op drie niveaus, productniveau, gebouwniveau 
en wijkniveau. Hiermee willen we alle bewoners 
iets bieden, verschillende investeringsniveaus 
onderscheiden en zowel op korte als op lange 
termijn ingrepen realiseren. 

Een voorbeeld op productniveau is een ontwerp 
voor waterbalkon- en plantenbakken die water 
opvangen en tegelijkertijd de kwalitatieve aanblik 
van de gebouwen verhogen. Door het toevoegen 
van tafeltjes tussen de naast elkaar gelegen 
balkons bevorderen we het contact tussen de 
bewoners. Op gebouwniveau denken we aan het 
privatiseren van binnentuinen. Door de functies 
samen met bewoners te ontwerpen, bevorderen 
we sociaal contact. Denk aan het vergroten 
van aangrenzende privé-tuinen. Op wijkniveau 
introduceren we onder andere veilige routes 
voor kinderen: begeleid door water lopen ze een 
veilige route van school naar huis. Het geluid van 
stromend water en de weerspiegeling van licht in 
het water geven de route zintuiglijke kwaliteit. 
Het herstellen van verbindingen in de wijk geeft 
voormalig doodlopende straten meer ruimte voor 
kwaliteit en ontmoeting en het opvangen van het 
hemelwater van de daken in de middenberm. Op 
het niveau van de wijk zal ook het toevoegen van 
nieuwe woningtypologieën de sociale cohesie van 
de wijk bevorderen. Meer ruimte voor families 
betekent andere invulling van de openbare- en de 
private ruimten.
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vertraging van water

We willen het hemelwater dat nu wordt 
afgevoerd, gaan vasthouden in de wijk. Daarvoor 
introduceren we een nieuw wijkwatersysteem 
dat het water vertraagt op weg naar beneden en 
het water zo lang mogelijk vasthoudt. Doel is het 
water te laten infiltreren waar mogelijk. Als dat 
niet lukt kan het water hergebruikt worden om 
droogte en hittestress te bestrijden in warmere 
periodes. Het water vasthouden doen we waar 
het valt, op de gebouwen en in de binnentuinen. 
Elke schakel in het systeem buffert water. Als de 
maximale capaciteit is bereikt, activeren we de 
overflow naar een volgend systeem. Simultaan 
daaraan willen we het systeem voor de openbare 
ruimte ook reorganiseren. Pas als de gebouwen 
en binnentuinen verzadigd zijn, wordt het 
openbare systeem aangesproken. Dit systeem 
is geënt op de cultuurhistorische waterkundige 
onderlaag die we opnieuw willen introduceren: 
een systeem van oppervlaktewater mondt uit in 
de singel die op zijn beurt in verbinding staat met 
de Boezem.

RUBROEK HOUDT VAST!

overflow op wijkniveau

   water ingreep    ruimtelijke vertaling   sociale kans

1  vasthouden op het dak   vergroening aanblik   vergroten leefbaarheid   
2  vasthouden in de schil    voorzetbalkons combineren met trappen leggen van fysieke verbindingen
3  vasthouden in de openbare ruimte  grachten, wadi’s en wetlands  sociale veiligheid en programma’s voor kinderen 
4  ondergronds bufferen   kratten voorzien van tappunten  bestrijden hittestress
5  vasthouden in de plint    stedelijk meubilair met bufferfunctie stimuleren sociaal contact
6  vasthouden en afvoeren naar de singels goten en overstorten   maken van fysieke verbindingen
7  waterabsorbtie    nieuwbouw     naar een sociale mix
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goudse 

singel

warande

goudse rijweg

crooswijkse singel

kansen voor de wijk onderzoeksgebied

het blok

de slinger

de schijven

KANSEN OP WIJKNIVEAU
Het onderzoek Gebouwd Water is gericht op de 
private ruimten en op de zones in de overgang 
van publieke naar private ruimten. Rubroek heeft 
relatief veel openbare ruimte. De ruimtelijke 
problematiek, vooral op stedenbouwkundig 
niveau, maakt het noodzakelijk eerst te kijken 
naar de schaal van de wijk. 

Een analyse van de wijk laat zien dat er op 
wijkniveau diverse ruimtelijke kansen zijn die 
de verbindingen in de wijk verbeteren en die de 
ruimtelijke structuur verhelderen. In de hiernaast 
afgebeelde kaart onderscheiden we de volgende 
kansen voor Rubroek:

       herprofilering en vergroening stads-
 straten 
 
 verbinding oost en west

 verbinding noord en zuid

          verbinding Rubroek met het water

          de Warande als spil

          creëren van een hart voor de wijk

          ontwikkelen van binnentuinen

          vergroten diversiteit woningen

CASUSLOCATIES
SIGNIFICANTE DOORSNEDE
Om aan te tonen dat Rubroek het hemelwater 
kan vasthouden, wezen we een doorsnede 
van de wijk aan als studielocatie. In deze 
doorsnede komen alle bebouwingstypen voor. 
Deze zone wordt doorsneden en begrensd door 
vijf horizontale structuren: van de Crooswijkse-
Boezemsingel aan de noordzijde tot aan de 
Goudse Singel aan de zuidzijde. 

Deze zone is 137.000 vierkante meter groot. Bij 
een regenbui van 50 millimeter in 1 uur valt er 
in dit gebied 6.800 kubieke meter water. De door 
ons voorgestelde ingrepen moeten ertoe leiden 
dat een dubbel rioolstelsel in dit gebied niet nodig 
is. 
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Kwaliteiten
De gebouwen zijn met zorg ontworpen en 
vormen een beschermd stadsgezicht. De meeste 
appartementen zijn in privaat eigendom met 
een goed onderhoudsniveau en een netjes 
onderhouden buitenruimte.

Knelpunten
bouwkundig
- onduidelijke plinten
- beperkte isolatie
- details soms verarmd, zoals de balkonhekken

sociaal
- mensen ontmoeten elkaar niet
- er is geen verbinding met de straat en de tuinen
- bergingen lijken sociaal onveilig

water
- de daken zijn schuin en houden geen water vast
- de hemelwaterafvoeren zijn inpandig

Kansen en bedreigingen
Op strategisch niveau is het gebied kansrijk, 
omdat een grote rioolvervanging op handen 
is. Aanpassingen aan het wijkwatersysteem 
zijn mogelijk nog mee te nemen in deze 
vervangingsopgave. Het hemelwater dat op de 
gebouwen valt wordt nu al gescheiden afgevoerd 
van de vuilwatervoorziening. De afvoeren zijn 
weliswaar deels inpandig opgelost, maar zijn 
met een kleine ingreep te ontkoppelen van het 
vuilwater riool. Doordat de woningen privaat 
bezit zijn, is dit zowel een kans als bedreiging. 
De verantwoordelijkheid voor de gebouwen is 
verdeeld over een grote groep belanghebbenden. 
Een sterke Vereniging van Eigenaren (VvE) biedt 
mogelijk uitkomst.

Kwaliteiten
De appartementen verkeren in redelijke staat 
en kijken uit op de groene Warande. Alle 
appartementen hebben een eigen buitenruimte 
en een parkeergelegenheid voor de deur. 

Knelpunten
bouwkundig
- de energetische prestatie is laag
- de renovatie is laagwaardig

sociaal
- het blok is een barrière in de wijk
- de straten zijn smal en doodlopend

water
- er zijn heel veel hemelwaterafvoeren
- het gebouw houdt geen water vast
- rondom de gebouwen is veel verharding 

CASUS 2 - ‘DE SLINGER’CASUS 1 - ‘DE SCHIJF’

Kansen en bedreigingen
De opzet van de blokken is ruim, mogelijk biedt 
het omvormen naar gesloten bouwblokken 
kansen. Ook de aangrenzende groenstrook is 
een ruimtelijke kans voor mogelijke verdichting. 
De gemeente Rotterdam ziet heil in noord-
zuid verbindingen door de wijk. Mogelijk kan 
zij als partner optreden bij het realiseren van 
doorbraken. 
De vele hemelwaterafvoeren zijn een knelpunt, 
maar bieden ook kansen voor het aanpassen 
van het verloop en deze te ontkoppelen van het 
hemelwater. Dat gebouweigenaar Havensteder 
vrijwel het hele blok bezit, is kansrijk. 
Tegelijkertijd heeft Havensteder (nu) aangegeven 
dat ze geen mogelijkheid heeft om te investeren 
in deze blokken. Ook ziet ze momenteel geen 
urgentie in het afstoten van dit blok.

Kansen en bedreigingen
De opzet van de blokken is ruim, mogelijk 
biedt het omvormen naar gesloten 
bouwblokken kansen. Ook de groene 
binnentuinen zijn goeddeels ongebruikt en 
kunnen geprogrammeerd worden. Sociale 
cohesie en verantwoordelijkheid zijn daarbij 
aandachtspunten. Dat gebouweigenaar 
Havensteder vrijwel het hele blok bezit, is 
kansrijk. Tegelijkertijd heeft Havensteder recent 
geïnvesteerd in deze blokken en zal ze niet snel 
nieuwe initiatieven ontplooien.

Kwaliteiten
De appartementen verkeren in redelijk goede 
staat, hebben een eigen buitenruimte en 
kijken uit op de groene binnentuinen. Ook is er 
parkeergelegenheid voor de deur. 

Knelpunten
bouwkundig
- de energetische prestatie is laag
- de vormgeving is armoedig

sociaal
- het blok maakt een armoedige indruk
- de plinten zijn veelal bezet met bergingen en 
portieken

water
- er zijn heel veel hemelwaterafvoeren
- de gebouwen houden geen water vast
- rondom de gebouwen is veel verharding 

CASUS 3 - ‘HET BLOK’
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         verbinding noord en zuid

         de warande als spil

         ontwikkelen van binnentuinen
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nieuwe situatie

huidige situatie

DE WATEROPGAVE
Het gebied van de eerste casus heeft een 
oppervlakte van 28.700 vierkante meter. Er 
staan toen bouwblokken en twee garages in het 
plangebied. Bij een regenbui van 50 millimeter 
in een uur moet dit gebied 957 kubieke meter 
overtollig water verwerken. 

