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De wateropgave in de
stad

Rotterdam heeft een tradi-
tie in het ondergronds

afvoeren van hemelwater via
een uitgebreid rioolstelsel.
De stad heeft ondanks een
aantal beeldbepalende sin-
gels relatief weinig ruimte
waar water aan de oppervlak-
te kan worden opgevangen
en vastgehouden. Het riool-
stelsel kan het hemelwater
met moeite verwerken als het
hard regent. De komende
decennia zal het niet alleen
vaker regenen, maar ook
heviger. Deze zogenaamde
piekbuien leveren in het

dichtbevolkte stedelijk gebied
een probleem op: omdat er
teveel verharde ruimte en
bebouwing is kan het regen-
water niet snel genoeg wor-
den afgevoerd. Het riole-
ringssysteem raakt overbelast
en de straten komen onder
water te staan. 
De huidige overlast en de
nog te verwachten toename
van regen vormen de directe
aanleiding om voor de
opvang van het hemelwater
een andere weg in te slaan.
Er zijn mogelijkheden voor
een duurzame en innovatieve
aanpak. Een aanpak die een
fundamenteel andere wijze

van hemelwateropvang aan-
kondigt en die het mogelijk
maakt om het openbaar
gebied op andere manieren
in te richten. Daarvoor intro-
duceren we een nieuw type
hemelwaterberging: het
waterplein.

Ruimte voor water
Om piekbuien op te vangen
worden plaatsen in de open-
bare ruimte zo ingericht dat
zij gecontroleerd kunnen
overstromen. Deze plaatsen
noemen we waterpleinen.
Geen plein in de klassieke
betekenis van het woord
maar een plein als een cen-

trale ruimte in het waterhuis-
houdkundige syteem; een
bassin om regenwater te ver-
zamelen en vast te houden.
Vanuit dit bassin kan het
water langzaam worden afge-
geven aan de bodem (infiltra-
tie) of op een later tijdstip
worden afgevoerd via de
bestaande riolering. Het
waterplein staat voor circa
95% tot 98% van de tijd
droog en is dan in gebruik
als openbare ruimte van de
stad. Na een hevige regenbui
wisselt het waterplein van
gedaante en gebruik. Bij het
ontwerp van een waterplein
moet vooral veel aandacht

besteed worden aan het
gebruik en de verblijfswaarde
in droge toestand. De ele-
menten die noodzakelijk zijn
voor de waterberging worden
zoveel mogelijk ingezet om
een aantrekkelijke verblijfs-
plek te maken. 

Stedenbouwkundig gezien
kunnen deze plekken uitge-
sproken ruimtes worden die
kenmerkend voor een buurt
of wijk zijn. Op typologisch
niveau zou iedere wijk of
buurt in Rotterdam zijn eigen
verzamelplaats of reeks van
verzamelplaatsen kunnen krij-
gen. Waterpleinen lossen zo

niet alleen het probleem van
de directe opvang van piek-
buien op maar zij bieden ook
een goede aanleiding om bij-
zondere typen openbare
ruimte te realiseren. Door
identiteit en verblijfskwaliteit
te koppelen aan wateropvang
kan openbare ruimte worden
gecreëerd die in zowel natte
als droge tijden bijzondere
kwaliteiten biedt. 
De tijdelijke, geconcentreer-
de opvang van regen in ver-
hard stedelijk gebied kent
nog weinig concrete prece-
denten, maar wel een aantal
goede referenties. In oude
kloosters was het bijvoor-
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Introductie op een type

Het gangbare inrichtingsinstrumentarium voor

hemelwateropvang maakt deel uit van een

omvangrijk ondergronds netwerk van buizen 

en pijpen

Het onderzoek Waterpleinen is het vervolg op

het scenario Regen in de stad uit de toekomst-

verkenningen Rotterdam Waterstad 2035 

(-Scape & Urban Affairs)

Het netwerk kan de hevige buien niet meer aan.