ONTWERPVOORSTELLEN
De voornaamste ingrepen zijn de ‘privatisering’ 
van de buitenruimte tussen de bouwblokken 
en het direct bereikbaar maken van deze 
buitenruimte vanuit de woningen. We beogen 
sociale cohesie door de balkons met groene 
‘voorzetbalkons’ met elkaar en met het maaiveld 
te verbinden. De plantenbakken herstellen de 
allure van de architectuur. De hekken rondom de 
fietsenstallingen maken plaats voor waterbassins, 
waardoor de fysieke barrière geen visuele 
barrière vormt. De bewoners kunnen aan de 
tuinzijde via de trappen naar beneden. Ook de 
bewoners die op de hogere bouwlagen wonen, 
kunnen zo profiteren van de buitenruimte. De 
terrassen over de grachten kunnen bewoners 
voor gemeenschappelijke activiteiten gebruiken. 
We willen de tuinen van woningen op de begane 
grond vergroten en de overgangen verzachten 
met groene schuttingen. De gemeenschappelijke 
tuin is direct bereikbaar vanuit de eigen tuin.

Met een nieuwe inrichting van de binnentuin is 
het kijkgroen vervangen door gebruiksgroen: 
meanderende paden verbinden wadi’s en 

passeren een boomgaard. Het paviljoen dat in 
eerste instantie is gebruikt voor placemaking 
events is geschonken aan bewoners. Het wordt 
een verzamelplek voor bewoners. Zelfs (of juist!) 
als het regent. 

Aan de straatzijde wordt de brede stoep deels 
herbestemd voor waterbassins langs de plinten 
van de gebouwen: ze worden gevuld met groen 
of doen dienst als openbare zitgelegenheid voor 
bewoners. Langs de rand van de stoep komt een 
bovengrondse waterloop die bij heftige regens 
water transporteert richting de Warande. 

Ook worden de voormalige garagegebouwen 
vervangen door een (horeca)gelegenheid waar 
bewoners kunnen genieten van de parkachtige 
setting. Het terras doet dubbel dienst als 
waterbuffer waaruit water kan worden afgetapt 
door een kraantje. Het hemelwater hoeft zo 
alleen in extreme gevallen te worden afgevoerd. 
En zelfs dan wordt het in de wijk gehouden, in 
het overloopgebied de ‘Warande Wetlands’.

CASUS 1. VAN KIJKGROEN NAAR MULTIFUNCTIONELE TUINEN
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Qualities
Case 1

- Prenty of trees and green areas.
- The possibility of connection with the big park across the road.

- Consolidated architecture style that slightly variates.
- Frontgardens and easy access to the parking lots.
- Quiet area.

- Underground sub-level  for parking and storage with access to the 3 
and 4 story buildings.

- A volume in a strategic position within the neighborhood which could house a di�erent 
function available for the whole community. Each group of buildings in the area has one 
of these.

Problems
Case 1

- The back facade of the large block that closes the area does not have any direct 
relation with the neighborhood. 
- This street lacks from social control 

The back yard of the 2 story houses and the corridor to access the 
storage and parking  area underground the big buildings, generate a 
disconnection between the back facade and the park. 

- The corridor is understood by  most of the inhabitants as private

- The front area of the neighborhood does not generate an enclusure on the housing 
development. 
- The road in front separates the green area from the park and the inner yard.

Problems
Case 1

- The park lacks from playground areas or urban furniture as benches. - The presence of cars reduce the street to a narrow sidewalks and road. 

R

waterbergende 
balkons en trappen

gracht en 
vlonders

ontharde 
voortuin

boven-
grondse
afvoer

ondergrondse 
water berging

waterpaviljoen

referentie trappenfoto knelpunt bestaand referentie paviljoen

detail gracht - vlonder - maaiveld detail plantvakimpressie waterpaviljoen

referentie plantvakken

bovengrondse 
waterberging

boomgaardinfiltratie water vertragende 
daken

foto knelpunt bestaandreferentie bovengrondse afvoer referentie boomgaardfoto knelpunt bestaand

detail infiltratie detail waterbergende balkons
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waterbestendige verdichting

referentie nieuwbouw referentie invulling dak nieuwbouw referentie groene dakpan referentie groene dakpan

detail vertragend dak

berging krijgt 
buurtfunctie

terras bergt water 
tbv hergebruik

afkoppelen hwa’s

referentie pergola foto bestaande berging

detail plateaudetail hwa opvangen langs plint
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         verbinding noord en zuid
         de warande als spil
         ontwikkelen van binnentuinen
         vergroten diversiteit woningen

fasering van de ingrepen

huidige toestand

nieuwe toestand

CASUS 2: VAN ANONIEME SLINGER NAAR DYNAMISCHE BLOKKEN 
DE WATEROPGAVE
Het gebied van de tweede casus heeft een 
oppervlakte van 36.610 vierkante meter. Er 
staat een slingerend bouwblok van drie en 
vier woonlagen. De tuinen bevinden zich aan 
de Warande-zijde van het blok. De entrees en 
parkeerplaatsen bevinden zich aan de noordzijde. 
Bij een regenbui van 50 millimeter in een uur 
moet dit gebied 1.120 kubieke meter overtollig 
water verwerken. 

ONTWERPVOORSTELLEN
De belangrijkste ingreep is de realisatie van 
diverse doorbraken in ‘de slinger’. Door de 
ontstane U-vormige blokken aan de zuidzijde af 
te maken met (waterbestendige) nieuwbouw, 
ontstaan gesloten bouwblokken. De nieuwbouw 
is getrapt, waardoor ruime dakterrassen ontstaan 
en de getrapte tuinen het water bufferen. De 
trappen zorgen voor de bereikbaarheid van de 
woningen en de verbinding met de tuinen. In 
de nieuwbouw is een gezonde mix aan diverse 
woningtypen aanwezig. De ontstane binnentuin 
wordt opnieuw ingericht en we maken de tuin 
bereikbaar vanuit de portieken. Hierdoor krijgen 
alle bewoners direct toegang tot de binnentuin. 

Er is een groot terras met een paviljoen, 
waar gemeenschappelijke activiteiten kunnen 
plaatsvinden. De zone tussen de eigen tuinen 
en het gemeenschappelijk terras wordt verlaagd 
en kan bij hevige regenval onderlopen. De 
terrassen blijven met elkaar in verbinding staan 

door stapstenen. Een verhoogd voet- en fietspad 
waarborgt de bereikbaarheid van het bouwblok. 

Aan de straatzijde doorbreken we de 
woningblokken, waardoor de straten niet meer 
doodlopen. De parkeervakken worden gedraaid: 
door het langsparkeren ontstaat er ruimte voor 
een groene middenberm. Veel van de verharding 
is vervangen door semidoorlaatbare bestrating. 
De parkeervakken zijn met grasbeton gevuld. 
De stenen voortuinen hebben plaatsgemaakt 
voor grote perken en de ramen die hierop 
uitkijken zijn hier en daar vervangen door 
deuren. De bewoners maken gebruik van de 
tuinen en verzorgen deze. De wijkhovenier biedt 
ondersteuning.

De grote hoeveelheid aan hwa’s op de 
bestaande woningen worden vervangen door 
siervolle elementen die het beeld van de 
straat verrijken en het water van de daken 
direct naar de middenberm transporteren. 
Deze elementen verzorgen ook de verlichting 
in de straat. Het niemandsland op de hoeken 
van de gebouwen, afgebakend met een hek, 
betegeld en onbereikbaar worden omgevormd 
tot toegankelijke groene waterrijke zones. Deze 
vergroening van hoeken zorgen samen met de 
plantenbakken en de zogeheten ‘voorzetbalkons’, 
voor een nieuw aanzicht van de gebouwen.

1

2

3

91

GEBOUWD WATER water als motor voor stedelijke vernieuwing



R

referentie waterbergende krattenreferentie plateau referentie stapstenen

groene 
daken

groene 
balkons

vlonder natte speeltuin terras met paviljoen en 
infiltratiekratten

verhoogd pad en 
stapstenen

detail plateau detail gracht - vlonder - maaivelddetail waterbergende balkons

referentie ontharde wegenreferentie berm

groene 
daken

groene 
daken

groene 
berm

voortuinen voortuinenparkeren en 
eenrichtingsweg

parkeren en 
eenrichtingsweg

detail gootbak

foto knelpunt bestaand
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Problems
Case 2

- The group of buildings act as a barrier between the park and the roads in the back. 

The park is in a rather neglected status with no playgrounds and a very 
low amount of urban furniture.

- There is a generalized appropiation tendency of the public space.

- There is a disconnection between the park and the other side of the buildings.
- Although connections exist through the entrance hall of these buildings, barriers as 
these back yards block the connection with the park.
- These barriers also obstruct the possibility of any social control.

Problems
Case 2

- The group of buildings act as a barrier between the park and the roads in the back. 

The park is in a rather neglected status with no playgrounds and a very 
low amount of urban furniture.

- There is a generalized appropiation tendency of the public space.

- There is a disconnection between the park and the other side of the buildings.
- Although connections exist through the entrance hall of these buildings, barriers as 
these back yards block the connection with the park.
- These barriers also obstruct the possibility of any social control.
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detail gootbak verdiept

waterbergende 
gootbak
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         herprofilering en vergroening stadsstraten
         verbinding oost en west
         ontwikkelen van binnentuinen

huidige situatie

nieuwe situatie

CASUS 3. VAN ONBESTEMD GROEN NAAR GERICHT GEBRUIK 
DE WATEROPGAVE
Het gebied van de derde casus heeft een 
oppervlakte van 28.740 vierkante meter. Er staan 
halfopen bouwblokken en de straten rondom 
zijn verhard. De binnentuin is groen, maar ligt 
afgescheiden van de woningen door willekeurig 
geplaatste fietsenbergingen. Bij een regenbui 
van 50 millimeter in een uur moet dit gebied 958 
kubieke meter overtollig water verwerken.