beeld niet ongebruikelijk dat
het hemelwater van de daken
en verharde oppervlakken
werd opgevangen en verza-
meld op een centrale plek.
Dat was niet alleen praktisch
maar had ook een spirituele
betekenis. Meer alledaagse
en vaak onbedoelde vormen
zijn er ook te vinden. Zo zijn
een parkeerplaats of de
straatruimte voor een ver-
keersdrempel niet bedoeld
voor tijdelijke waterberging,
maar kunnen deze wel als
zodanig dienen. Het voordeel
is dat regen op een eenvou-
dige manier lokaal kan wor-
den opgevangen. Omdat

deze ruimtes echter niet ont-
worpen zijn voor waterber-
ging liggen ze vaak op de
verkeerde plaatsen. Het ont-
werpen van waterpleinen
brengt het introduceren of
terugbrengen van hoogtever-
schillen in de stad met zich
mee.

Waterpleinen op de 
agenda
Een waterplein zet in op een
zo optimaal mogelijke beste-
ding van het beschikbare
budget voor het oplossen van
de wateropgave. Het geld
wordt niet besteed aan het
uitbreiden van het onder-

grondse rioolstelsel maar aan
bovengrondse oplossingen.
Dat heeft verschillende voor-
delen:

• het geld voor de waterop-
gave wordt zichtbaar
besteed. Via de wateropga-
ve kan bovendien een ande-
re opgave worden geadres-
seerd, die van de inrichting
van de openbare ruimte.
Deze wordt in Rotterdam op
veel plekken als problema-
tisch ervaren. Door een plek
in te richten als openbare
ruimte én tegelijkertijd ruim-
te om water op te vangen,
ontstaan financiële voorde-

len. Er zijn als het ware kan-
sen voor budgettair dubbel-
gebruik.

• waterpleinen maken de
wateropgave en haar
oplossingen zichtbaar en
voelbaar in het dagelijkse
stadsbeeld. Hierdoor leve-
ren zij een directe bijdrage
aan de ruimtelijke typering
van Rotterdam als water-
stad en daarmee aan de
aantrekkelijkheid en het
onderscheidend vermogen
van de stad. 

• waterpleinen dragen bij aan
een duurzamere waterhuis-

houding. Het wateropvang-
systeem hoeft niet in één
keer te worden aangepakt,
maar het kan kleinschalig
en stap voor stap. Het is
een faseerbare oplossing
voor het duurzaam opwaar-
deren van het gehele Rot-
terdamse systeem.

• het zichtbaar maken van de
wateropgave in de openba-
re ruimte heeft tevens een
educatief doel. De klimaat-
verandering die gepaard
gaat met de dreiging van
wateroverlast geniet weinig
maatschappelijke urgentie
omdat het eenvoudigweg

weinig ervaarbaar is. De
stadsbewoner heeft het
contact met natuurlijke sys-
temen als de waterhuishou-
ding verloren. Leven met
water is een opgave, niet
alleen in termen van
bewustwording maar ook
als stedelijk en sociaal-cul-
tureel ritueel: water ver-
bindt.
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Rotterdam als een verzameling van wateropvangeenheden

Informeel waterplein Waterplein uit de 17de eeuw Het waterplein als centrale ruimte in zo’n eenheid

Conventioneel gemengd systeem Verbeterd gescheiden systeem van vuil & schoon water wordt reeds 

veelvuldig toegepast (vooral in nieuwbouwwijken)

Totale ontkoppeling en gebiedsgebonden opvang van schoon water



Doel
Het doel is te komen tot
innovatieve ruimtelijke typolo-
gieën die toepasbaar zijn als
waterberging in de openbare
ruimte van intensief verstede-
lijkte gebieden. Dit om een
duurzame omgang met water
in de stad te realiseren en
tegelijkertijd de kwaliteit van
de leefomgeving en openbare
ruimte in het bijzonder, te
verbeteren. Om de potentie
van waterpleinen als integrale
stedelijke strategie inzichtelijk
te maken richt dit onderzoek
zich op een concrete case:
het bestaande, binnendijkse,
stedelijke gebied van Rotter-
dam. 

Financiële bandbreedte
Om de financiële bandbreed-
te van het waterplein te ver-
kennen zijn vier referenties
becijferd als alternatief voor
het waterplein. Twee daarvan
betreffen het aanleggen van
open water in de bestaande
openbare ruimte van de stad.
Bestaande pleinen en ruim-
tes in parken worden vervan-
gen door waterpartijen en
grote infrastructurele ruimtes
worden ingericht als singels.
Dit zijn de goedkoopste
oplossingen. Ruimtelijk
gezien lijken deze vooral
kansrijk in de stadsdelen
waar een teveel aan openba-
re ruimte is. Deze studie richt
zich echter met name op de
intensief bebouwde delen
van de stad. Hier is de hoe-
veelheid beschikbare open
ruimte te klein om de water-
berging te realiseren door
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Referentiekosten per kuub

waterberging

De financiële bandbreedte van

het waterplein

€ 320,- tot € 380,-/m3

€ 500,-/m3

€ 1000,-/m3

€800,- tot € 1.200,-/m3

vijver graven

singel graven

ondergrondse bak

herstructureren met water

waterplein

Referentiereeks: de kosten van hemelwateropvangopen water. Daarvoor zou
teveel bruikbare ruimte aan
de stad worden onttrokken.
Deze oplossingen zijn met
name interessant om een
idee te krijgen van de onder-
grens van de benodigde
investeringen. De derde refe-
rentie betreft het aanleggen
van een grote kelder die in
directe verbinding met het
rioolstelsel staat. Ook een
eenvoudige herinrichting van
de openbare ruimte boven de
kelder is hierin meegenomen.
Deze oplossing geeft de bud-
gettaire bovengrens aan. De
kengetallen die zijn gebruikt
houden geen rekening met
een mogelijke combinatie met
de aanleg van een parkeerga-
rage. Dit zou de oplossing
goedkoper maken. Een vierde
referentie is het herstructure-
ren met water. Er wordt van
uit gegaan dat na herstructu-
rering minimaal 10% open
water is gerealiseerd in een
wijk. Het aandeel uitgeefbare
grond neemt dan evenredig
af. Afhankelijk van de hoe-
veelheid verharding en de
verdiscontering van de waar-
destijging van grond die aan
het water komt te liggen,
komt deze oplossing ook in
de buurt van de bovengrens.
Interessant is dat herstructu-
reren met water een financi-
eel gelijkwaardig alternatief
zou kunnen zijn voor de tech-
nologische oplossing van een
ondergronds bassin. Binnen
de financiële bandbreedte
van deze vier oplossingsrich-
tingen zal het waterplein
moeten blijven. 

Staalkaart waterpleinen



Het waterhuishoud-
kundige systeem in de
stad

Rotterdam heeft, net als
de meeste grote steden

in Nederland, een gemengd
systeem. Dat betekent dat
vuil water afkomstig van toi-
letten, wasmachines en der-
gelijke, samen met relatief
schoon regenwater in hetzelf-
de rioolstelsel verdwijnt. Dit
stelsel bestaat uit een fijnma-
zig netwerk van ondergrond-
se buizen die onder verhang
met elkaar verbonden zijn (ze
lopen naar één richting af).
De buizen worden steeds
groter naarmate ze dichter bij
een pomp liggen, oplopend
tot soms wel een diameter
van twee meter. De stad is
opgedeeld in verschillende
waterhuishoudkundige een-
heden. Eenheden bestaan elk
uit een zelfstandig functione-
rend buizenstelsel met een
grote pomp aan het einde.
Sommige eenheden zijn met
elkaar verbonden. Als dan de
pomp uit het ene stelsel
hapert, kan de ander het
overnemen. Uiteindelijk wordt
het water van alle watereen-
heden naar een afvalwater-
zuiveringsinstallatie gepompt
(AWZI). Daar wordt het water
gereinigd in grote bakken
met micro-organismen. Er 
zijn in Rotterdam twee afval-
waterzuiveringsinstallaties,
één aan de noordzijde van 
de Maas en één aan de zuid-
oever. 