ONTWERPVOORSTELLEN
Onze belangrijkste ingreep is het verwijderen van 
de bergingen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden 
voor het toe-eigenen van de binnentuin. De 
bergingen worden geconcentreerd op twee 
plekken, zo flankeren ze een van de horizontale 
verbindingen in wijk. De binnentuinen die 
hierdoor ontstaan, worden toebedeeld aan de 
bewoners. Ook bewoners van de hoger gelegen 
appartementen hebben via de achteruitgangen 
bij de trappenhuizen toegang tot de tuin.  

De binnentuinen kunnen worden 
geprogrammeerd. Dit is een nader uit te 
werken bewonersparticipatie-traject waar we 
vooralsnog moestuinen willen realiseren. De 
oost-westverbinding die straks geflankeerd wordt 
door de groene getrapte bergingen worden 
voorzien van een bovengrondse waterloop. 
De watertrappen versterken het geluid van 
stromend water. De waterloop is een zogeheten 
waterspiegel. Door met verlichting te werken die 
in het water wordt gereflecteerd, krijgt de route 

een veel zintuiglijkere beleving. Deze middelen 
worden ook ingezet in de tuinen. Met stapstenen 
kan de waterloop op speelse wijze bijdragen aan 
de beleving van de schoolgaande jeugd die deze 
sluiproute door de wijk gebruikt om van huis naar 
school te komen. Er ontstaat een ander soort 
‘klimaat’ op deze route.

Ook binnen deze bouwblokken zijn hoeken nu 
slecht ingericht en zijn de stroken langs de plint 
afgezet met hekken en volledig betegeld. Dit 
gebied is zo ingericht voor het tegengaan van 
vervuiling. Door de locatie te vergroenen en er 
meer water toe te voegen én ze aan bewoners 
te koppelen krijgen deze plekken waarde in de 
beleving van de wijk en voor haar bewoners. 

Om de sociale interactie in de wijk te 
vergroten, vooral voor de jeugd, stellen we een 
wijkwaterbus voor. Met deze mobiele placemaking 
plek hoeft het gebouw niet altijd worden bemand 
op één plek, maar kunnen op specifieke dagen en 
specifieke plekken evenementen georganiseerd 
worden. Hierbij wordt de bus ingezet als 
boekenbus, voedingsbus, speelgoedbus, etc.
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Problems
Case 3

Although some of the buildings have now a better relation with the park, there are also some that are placed against it or with 
barriers as in this case the storage rooms in these buildings is treated as a back facade with a non-inviting access and is completely 
disconnected from the inner park.

The park is in a rather neglected status with no playgrounds and a very 
low amount of urban furniture.

-There are plenty of corner spaces that area di�cult to determine if are public or private 
and area mostly empty or without a clear function.

R
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RUBROEK - CONCLUSIES RUBROEK - AANBEVELINGEN / VERVOLG
RUIMTELIJK
De eerste stappen naar een waterbestendig 
Rubroek bevinden zich niet alleen op gebouw- en 
tuinniveau maar ook zeker op het niveau van de 
stad. 
Conclusies:
• door een deel van de publieke buitenruimte 

(semi-) privaat te maken wordt de 
verantwoordelijkheid voor buitenruimte 
verlegd naar de bewoners. Ze krijgen hier het 
recht op (exclusief)gebruik voor terug;

• door nieuwe typen woningen toe te voegen 
aan de bestaande woningvoorraad ontstaat 
een gezondere mix van soorten woningen. 
De mogelijkheid ontstaat bovendien om een 
‘woon carrière’ te maken in de wijk zelf, 
hetgeen de binding met de wijk vergroot;

• door nieuwe fysieke verbindingen te maken 
in de wijk, met name in noord-zuidrichting, 
wordt de doorwaadbaarheid en de sociale 
cohesie van de wijk verbeterd;

• de voorgestelde ingrepen op wijkniveau 
als het uitbreiden/veranderen van de 
woonvoorraad zijn nu vertaald naar bepaalde 
plekken maar zijn hier niet aan gebonden 
en kunnen ook op andere locaties in de wijk 
worden voorgesteld;

• de ruimtelijke kwaliteit van de wijk wordt 
herwaardeerd door de ingrepen. Op deze 
wijze vindt de wijk weer aansluiting bij de 
binnenstedelijke locatie en zal het sociale 
karakter van de wijk verbeteren.

Op gebouwniveau introduceren we een scala aan 
ingrepen. Een aantal daarvan zijn niet nieuw, 
de toepassing ervan echter wel. Bij elke ingreep 
proberen we na te gaan wat de kwaliteitswinst is 
en wat het betekent voor het sociale netwerk in 
de wijk. 
Conclusies:
• door de gebouwen uit te rusten met 

voornamelijk groene absorberende 
maatregelen wordt het water vertraagd op 
weg naar beneden;

• door de hemelwaterafvoeren af te koppelen 
hoeft het water niet meer op de riolering te 
worden aangesloten;

• naoorlogse gebouwen lenen zich goed voor 
het afkoppelen van hemelwater, omdat dit 
in de gebouwen vaak niet is verweven met 
vuilwater;

• veel van de gebouwen in de wijk zijn geschikt 
voor watermaatregelen, zoals vergroenen 
van gevels, balkons en daken door de vlakke 
daken en dichte gevelvlakken.

SOCIAAL
Daarnaast hebben we onderzocht hoe we 
maatregelen kunnen nemen die niet alleen 
technisch uitvoerbaar zijn, maar die ook een 
meerwaarde hebben voor de wijk en de bewoners 
en bijdragen aan bewustwording over water. 
Hoe kunnen we met wateroplossingen een 
kwaliteitsimpuls geven aan de wijk Rubroek? Hoe 
kunnen we bewustwording over water vergroten 
en de sociale cohesie in de wijk bevorderen? De 

focus ligt hierbij niet op de openbare ruimte, 
maar op de bebouwde omgeving en het private 
bezit.
Conclusies:
• Rubroek kent veel sociale problematiek 

die mede is terug te voeren op de 
stedenbouwkundige opzet en de 
bouwkundige kwaliteit van de gebouwen. 
Ingrijpen in dat bestaand weefsel lijkt zinloos 
als we de problematiek op stedelijke schaal 
niet ook onder loep nenem;

• er is heel weinig privaat gebied in Rubroek;
• bewoners van de wijk Rubroek zijn niet 

participatief gebleken. Ze zijn nog niet ‘klaar 
voor de wateropgave’. Het leeuwendeel is 
bezig met overleven op dagelijkse basis;

• er is weinig sociale cohesie in de wijk. 
Wateroplossingen kunnen ook op sociaal 
niveau bijdragen, ingrijpen en verbeteringen 
doorvoeren, maar er zal gelijktijdig ook 
gewerkt moeten worden aan een sociale 
basis want water kan niet alleen ‘ijzer met 
handen’ breken.

WATER
Het teveel aan regenwater dat in Rubroek bij 
een regenbui van 50 millimeter in een uur moet 
worden afgevoerd via de riolen is 16.600 kubieke 
meter water. Dankzij de implementatie van een 
groot aantal technische maatregelen, zoals het 
ontharden van bestrating en het vergroenen van 
daken, kan dit water volgens berekeningen die 
we maakten in samenwerking met de TU Delft 

RUIMTELIJK  (WIJKNIVEAU)
• maak een uitgebreid assessment van de wijk 

Rubroek: betrek daarin de door ons opgedane 
kennis en vertaal dit naar een visie voor de 
hele wijk;

• benader de wijk interdisciplinair: betrek daarbij 
tenminste de disciplines stedenbouwkunde, 
bouwkunde (architectuur én bouwtechniek), 
landschap en ondergrondse techniek;

• er is nu ambitie bij de gemeente Rotterdam 
om ingrepen in de wijk te doen die bijdragen 
aan de verbinding met de stad, probeer dit 
momentum te verzilveren;

• kijk naar de verdichtingsopgave, en stel daarbij 
eisen aan het waterbestendige karakter van die 
nieuwbouw. Stel bijvoorbeeld een handboek 
‘waterweerbaar’ bouwen en renoveren op.

RUIMTELIJK (GEBOUWNIVEAU)
• begin klein en zorg dat ingrepen elkaar 

aanwakkeren;
• begin ergens: het dichtzetten van een 

binnentuin en ontharden van buitenruimte kan 
ook als experiment worden ingezet. Ga hierbij 
wel planmatig te werk.

SOCIAAL
• betrek maatschappelijke organisaties 

als woningcorporaties, scholen en 
zorgorganisaties, in de planvorming om zo 
bewoners te bereiken. Hotspot Hutspot kan 
een bijzondere rol spelen in het activeren van 
bewoners;

• benader bewoners niet met nog niet 
uitgekristalliseerde voorstellen. Je krijgt vaak 
maar één kans;

• doe geen wateringrepen zonder dat het 
ruimtelijk en sociaal ook wat opleverd, water 
kan een breekijzer zijn voor de herwaardering 
van de wijk.

WATER
• zorg dat boven tafel komt wat de investering 

mag zijn als al het hemelwater wordt 
vastgehouden;

• maak combinaties met andere vraagstukken, 
zoals mobiliteit en energietransitie;

• zorg voor afstemming met (reeds lopend) 
onderhoud en vernieuwingstrajecten aan 
gebouwen en in de openbare ruimte.

ORGANISATIE
• zorg voor follow-up bij de gemeente 

Rotterdam;
• zorg dragen voor het gezamelijk optrekken 

van de verschillende stakeholders: gemeente 
(WSR, beheer, stedenbouw, vastgoed, MO), 
waterschap, corperatie en bewoners;

• stel een wijkhovenier aan die de nieuw te 
realiseren groenvoorzieningen onderhoudt, 
zodat de kwaliteitsimpuls niet verloren gaat;

• Kijk of de waterschapsbelasting vertaald 
kan worden in een vast deel en een flexibel 
deel, waardoor het flexibele deel flink lager 
kan zijn als corporaties of particulieren water 
vasthoudende maatregelen nemen.

in de wijk worden vastgehouden. Een van de 
ingrepen die het meeste resultaat genereerde is 
ondergrondse waterberging.
• dit onderzoek laat zien dat het alleen 

toepassen van ingrepen die niets aan 
kwaliteit toevoegen aan de wijk op ruimtelijk 
en op sociaal gebied een verloren kans is.