Als het hard regent kan het
rioolstelsel in eerste instantie
het teveel aan water zelf buf-
feren. Er komt echter een
moment dat de pompen en
de buizen die het rioolwater
naar de AWZI transporteren
al het water niet meer aan-
kunnen. Dan zijn er twee
bestaande opties voor het
water in het rioolstelsel. De
eerste optie is een overstort
naar de singels in de stad.
Als het water een bepaalde
grens bereikt, stroomt het als
het ware ‘over de rand’ van
het rioolsysteem direct in de
singels. Het waterpeil van de
singels komt dan hoger te
staan. Het nadeel van deze
oplossing is dat het water
vies is, wat niet bevorderlijk
is voor het leefmilieu in de
stad. De tweede optie is een
extra pomp met een buis die

direct in de Maas uitkomt.
Deze capaciteit hiervan is
beperkt en komt de kwaliteit
van het rivierwater niet ten
goede.

De meest eenvoudige tech-
nologische oplossing zou zijn
om alle pompen en buizen
naar de AWZI flink te vergro-
ten, maar dit is een kostbare
oplossing. Piekbuien komen
slechts op enkele momenten
gedurende het jaar voor. Dat
zou betekenen dat het hele
rioolsysteem wordt afge-
stemd op enkele jaarlijkse
incidenten. Bovendien kun-
nen de micro-organismen in
de AWZI zoveel regenwater
niet aan. Het regenwater is
daarnaast relatief schoon ter-
wijl de micro-organismen juist
leven van het vuil in het riool-
water. Ook dat behoeft aan-
passing. De oplossingen
moeten op een andere
manier worden vormgegeven.

De introductie van het water-
plein vormt de opmaat naar
een duurzaam systeem voor
hemelwaterafvoer. Het scho-
ne regenwater verdwijnt dan
niet meer in het riool maar
wordt bovengronds opgevan-
gen in verzamelbassins en
daarna vertraagd afgegeven
aan de bodem. Regenwater
dat licht vervuild is door de
aanraking met de openbare
ruimte, kan bij infiltratie wor-
den gezuiverd en ook worden
teruggebracht in het natuurlij-
ke systeem. Idealiter betekent
dit op stedelijk niveau een
volledige ontkoppeling van
de zichtbare bovengrondse
wijze waarop hemelwater
wordt verzameld en opgevan-
gen, en de onzichtbare
ondergrondse wijze waarop
vervuild water wordt verza-
meld en gezuiverd. Dit is een
ingrijpende en zeer kostbare
operatie die gefaseerd uitge-
voerd moet worden. Als de
gemeente Rotterdam de
ambitie omarmt om een volle-
dig duurzaam, stedelijk sys-
teem van hemelwaterafvoer
te realiseren, dan zal lange
tijd in grote delen van de
stad het regenwater via het
bestaande rioleringsstelsel
moeten worden afgevoerd.
Juist voor die periode moet
gezocht worden naar
geschikte tijdelijke oplossin-
gen. Enerzijds zijn dit typen

van stedelijke waterberging
die op lokaal niveau de
hemelwaterafvoer wijk voor
wijk, volledig ontkoppelen.
Anderzijds zijn dit de ber-
gingstypen die het bestaande
rioleringsysteem op kortere
termijn structureel ontlasten
bij piekbuien. Om te komen
tot een volledig duurzaam
ontkoppeld systeem moet
dus ook gebruik worden
gemaakt van het bestaande
rioleringssysteem. 