ORGANISATIE
Het bezit in de wijk is deels particulier en voor 
een groot deel in het bezit van Havensteder.
Conclusies:
• ingrepen doen op blokniveau is mogelijk;
• de blokken die in bezit zijn van particulieren 

betekend overleg met de verenigingen van 
eigenaren over de ruimte en de wensen;

• het maatschappelijk bezit biedt kansen om 
in te grijpen op blokniveau maar legt ook 
beperkingen op;

• het vasthouden van water levert in theorie 
een besparing op voor gemeente en 
waterschappen. Dit bedrag boven tafel 
krijgen en omzetten naar een te investeren 
bedrag voor het nemen van de maatregelen 
is lastig gebleken.
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LOMBARDIJEN
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overzicht deelgebieden

OMSCHRIJVING WIJK 
Lombardijen is een Rotterdamse wijk in het 
zuiden van de stad, die wordt omsloten door een 
aantal belangrijke verkeersaders: de Molenvliet, 
de Spinozaweg en de treinverbinding tussen 
Rotterdam en Dordrecht. De wijk bestaat uit 
zeven woonbuurten die door groenstroken van 
elkaar worden gescheiden. De ontwerper van de 
wijk, Peter van Drimmelen, introduceerde het 
begrip ‘woongroep’ als ontwerpuitgangspunt. 
Met een woongroep wordt een groep mensen 
bedoeld die elkaar van gezicht kent. Elke 
woonbuurt is opgebouwd uit twee woongroepen 
met daartussen de ‘buurttuin’. Dit is een groene 
lob, die niet toegankelijk is voor autoverkeer. De 
woonbuurten kennen een afwisselend hoge en 
lage bebouwing, gekoppeld aan grote openbare 
groene ruimtes. Hierdoor ontstaat een prettige 
open structuur, die ervoor zorgt dat er ondanks 
de hoge bebouwingsdichtheid voldoende ruimte 
bestaat om te spelen en te wandelen.

 
 

LOMBARDIJEN - OMSCHRIJVING WIJK

Lombardijen, Rotterdam.

LOMBARDIJEN - ONTSTAANTSGESCHIEDENIS 
DE ONSTAANSGESCHIEDENIS
Hoewel er al voor de Tweede Wereldoorlog 
uitbreidingsplannen waren voor het gebied 
Lombardijen, kwam de gemeente pas na de 
oorlog met concrete plannen om de ontstane 
woningnood te verlichten. Aan de zuidkant 
van de stad werd een plan voor de Zuidelijke 
Tuinsteden opgezet: Pendrecht, Zuidwijk en 
Lombardijen. Deze wijken werden opgezet 
volgens de modernste internationale inzichten 
over wonen, met veel lucht, licht en ruimte. 
De planvorming voor Lombardijen startte 
omstreeks 1950. De stadsstedenbouwer Peter 
van Drimmelen borduurde voort op de ervaringen 
van eerder ontwikkelde wijken in Pendrecht en 
Zuidwijk, ontworpen door Lotte Stam Beeser. Veel 
bewoners hadden kritiek op de grote openheid 
van de woningen in Pendrecht en Zuidwijk. Van 
Drimmelen zag een te grote openheid als gevaar 
voor de intimiteit van het familieleven. Waar 
Lotte Stam Beeser zich vooral richtte op hygiëne 
en gezondheid, concentreerde van Drimmelen 
zich op wat hij noemde ‘de ideale socialisatie’. Hij 
had een wijk voor ogen waar wonen en recreëren 
in elkaar overvloeien en waar kinderen zich stap 
voor stap konden ontwikkelen tot ‘verantwoorde 
volwassenen’. In 1950 schetste Van Drimmelen 
de eerste ruimtelijke hoofdopzet volgens een 
hiërarchisch model, analoog aan de opbouw 
van een boom: wortels, stam, takken, twijgen, 
bladeren en nerven. 
(Bron: dS+V, cultuurhistorische beschrijving 
Lombardijen, blz 7)

Opzet Zuidelijke Tuinsteden 1952

Uitbreidingsplan Lombardijen, P. van Drimmelen, 1951
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HET ONTWERP 
De structuur van de wijk bestaat uit een buiten- 
en binnenring. Tussen de twee ringen situeerde 
Van Drimmelen zes nieuwe buurten. Een zevende 
buurt, het nooddorp Smeetslanden, werd in 
dezelfde structuur opgenomen. De binnenring 
omsloot het hart van de wijk dat bestaat uit 
een groen park en een voorzieningencentrum. 
Alle winkels, scholen en kerken, werden langs 
de binnenring gegroepeerd. Bij de opzet van 
de buurten bouwde Van Drimmelen voort op 
de theorieën van de Amerikaans socioloog  
Cooley. Uit zijn vele internationale onderzoeken 
concludeert Cooley dat een face-to-face groep, 
(een groep mensen die elkaar van gezicht 
kennen), overal ter wereld een omvang heeft van 
350-600 gezinnen. Van Drimmelen noemt zo’n 
groep een woongroep. Elke buurt bestaat uit twee 
woongroepen, verbonden door een groene zone.
Het ontwerp van Van Drimmelen is sterk 
gekoppeld aan het opgroeien van kinderen. 
Voor de kleinste kinderen tot een jaar of zes, 
zijn er collectieve groene binnenterreinen 
waarop de ouders vanuit huis toezicht kunnen 
houden. Voor de lagereschoolkinderen wees hij 
groene stroken aan tussen twee woongroepen. 
Hier konden kinderen enigszins uit het zicht 
van hun ouders, maar toch nog binnen veilige 
afstand, met elkaar spelen. Voor de oudere 
jeugd bedacht hij de wildere velden tussen de 
buurten. In elke buurt wilde Van Drimmelen 
een ‘concentratie van etagewoningen naast een 
concentratie van laagbouw’, dat het geheel een 

evenwichtige compositie vormde (CHS, blz 30). 
Later is deze zorgvuldige opbouw losgelaten 
en zijn de etagewoningen aan de rand van de 
buurten gegroepeerd en de laagbouwwoningen 
in het midden. In  buurt A, de buurt rond de 
Zenostraat, is nog het best de oorspronkelijke 
schakering van laagbouw en etagebouw terug te 
vinden. In de andere wijken, zoals wijk C rond 
de Homerusstraat, zijn de etagewoningen en 
de laagbouwwoningen van elkaar gescheiden 
in afzonderlijke delen. Buurt A is kwalitatief 
ook een van de beste buurten, zowel in 
bouwkundig als architectonisch opzicht. Vooral de 
architectonische kwaliteit in de later ontwikkelde 
buurten was ondermaats. In 1963 schreef Van 
Drimmelen dat financiële motieven teveel tot 
zuinige en monotone architectuur hebben geleid 
en plaatselijk tot te hoge dichtheid (Blijstra blz 
235).
 
Van Drimmelen had een groot geloof, critici 
zouden zeggen ‘een naïef geloof’, in de invloed 
van de gebouwde omgeving op de sociale 
ontwikkeling van de mens. Door enkele cruciale 
aanpassingen in de stedelijke opbouw en 
een schrale uitvoering van de woningen is 
onvoldoende gehoor gegeven aan zijn ideale 
omgeving. Dat gold al voor zijn tijd met een 
homogene bewonersopbouw, maar geldt 
nog veel meer voor de huidige tijd met een 
grote diversiteit aan culturele achtergronden 
in combinatie met de eenzijdigheid van 
het woningaanbod (woningen waarvan Van 

Drimmelen in 1963 al schreef dat ze ondermaats 
waren). Sinds 2004 vindt er een herstructurering 
plaats in de wijk. Dit heeft geleid tot betere 
openbare voorzieningen, een heraangelegd 
centrale park en toevoeging van nieuwe 
woningen waardoor er een evenwichtigere 
samenstelling van de huishoudens ontstond. De 
herstructurering vergrootte ook de mogelijkheden 
van het maken van een wooncarrière in de eigen 
wijk, een belangrijk middel ter verbetering van de 
sociale binding met de wijk.

De meeste informatie komt uit de Cultureel 
Historische Studie (CHS) van de gemeente 
Rotterdam (2004) en uit Blijstra, Rotterdam Stad 
in beweging (1965)
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LOMBARDIJEN - HET ONTSTAAN VAN DE NIEUWE WIJK

Ruimtelijke structuur Lombardijen met een groene hart en buurten radiaal om het hart gegroepeerd. Ruime straatruimten tussen de woonblokken. Zeno buurt met een mix aan verschillende bouw-
typen in laagbouw, etagebouw en urban-villa blokjes.

Etagewoningen met gesloten plinten rondom groene 
hoven.
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LOMBARDIJEN - STRIJD MET HET WATER

Hoogtekaart Rotterdam Zuid. Blauw 
is laaggelegen, oranje hoger gelegen. 
Duidelijk is te zien dat Lombardijen 
brhoort tot het laagste gedeelte van 
Rotterdam Zuid.

DE POLDERS VAN ROTTERDAM ZUID
Het huidige Lombardijen maakte in de 
middeleeuwen deel uit van het deltagebied 
Riederwaard, een laag gelegen deltagebied 
tussen de Waal en de Merwede (wat nu Maas 
heet). Het gebied liep regelmatig onder, maar 
uit opgravingen blijkt dat het gebied sinds de 
vierde eeuw na Christus permanent bewoond is 
geweest, ondanks de vele grote overstromingen 
die het gebied teisterden. Vanaf de 13de eeuw 
werd het gebied beschermd tegen het water. 
De Riederwaard werd ingepolderd door een 
structuur van komvormige polders, elk met een 
eigen interne organisatie. Her en der lagen kleine 
nederzettingen als Katendrecht, Charlois en 
Rhoon. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw groeide de Rotterdamse haven snel en 
moesten er veel woningen gebouwd worden voor 
de nieuwe havenwerkers uit Zeeland en Brabant. 
In die tijd ontstonden wijken als Charlois, 
Feijenoord en Vreewijk. De uitbreidingen volgden 
vooral de structuren van de nieuw gegraven 
havens en de daarbij behorende infrastructuur, 
minder het onderliggende landschapspatroon van 
watergangen en weilanden. 

NIEUWE PLANNEN VOOR ZUID
De Tweede Wereldoorlog zette een streep 
door de uitbreidingsplannen in Rotterdam-
Zuid. Lombardijen bleef een open polder, 
doorsneden door de Dordtse Straat. Na de 
oorlog was de woningnood groot. De gemeente 
zag af van de vooroorlogse uitbreidingsplannen 

De historische polder Riederwaard 
waar Lombardijen deel uit maakt. Tot 
de zeventiende eeuw overstroomde de 
polder vaak.

-3,8 NAP

-4,3 NAP

-2,2 NAP

-3,0 NAP

MAAIVELD -2,1 NAP

VERVUILING

KLEI

WEGEN/
BEBOUWING

Bodemopbouw Lombardijen

GRONDWATERZAND

Kaart Polderstructuur Lombardijen circa 1949.

en voor de Zuidelijke Tuinsteden Pendrecht, 
Zuidwijk en Lombardijen werden nieuwe 
plannen gemaakt waarvoor het onderliggende 
landschapspatroon volledig werd genegeerd. 
De focus lag op gezondheid en socialisatie, niet 
op landschappelijk bewustzijn. Over het oude 
landschap werd een zandlaag gestort, waarop de 
nieuwe wijken gebouwd konden worden. 
De hoogtekaart van Rotterdam laat zien dat 
Lombardijen op het laagste punt van de stad ligt. 
De wijk vormt de badkuip van Rotterdam. De 
bodem bestaat voor een groot deel uit klei met 
een kleine zandlaag als toplaag. Door de lage 
ligging van het gebied ligt het grondwater hoog, 
gemiddeld 10 centimeter onder het maaiveld. 
Bij hevige regenbuien is de bodem nauwelijks in 
staat het water op te nemen. Hierdoor worden de 
terreinen snel drassig. Jaarlijks klinkt de grond 
circa een centimeter in. Om de voeten droog te 
houden, moeten de open terreinen daardoor om 
de tien jaar opgehoogd worden.

Wateroverlast na elke flinke regenbui.

Bodemopbouw Lombardijen. Grondwaterstand is circa 10 
centimeter onder het maaiveld.



L

Lombardijen wijkprofiel 2016. 

Kaart rechtsboven: Lombardijen met de twee 
casusgebieden. Casus 1 Zenobuurt, Casus 2 
Homerusbuurt.
Kaart rechtsonder: Verdeling bezit, in rood aangegeven 
het Corporatiebezit in Lombardijen.
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SOCIAAL
Lombardijen telt ongeveer 14.000 inwoners. 
De gemiddelde leeftijd van de wijk ligt op het 
gemiddelde van Rotterdam. In detail bekeken 
wonen er, vergeleken met andere delen van de 
stad, vooral veel jongeren tot 15 jaar en ouderen 
boven de 65 jaar. De populatie is zeer gemengd 
met circa 45 procent autochtone bewoners en 
een grote Surinaamse gemeenschap. 
Lombardijen behoort tot de meest kwetsbare 
wijken in Rotterdam. De wijk wordt gekenmerkt 
door een eenzijdig woningaanbod van 
etagewoningen, de meesten nog zonder lift, en 
kleine grondgebonden woningen. Dit genereert 
een woningpopulatie met veel sociale problemen 
als werkloosheid, armoede en afnemende sociale 
betrokkenheid.

Jaarlijks onderzoekt de gemeente de staat van 
alle Rotterdamse wijken en vat dit samen in de 
wijkprofielen. De laatste jaren zakt Lombardijen 
steeds verder weg op deze ranglijst. Vooral op 
de sociale index en in iets mindere mate op de 
veiligheidsindex scoort de wijk slecht. Illustratief 
is de ranglijst van ‘beleving’, dit is de index van 
de waardering die de bewoners geven aan hun 
eigen leven. In 2016 behoorde de wijk op het 
vlak van sociale kwaliteit tot de tien slechtst 
scorende wijken van Rotterdam (in 2014 waren 
er nog 25 wijken met een lagere score dan 
Lombardijen). 

De kwaliteit van de wijk schuilt in de ruime 

LOMBARDIJEN - SOCIALE PROBLEMATIEK
groene opzet en de ruime voorzieningen. Vooral 
de groen- en sportvoorzieningen springen er 
gunstig uit. Ook de onderwijsvoorzieningen 
zijn goed met voldoende keuze aan 
basisscholen en enkele middelbare scholen. 
Andere pluspunten van de wijk zijn de 
goede ontsluitingsmogelijkheden, met 
snelle verbindingen naar de snelweg en het 
treinstation Lombardijen met bus-, trein-, en 
tramverbindingen.

De sociale betrokkenheid (53 procent zegt 
zich sociaal betrokken te voelen bij de buurt) 
is vergelijkbaar met de gemiddelde score in 
Rotterdam, al organiseren bewoners zich wel 
actiever en heeft de wijk een breed sociaal 
netwerk volgens het Gebiedsplan IJsselmonde 
2015-2018. In dit Gebiedsplan focust de 
gemeente de komende jaren vooral op het 
weerbaarder maken van de bewoners. Een 
aantrekkelijker woonomgeving is daarbij een van 
de speerpunten: ‘een prettige woonomgeving, 
goed onderhouden en veilig’, zo luidt de 
doelstelling van de gemeente.  

Index beleving Lombardijen door bewoners vergeleken met alle wijken in Rotterdam. 

Index 2016 vergeleken met 2014 voor de drie hoofdgroepen.

1

2

LOMBARDIJEN - TWEE CASUSSEN
TWEE CASUSSEN
Om onze plannen voor een wateradaptieve 
wijk met meer ruimtelijke en sociale 
kwaliteiten te toetsen, selecteerden we twee 
karakteristieke buurten: de Zenobuurt en de 
Homerusbuurt. Hoewel ontworpen als deel van 
hetzelfde stedelijke ontwerp wijken de twee 
buurten op enkele fundamentele aspecten 
af van elkaar. Zo zijn er grote verschillen in 
de eigendomsverdeling, type woningen en 
de aanwezigheid van collectief groen. Bij de 
selectie van de buurten is ook gelet op komende 
vernieuwingen van de riolering, de woningen en 
de woonomgeving. Bij buurten waar de riolering 
al vervangen is of waar de woningen recent zijn 
vernieuwd, is de kans geringer dat vernieuwende 
plannen voor adaptief bouwen worden 
uitgevoerd. Tot slot kennen de geselecteerde 
buurten een waterprobleem, al geldt dit geldt 
voor alle buurten in Lombardijen.

CASUS 1: ZENOBUURT 
De Zenobuurt, buurt B, in het oorspronkelijke 
plan van Van Drimmelen, wordt ingekaderd 
tussen de Spinozaweg, de Molenvliet en de 
spoorlijn Rotterdam-Dordrecht. Het is een 
ruim opgezette buurt met bijna 50 procent 
grondgebonden woningen. Bijna alle woningen 
zijn in particulier bezit, corporaties hebben 
in deze buurt geen eigendommen. De open 
ruimten zijn verdeeld in openbare gebieden en 
privéruimten. Collectieve terreinen komen in de 
Zenobuurt niet voor. 

CASUS 2: HOMERUSBUURT 
De Homerusbuurt is onderdeel van buurt C uit 
het plan van Van Drimmelen. Deze buurt is later 
gebouwd dan de Zenobuurt. De oorspronkelijke 
uitgangspunten van een menging tussen 
verschillende woningtypen is hier minder goed 
doorgevoerd. Hierdoor kent de Homerusbuurt 
een eenzijdige bebouwing van vierlaagse 
etageflats rondom collectieve binnengebieden. 
Alle woningen zijn in het bezit van woning 
corporatie Havensteder. De collectieve 
binnengebieden zijn vrij toegankelijk. Het in het 
oorspronkelijke ontwerp gewenste onderscheid 
tussen de openbare ruimten en de collectieve 
ruimten, alleen bestemd voor de bewoners, is 
er nooit gekomen. Nu zijn de binnengebieden 
te openbaar, waardoor bewoners ze nauwelijks 
benutten. Ook het bezit van de binnenruimten 
is tweeslachtig: ze zijn deels  gemeentelijk 
eigendom (vooral de verharde delen) en deels 
in eigendom van de corporatie. Zowel voor het 
beheer als voor de vernieuwing van het gebied is 
dit onhandig.
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CASUS 1  ZENOBUURT - ANALYSE
ZENOBUURT
De Zenobuurt is gesitueerd aan de noordzijde 
van Lombardijen. Er staan veelal grondgebonden 
woningen met een voor- en een achtertuin 
die samen met de vierlaagse portiekflats 
een zogeheten woongroep vormen. Over het 
algemeen zijn het kleine woningen in particulier 
bezit, in een wijk met weinig sociale cohesie. 

Van de zes buurten van Lombardijen voldoet 
de Zenobuurt het best aan de oorspronkelijke 
stedenbouwkundige idealen uit 1953. Het is 
een fijnmazig opgezette wijk met een mix aan 
grondgebonden woningen, etagewoningen 
en zogeheten urban villa blokjes: een 
uitgebalanceerde verhouding van hoog en 
laagbouw omgeven door groen. De buurt 
is in 1960 bijna volledig ontworpen door de 
Rotterdamse architect F.E. Groosman. 

Het beschikbare groen is in particulier gebruik 
of behoort tot de openbare ruimte. Collectief 
gebruik van het groen, wat wil zeggen dat 
de ruimte alleen wordt gebruikt door de 
omwonenden, komt in deze buurt niet voor. 
De overgangen tussen privé en openbaar zijn 
op veel plekken moeizaam. Tekenend voor 
de  ongemakkelijke overgangen tussen het 
privégebied en de openbare ruimte: zijn de stalen 
hekwerken die om enkele urban-villa blokjes zijn 
geplaatst.

Zenobuurt in Lombardijen met in rood aangegeven het 
onderzochte deel van de buurt.

Galerijblok  met particuliere appartementen Private grondgebonden woningen. 

Woonblokje met later toegevoegd hekwerk.

PROBLEMEN
auto
dominant

wateroverlast
binnengebieden

weinig sociale 
interactie

veel verharding

onbestemde
publieke ruimte

gesloten plint

afnemende b
flora en fauna

 

onveiligheid rond de woning

doorgaande langzaam
verkeersstructuur 
functioneert niet  

 

kleine
woningen
kleine 
bergingen

 

weinig eigen
buitenruimte

 

hoge energiekosten

natte bergingen

geen voortuin

KANSEN

voetganger/ fietser dominant
door parkeerplekken verplaatsen

minder wateroverlast
binnengebieden door vasthouden 
en natte laagtes

binding met wijk
door meer collectief gebruik

 

veilgiheid vergroten door sociale cohesie
door gemeenschappelijk gebruik

 
 

woningen vergroten
door opbouw + toevoeging
berging

 

meer eigen
buitenruimte
door dakterrassen en 
grotere prive-tuinen

 
lagere energiekosten
etentiedak

sociale interactie
door gemeenschappelijke
buitenruimte

toevoegen groenstrook
als voortuin

specifieke publieke ruimte
door bestemde buitenruimte

ZENOBUURT - ANALYSE

Grafische weergave van de problemen en kansen voor de Zenobuurt
PROBLEMEN KANSEN

De oorspronkelijke langzaamverkeersroutes 
functioneren niet meer optimaal en de wijk is niet 
ontworpen op het huidige autobezit. Geparkeerde 
auto’s bepalen op een dominante wijze de 
ruimtelijke beleving van de wijk. De aansluiting 
van privé-tuinen op de openbare groenstructuur 
is op veel plekken, vanuit ruimtelijk en sociaal 
oogpunt, niet optimaal ingericht. Gesloten plinten 
van gebouwen, het ontbreken van voortuinen en 
onduidelijke relaties tussen openbare ruimte en 
privétuinen zijn hiervan enkele voorbeelden. De 
eigendomsverhoudingen van de woningen zijn 
door de jaren heen versnipperd geraakt, wat een 
grootschalige verbetering van de wijk lastiger 

maakt. Wie  door de wijk wandelt valt een 
aantal zaken direct op. De wijk is erg groen en 
open, maar de publieke ruimte wordt nauwelijks 
gebruikt. Toen de wijk in de jaren zestig werd 
gebouwd, was de samenstelling en de sociale 
structuur anders dan hij nu is. Iedereen kende 
elkaar en op zaterdag hielpen alle bewoners 
met het snoeien van de  rozenstruiken. Op dit 
moment worden de groene veldjes nauwelijks 
gebruikt. Buren kennen elkaar niet en maar 
weinig bewoners voelen zich verantwoordelijk 
voor de buitenruimte. Het onderhoud van de 
openbare ruimte is in de afgelopen decennia van 
een gemeenschappelijke inspanning veranderd in 

een collectieve last.
Bovendien wordt de openbare ruimte op dit 
moment niet optimaal gebruikt. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is het feit dat het overgrote deel 
van de openbare ruimte bestaat uit drassige 
grasvelden, waarop nauwelijks toezicht wordt 
gehouden door de omwonenden. De slechte 
bodemgesteldheid en het feit dat Lombardijen 
één van de laagst gelegen delen van de stad is, 
zorgen er ook nog eens voor dat de grasvelden 
in de Zenobuurt regelmatig ongeschikt zijn om te 
spelen. Het water kan niet weg en zorgt ervoor 
dat de speelveldjes veranderen in drassige 
modderpoelen.
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BEREKENING galerij zenobuurt na renovatie
mm water gevallen 50
tijdsperiode in uur 1
oppervlak blok 610 m2 100,0% m2
          - waarvan privaat 610 m2 100,0% m2
          - waarvan plein 0 m2 0,0% m2
bebouwd oppervlak 610 m2 100,0% m2
privaat binnengebied I 108 m2 17,7% m2
privaat binnengebied II 0 0,0% m2

M2 oppervlak waarde tijdelijke 
berging

waarde 
infiltratieverlies

M3 regenwater tijdelijke berging infiltratie formule M3 regenwater M3 af te voeren 
via riool

M3 geïnfiltreerd, 
verdampt, of via 
open water 
afgevoerd                 

Private ruimte
infiltratie daktuin 0 25 75 0,050 0,025 0,075 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

tuin bestraat van steen 0 3 8 0,050 0,003 0,008 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

0,050 0,000 0,000 0,000
balkon-oppervlak 108 5 0 0,050 0,005 0,000 4,860 5,400 41,9% 4,860 90,0% 0,540 10,0%

galerij-oppervlak 150 5 0 0,050 0,005 0,000 6,750 7,500 58,1% 6,750 0,0% 0,750 0,0%

groen dak extensief 0 10 0 0,050 0,010 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

groen dak intensief 0 25 0 0,050 0,025 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

Subtotaal 13 100% 12 1

M2 oppervlak waarde tijdelijke 
berging

waarde 
infiltratieverlies

M3 regenwater tijdelijke berging infiltratie formule M3 regenwater M3 af te voeren 
via riool

M3 geïnfiltreerd, 
verdampt, of via 
open water 
afgevoerd                 

ingrepen
groen dak extensief 120 10 0 0,050 0,010 0,000 4,800 6,000 46,5% 4,800 0,0% 1,200 0,0%

groen dak intensief 600 25 0 0,050 0,025 0,000 15,000 30,000 232,6% 15 0,0% 15,000 0,0%

Afvoer water  via HWA 24,660

verticale gevel;  bergingscapaciteit 20L per m2 240 20 0 0,050 0,020 0,000 7,200 12,000 93,0% 0 0,0% 7,200 0,0%

galerij groengevel;  bergingscapaciteit 5L per m1 150 5 0 0,050 0,005 0,000 6,750 7,500 58,1% 0 0,0% 6,750 0,0%

grijs water systeem toiletten cap. aanvullen van 20 dagen 0 34 20,600 1400,80 1,401 0,000 0,0% 0 0,000
regenton 100L of 200L per HWA aanvullen van 7 dagen 0 100 0,00 0,050 10,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

infiltratiekrat;  bergingscapaciteit  600L per m3 krat 0 0,3024 0,18144 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

IT riool rond 300 mm;  bergingscapaciteit 283L per m1 0 0,1698 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

Subtotaal 11 14

belasting op binnengebied 0,000

infiltratie tuin 0 25 75 0,050 0,025 0,075 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

wadi 0 10 10 0,050 0,010 0,010 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

halfverharding 0 3 40 0,050 0,003 0,040 0,000 0,000 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

water passerende verharding bij k-waarde 0,5m/etm. 108 3 20 0,050 0,003 0,020 2,916 5,400 41,9% 2,916 0,0% 2,484 0,0%

Subtotaal 3 2

Totaal af te voeren water 14

geveltuin aan straatzijde 80 15 50 0,050 0,015 0,050 -1,200 4,000 31,0% 0 0,0% 1,200 0,0%

verbr. in L/pp/dag verbr. in L/hh/dag verbr. in m3/hh/jr
grijs water systeem toiletten 24 34 68,00 595,680
neerslag op daken 258 0,885 152,397 50 mm 5,650%

25,6%
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ZENOBUURT DE WATEROPGAVE

WATER

110
m3

162
m3

125
m3

610
m3

216
m3

730
m3

145
m3

111
m3

module water- 
tuinberging

module kratten
waterberging

module 
waterberging

module water- 
tuinberging

module 
waterberging

modules 
wadi-berging

overige modules 
water-berging

overige modules 
water-berging

ZENOBUURT WATERVERWERKING
Er is een strikte scheiding tussen de privétuinen 
en de openbare ruimte. Bergingen, hekwerken 
en schuttingen markeren duidelijk een grens. 
De openbare ruimte is veelal groen, maar 
heeft een slechte infiltratiegraad vanwege 
de bodemgesteldheid. De privétuinen zijn 
vaak verhard en vergroten daarmee het 
waterprobleem in de openbare ruimte. De 
tabel op de vorige pagina laat een voorbeeld-
berekening zien van de mogelijke voordelen 
die wateradaptieve maatregelen kunnen 
bewerkstelligen voor één bouwblok in de 
Zenobuurt. Het aantal kubieke meter hemelwater 
dat lokaal infiltreert en/of verdampt, stijgt 
aanzienlijk door de voorgestelde maatregelen.



GEBRUIK

hergebruik wc
spoeling

buurt-barbeque

bluswater
brandweer

irrigratie
beplanting

waterspelen kinderen
bluswater
brandweer

autowassen bewoners

prive-tuin bewoners 
bijzondere 
flora en fauna

moestuin

ramenwassen bewoners

ramenwassen bewoners

wadi-berging
module kratten
waterberging
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waterberging voor hergebruik

wadi/ vijver

moestuinen

moestuinen

waterfontein

gemeenschappelijk
gebruik - buurt-barbeque

waterspeeltuin

doorbreken lobby

droge speelplek

doorbreken lobby

water zitelementen

water zitelementen
water- tuinbergingen

water zitelementen

water zitelementen
water- tuinbergingen

prive tuinen

prive tuinen

waterberging voor hergebruik

gemeenschappelijk
gebruik - buurt-barbeque

verbinding door de wijk
middels doorsteek lobby

wadi groenstroken

wadi groenstroken
wadi groenstroken

wadi groenstroken

water van alle daken
afkoppelen op binnengebied

water van alle daken
afkoppelen op binnengebied

VOORBEELDUITWERKING

verbeteren biodiversiteit

verbeteren relatie binnengebied tot entree woning

verbeteren sociale cohesie

auto’s ondergeschikt 
in straatbeeld

verbeteren relatie binnengebied tot tuin woning

verbeteren relatie binnengebied tot tuin woning

verbeteren biodiversiteit

ZENOBUURT VOORBEELD UITWERKING

Voorbeelduitwerking van een wateradaptieve buurt met meer ruimtelijke en sociale kwaliteiten.

Diverse gebruikersmogelijkheden van het opgevangen water

ZENOBUURT HERGEBRUIK WATER



bestaande situatie opbouw

nieuwe situatie

modules water
zitelementen

module 
watervlonder

module 
waterschutting

module 
water-tuinberging

modules 
wadi-berging

module 
water- krattenberging0.50

m3

12.5
m3

6.50
m3

0.70
m3

0.70
m3

2.70
m3

730
m3

610
m3

110
m3

50
m2

23.6
m3

totale opvang water - prive

1340
m3

totale opvang water - collectief

bestaande situatie opbouw

nieuwe situatie

modules water
zitelementen

module 
watervlonder

module 
waterschutting

module 
water-tuinberging

modules 
wadi-berging

module 
water- krattenberging0.50

m3

12.5
m3

6.50
m3

0.70
m3

0.70
m3

2.70
m3

730
m3

610
m3

110
m3

50
m2

23.6
m3

totale opvang water - prive

1340
m3

totale opvang water - collectief
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Doorsnede van bestaande en nieuwe woning met opvangcapaciteit van een woning bij toepassing van alle middelen.

Catalogus aan oplossingen om het water te bergen, op te vangen en her te gebruiken.

ZENOBUURT VOORBEELD UITWERKING ZENOBUURT EEN NIEUWE TOEKOMST

Een nieuwe toekomst voor de Zenobuurt
In de huidige situatie levert elke bui al snel problemen op. De buurt is niet aangepast 
aan het klimaat. Na de aanpassingen veroorzaakt het water geen overlast. De 
veranderingen om het water te kunnen verwerken komen het woonklimaat van de hele 
wijk ten goede. 



L

Homerusbuurt met rood omkaderd het onderzochte deel.
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door meer collectief gebruik
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Grafische weergave van de problemen en kansen voor de Homerusbuurt

gebruik van de buitenruimtes is echter sterk 
verminderd door het toegenomen autobezit. 
Er is een verminderde sociale binding en 
verantwoordelijkheid voor de buurt. De 
buitenruimtes kennen een gebrek aan hiërarchie 
en zijn niet specifiek, onderhoud is duur. Ons 
doel is de ingrepen die de waterproblematiek 
van de Homerusbuurt aanpakken in te zetten 
voor verbetering van de leefkwaliteit van de 
gehele buurt. We noemen dit meekoppelen.

CASUS 2 - HOMERUSBUURT ANALYSE
HOMERUSBUURT
De Homerusbuurt is een onderdeel van de 
Rotterdamse wijk Lombardijen. De buurt ligt 
in het zuidoostelijk deel van de wijk en wordt 
begrensd door de Spinozaweg in het noorden, de 
Homerusstraat in het oosten en de Pascalweg in 
het zuidwesten. We richten ons in dit onderzoek 
op veertien naoorlogse Dura Coignet flats in het 
noordelijk deel van de Homerusbuurt.
De buurt heeft veel openbaar groen. Het 

PROBLEMEN KANSEN

VOORBEELD BEREKENING
mm water gevallen 50
tijdsperiode in uur 1

M2 oppervlak M3 regenwater M3 af te voeren 
via riool

M3 geïnfiltreerd, 
verdampt, of via 
open water 
afgevoerd                 

Private ruimte
infiltratie tuin 1.020 51 2,1% 0 0,0% 51 100,0%
tuin bestraat van steen 0 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
zadeldak 0 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
plat dak 11.599 580 23,5% 522 90,0% 58 10,0%
groen dak extensief 0 0
groen dak intensief 0 0

Publieke ruimte
open water 5.151 258 10,4% 0 0,0% 258 100,0%
infiltratie plantsoen en park 15.518 776 31,4% 0 0,0% 776 100,0%
infiltratie speeltuin 171 9 0,3% 0 0,0% 9 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 7.062 353 14,3% 261 74,0% 92 26,0%
straat of parkeerplaats half verhard 0 0 0 0,0% 0 0
stoep half verhard 2.191 110 4,4% 85 78,0% 24 22,0%
stoep  van steen 6.633 332 13,4% 0 0,0% 332 0

Totaal af te voeren water via Riool 2.467 100% 869 1.599

Berekening waterafvoercapaciteit
Het aantal kubieke meter hemelwater dat lokaal infiltreert en/of verdampt, stijgt aanzienlijk door de voorgestelde 
maatregelen. Het water dat via het riool wordt afgevoerd wordt van 259 kubieke meter naar 165 vierkante meter (36 
procent). Vertraagde afvoer, zoals opgenomen in de voorbeelduitwerking (287 kubieke meter) is niet meegenomen in 
de berekening. Ook het water dat wordt hergebruikt door bewoners is niet meegenomen.

HOMERUSBUURT - GROND EN WATER
BODEMDALING
De bodem in de Homerusbuurt daalt ongeveer 
6 tot 8 millimeter per jaar. Dit zorgt ervoor 
dat de beheerder om de x-aantal jaren de 
binnengebieden moet ophogen. Dit is een 
arbeidsintensieve en kostbare operatie. In ons 
voorstel maken we onderscheid tussen delen die 
mogen dalen (laagtes) en delen die op niveau 
blijven (speelplekken en paden). De lage delen 
mogen gedurende hevige neerslagperioden 
nat worden, zolang de hoge delen maar droog 
blijven. Hierdoor kan een groot deel van het 
water tijdelijk worden opgevangen en ontstaat 
een kleiner intensief te beheren oppervlak. 
Ophogingen behoren daarmee tot het verleden.

Homerusbuurt met recentelijk opgehoogde binnenterreinen.
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DE PORTIEKEN WORDEN HERNIEUD
Deze ingreep gaat gepaard met een herziening 
van de entrees van het bouwblok. Juist bij deze 
flats met gesloten plinten, onoverzichtelijke 
portieken en een zwakke relatie tussen woning 
en buitenruimte, vinden we het belangrijk 
om de relatie tussen binnen en buiten te 
herzien. Met  relatief eenvoudige ingrepen kan 
worden geschoven met bergingen. Hierdoor 
ontstaat een ruime, lichte entreeruimte voor 
gemeenschappelijk gebruik.
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GEBRUIK

RUGGENGRAAT
We stellen voor om een fysieke infrastructuur 
(ruggengraat) te realiseren waarop gebruikers 
letterlijk en figuurlijk kunnen inpluggen. Deze 
ruggengraat bevindt zich in de tussenruimte 
tussen gebouw en buitenruimte. Regenwater 
dat van de daken stroomt, wordt niet meer 
direct geloosd op het riool, maar stroomt 
naar een serie waterkolommen die samen een 
waterluifel vormen. Deze waterluifel houdt het 
water op hoogte vast voor hergebruik. En vormt 
tegelijkertijd de grens van een nieuwe autovrije 

Opvang en infiltratiemogelijkheden van de nieuwe ingrepen.

HOMERUSBUURT, MEEKOPPELEN
MEEKOPPELKANSEN
We stellen een fysieke ingreep voor die 
niet alleen het water vasthoudt, maar ook 
gemeenschappelijk gebruik van het gebouw 
en binnengebied faciliteert. Hierdoor benutten 
we meerdere meekoppelkansen. Waterberging 
wordt op een dusdanige manier vormgegeven dat 
gemeenschappelijk gebruik en interactie worden 
gefaciliteerd, de veiligheid wordt vergroot en de 
stedenbouwkundige structuur wordt verbeterd.

Weergave van de ruggengraat in het bouwblok met diverse mogelijkheden om 
aan te haken en het water te benutten voor dagelijks of recreatief gebruik.

zone, waar voetgangers de ruimte krijgen en 
kinderen veilig kunnen spelen.

MODULAIR
De luifel is opgebouwd uit modules waarmee 
ook een berging of uitbreiding van een woning 
kan worden gerealiseerd. Een nieuwe holle vloer 
verbindt binnen met buiten en functioneert 
tevens als waterberging. Dit systeem kan, geheel 
in lijn met het modulaire bouwsysteem van de 
Dura-Coignet flats, in een vervolgstadium verder 
worden ontwikkeld.

Stenige, gesloten plinten Krappe, onoverzichtelijke entrees Onbestemde publieke ruimten 
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HOMERUSBUURT, VOORBEELDUITWERKING
SAMENWERKING MET BEWONERS
Samen met de bewoners bepalen we de 
specifieke uitwerking van de ruggengraat. Door 
deze structuur stellen we diverse gebruikers in 
staat om regenwater voor diverse doeleinden te 
hergebruiken. Al is de ingreep niet afhankelijk 
van het hergebruik zelf. Het bergen van 
regenwater zorgt in elk geval voor minder 
wateroverlast, zowel binnen als buiten het 
gebouw. Het is een effectieve strategie om de 
bewoners te activeren en enthousiasmeren en 
snel enkele tastbare resultaten te realiseren. Met 
andere woorden: de ingreep is goedkoop, snel uit 
te voeren en vooral zichtbaar. We hebben enkele 
passende ingrepen uitgezet in een mogelijke 
tijdlijn.

Voorbeeldopzet van het gebied met een overzicht van ingrepen die in 
overleg met de bewoners genomen kunnen worden.

HOMERUSBUURT - EEN NIEUWE TOEKOMST

Een nieuwe toekomst Homerusbuurt
In de huidige situatie lopen de groene gebieden onder bij grote regenbuien. Met de 
portieken als kern van de nieuwe ruggengraat voor de opvang van regenwater kunnen 
de bewoners zelf meebepalen hoe ze hun omgeving willen verbeteren.

hoge energielasten

bergingen onder water

gesloten plint
autos dominant

portieken somber en 
onoverzichtelijk

geen gemeenschappelijke 
ruimte
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De architecten van Gebouwd Water hebben voorafgaand aan de workshop vier 
oplossingen aangedragen die tijdens de workshop zijn gebruikt om met vier groepjes 
verder over te brainstormen. Elke oplossing diende als inspiratie en paste in één van vier 
kwadranten (zie onderstaande figuur). Met de ideeën van de architecten als startpunt 
(Annex A), discussieerde elke groep over de waardes, gemiste kansen en mogelijke 
toevoegingen op de oplossing (voor foto’s zie Annex A). Nadat dit in kaart gebracht was, 
prioriteerde de groepen een hoofddoelgroep van de oplossing, andere belanghebbenden 
en tot slot betrokkenen om het systeem in werking te zetten. Voor de hoofddoelgroep is 
vervolgens een waardepropositie gemaakt. Verder zijn ook de daarvoor benodigde 
activiteiten geïdentificeerd, inclusief de partijen die voor de uitvoering nodig zijn. De 
volgende pagina’s geven inzicht in de waardeproposities, benodigde activiteiten en 
belangrijkste hoofdpunten uit de discussies.  
 

 
  

Uit: Innoboost, naar een businessmodel voor regenwater

WORKSHOP HERGEBRUIK 
REGENWATER
Samen met Innoboost organiseerden we 
een workshop waarin we onderzochten hoe 
we het regenwater direct in de wijk kunnen 
hergebruiken. Er zijn verschillende kansen voor 
het hergebruik van regenwater onderzocht. Deze 
kansen zijn na de workshop ondergebracht in vier 
groepen die we kunnen onderscheiden naar een 
centrale of een decentrale aanpak. Daarnaast 
is er een onderscheid in oplossingen die direct 
voor de buurt geschikt zijn of oplossingen 
waarbij het water voor externen bruikbaar is. 
De ervaringen uit de workshop leren dat er niet 
één zaligmakende oplossing bestaat waarmee 
wateroverlast is te voorkomen en het water 
kan worden hergebruikt. In alle gevallen is een 
mix aan maatregelen nodig, afgestemd op de 
specifieke locatie. Dit concludeerde Innoboost 
in haar rapport Naar een business model voor 
regenwater. 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK
Innoboost concludeert verder dat er twee 
perspectieven zijn voor de aanpak. Valt de keuze 
op een meer traditionele aanpak, dan is er een 
coalitie nodig van bestaande organisaties, zoals 
de gemeente, het waterbedrijf, de corporaties 
en de waterschappen. De coalitie pakt het 
probleem gezamenlijk aan. In een andere 
aanpak nemen de bewoners en ondernemers 
in de wijk de regie en maken zij samen de wijk 
leefbaarder. Innoboost doet geen uitspraken 

THEMA HERGEBRUIK WATER
over welke keuze het meest kansrijk is. Wel 
concludeert ze dat beide perspectieven een 
intensieve samenwerking vergt tussen bestaande 
organisaties en wijkbewoners. Het rapport wijst 
op het belang goed te definiëren welke waarde 
een bepaalde propositie oplevert en voor welke 
partij. Dit is lang niet altijd duidelijk. Een goed 
inzicht in deze waardepropositie maakt duidelijk 
wie baat heeft bij het meebetalen aan de aanpak.

AANBEVELINGEN INNOBOOST
Innoboost constateert dat er nog geen bewijs 
is geleverd welke systemen werken en of 
afnemers daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de 
oplossingen. ‘Durf te experimenteren en ga uit 
van de kansen van regenwater. Maak een start 
met één of enkele pilots en stuur gaandeweg bij.’ 
Zo luidt de laatste aanbeveling in het rapport.

VOORBEELDEN HERGEBRUIK REGENWATER

Autowasplekken met hergebruikt regenwater.

Het lokale biologische eethuis benut regenwater voor 
het restaurant en voor de tuin.

Een groene gevel kan het water opvangen en zuiveren.

Regenwater voor de moestuinen van de bewoners.
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HET VERVOLG
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TIJDSPLANNING
Gebouwd Water streeft naar verbetering van de 
waterinfrastructuur, zodat wateroverlast wordt 
voorkomen, schoon water slimmer wordt gebruikt 
en de ruimtelijke omgeving aantrekkelijker 
wordt voor de bewoners. Zo’n ambitie is niet 
in één keer te realiseren. Het vergt een lange 
adem en een intensieve samenwerking met 
alle betrokkenen: van gemeente tot bewoner, 
waterbedrijf tot school en corporatie tot lokale 
ondernemer. Het risico is dat te veel tijd gaat 
zitten in overleggen en plannen maken en 
er geen concrete resultaten zichtbaar zijn. 
Daarom willen we al in 2017 starten met enkele 
snel te realiseren initiatieven die de bewoners 
en ondernemers in de wijk laten zien dat er 
werkelijk wat gebeurt. Met twee scholen maken 
we momenteel samen met de leerlingen plannen 
die nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Ook 
willen we dit jaar enkele tappunten maken waar 
flesjes drinkwater gevuld kunnen worden. In 
onze planning moet er op deze wijze elk jaar 
tastbare verbeteringen plaatsvinden waarmee we 
permanent draagvlak voor de plannen kunnen 
creëren.
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CONCLUSIES AANBEVELINGEN
 - Door samen te werken met bewoners is er in en om de woningen veel winst te behalen bij het 

voorkomen van wateroverlast door hevige regenbuien;
 - Met een goede aanpak kunnen we ook bij de zwaarste buien wateroverlast voorkomen, zonder dat 

daarvoor vergroting van riolen en pompen nodig is. Dit geldt voor elke type wijk in Nederland;
 - Elke type wijk heeft door zijn specifieke kenmerken een eigen aanpak nodig;
 - Met het oplossen van de wateroverlast is een sociale verbetering van de wijk mogelijk. Dit noemen 

we meekoppelkansen;
 - Water kan ook als aanjager dienen voor verregaande aanpassingen in de wijk en aanleiding zijn om 

door middel van stadsvernieuwing de wijk verder te verbeteren;
 - Op korte termijn zijn met eenvoudige middelen al verbeteringen in de waterhuishouding te realiseren;
 - Technische oplossingen zijn er voldoende. De uitdaging ligt in het juist implementeren van deze 

oplossingen;
 - Bezie wateroverlast niet als een opzichzelfstaand watervraagstuk. Bekijk het watervraagstuk in 

brede zin: koppel het bijvoorbeeld ook aan het hergebruik van water in en om de woning of aan de 
productie van drinkwater. Op dit moment is decentrale drinkwaterproductie nog niet toegestaan, dit 
kan in de toekomst veranderen;

 - Streef in de verduurzaming van onze samenleving naar korte cyclische processen: hergebruik het 
water daar waar het neerdaalt. 

 - Betrek de bewoners altijd bij de aanpak: zij kennen hun eigen omgeving het beste en weten waaraan 
behoefte is. Door samen te werken met bewoners sluiten de plannen beter aan bij de leefwereld van de 
bewoners en worden daardoor sneller geaccepteerd;

 - Breng de veelheid van betrokken partijen per locatie in kaart en inventariseer de verschillende problemen, 
verwachtingen en hoe zij kunnen bijdragen;  

 - Kies een multidisciplinaire aanpak van wateroverlast in combinatie met de verbetering van het 
woonklimaat. 

 - Vorm daarom ook multidisciplinaire teams die gezamenlijk de kennis hebben om deze opgave op te lossen;
 - Start met enkele experimenten om ervaring op te doen;
 - Kijk naar aanpassing in de regelgeving. Een verplichting om regenwater op eigen terrein op te vangen 

en te ontkoppelen van de riolering, zoals al in landen als Japan, België en Zwitserland gebeurt, kan de 
wateroverlast in pieksituaties drastisch verkleinen;

 - Onderken de funfactor van water: het veroorzaakt soms overlast maar leidt ook tot veel vreugde;
 - Betrek de drinkwaterleverancier bij de aanpak van wateroverlast. In sommige regio’s staan deze bedrijven 

open voor een vernieuwende aanpak van hun businessmodellen;
 - Leg contact met scholen om buurtbewoners te bereiken. Met specifiek op de eigen omgeving bedachte 

schoolprojecten ervaren leerlingen de mogelijkheden van het water. Via de leerlingen is het eenvoudiger 
om de ouders te benaderen en te interesseren om ook mee te doen aan buurtinitiatieven;

 - Schakel lokale ondernemers in: zij kennen de buurt, weten wat er speelt en hebben soms zelf ook veel 
water nodig;

 - Zorg dat er snel een eerste resultaat zichtbaar is. Dit kan een kleine ingreep zijn, zolang het maar 
zichtbaar is, tot de verbeelding spreekt en aansluit bij de behoeften van de bewoners;

 - Breng de kosten en opbrengsten specifiek in kaart: kijk vooral naar wie de kosten moeten dragen en waar 
de opbrengsten terechtkomen; 

 - Kijk bij de kosten-baten-berekeningen verder dan alleen het financiële perspectief: andere voordelen 
kunnen minstens zo waardevol zijn;

 - Om watermaatregelen te daadwerkelijk “achter de voordeur” te realiseren is een wijkgebonden organisatie 
van belang die direct aangesproken  en bewoners/eigenaren kan aanspreken. Hiermee wordt ook een 
koppeling van de watermaatregelen aan sociale projecten veel eenvoudiger. Daarnaast kan het aanleiding 
zijn om als aanjager te dienen voor versterking van een kleinschalige wijkgebonden economie;

 - Vele kleine watermaatregelen kunnen grote stappen betekenen in de effecten voor de waterbestendigheid 
van een wijk. Het maakt het laagdrempeliger om maatregelen daadwerkelijk te realiseren en werkt mee 
in de bewustwording van de bewoner. Kleinschaligheid zorgt ook voor een eenvoudigere aanpak die op 
wijkniveau ook te sturen is.
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