Er dienen zich ook minder
conventionele oplossingsrich-
tingen aan. Sommige zijn
gericht op het vergroten van
de capaciteit van het riool-
stelsel. Andere zijn gericht op
het vertragen of zelfs vermin-
deren van de hoeveelheid
regenwater die door het
bestaande stelsel verwerkt
moet worden. Het vergroten
van de capaciteit van het
rioolstelsel kan zowel voor-
aan in het systeem, voordat
het regenwater de kolken
bereikt, als achteraan in het
systeem, in direct contact
met de hoofdriolering. De
typen waterberging die be-
doeld zijn om te voorkomen
dat regenwater wordt ver-
mengd met vuil water bevin-
den zich vanzelfsprekend
vooraan in het systeem, bij
voorkeur op de plaatsen waar
de wateroverlast het eerst
optreedt. Deze zijn meestal
lokaal en kleinschalig van
karakter.  

Resumerend kan het regen-
water op drie verschillende
manieren in relatie tot het
bestaande rioolstelsel wor-
den opgevangen:

1. Een extra buffer die in
direct contact staat met het
rioolstelsel, waarin het ver-
vuilde water als het ware kan
overstromen. 

2. Een extra buffer die het
water opvangt en tijdelijk
vasthoudt voordat het (even-
tueel weer) in het rioolstelsel
terugvloeit.

3. Een extra buffer die geheel
los van het bestaande stelsel
water opvangt en vasthoudt.
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Typologische 
verkenningen

Schematische weergave huidige werking van het rioolsysteem

Drie basisprincipes voor de hemelwateropvang

Aanhoudende regenbui
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Deze drie manieren van
opvang hebben we vertaald
in drie typen opvangbassins:
het gesloten bassin, het open
bassin en het permeabele
bassin. Ieder type staat voor
een reeks aan mogelijke
oplossingen voor het stede-
lijk gebied. Omdat ze ieder
een andere relatie met het
rioolstelsel aangaan, hebben
ze ook ieder verschillende
fysieke kenmerken. Dat is
direct van invloed op de
ruimtelijke mogelijkheden van
het type bassin. Ze zijn dus
niet alleen vanuit een water-
huishoudkundige perspectief
verschillend, ze genereren
ook andere typen ruimtes.

Om hier enige ordening in
aan te brengen, onderschei-
den we een aantal parame-
ters die van invloed zijn op
de manier waarop een
opvangbassin wordt vormge-
geven. Deze parameters zijn
ook direct van invloed op de
manier waarop het bassin als
stedelijke ruimte kan worden
gebruikt. In willekeurige volg-
orde:

De kwaliteit van het water
Hoe minder regenwater in
aanraking komt met de omge-
ving, hoe schoner het water
in het bassin. En dat vergroot
de mogelijkheden voor stede-
lijk gebruik, bijvoorbeeld om
in te spelen. De bassins die
in direct contact met het
rioolstelsel staan zullen op
een of andere manier moeten
worden afgedekt om contact
met het water te vermijden. 

De frequentie van over-
stroming
Een bassin dat als overstort
van het rioolstelsel dient, zal
alleen vollopen als het stelsel
zelf zijn maximale capaciteit
heeft benut. In een bassin
dat regenwater opvangt en
vasthoudt los van het riool-
stelsel of voordat het in het
rioolstelsel verdwijnt, zal bij
iedere stevige bui een laagje
water staan. Deze ruimtes
zullen dus vaker van gebruik
wisselen.

Het bereik van het bassin
Hoe omvangrijker het sys-
teem is waarop het bassin is
aangesloten, hoe groter het
bereik. Dit hangt direct
samen met het volume van

het bassin. Lokale opvang-
bassins zijn kleiner van
omvang dan de centrale.
Lokale bassins lijken daar-
door ook eerder op te gaan
in hun omgeving, terwijl de
centrale bassins nadrukkelij-
ker hun eigen plek definiëren.

De mate van controle op het
systeem
Een bassin voor de opvang
van regenwater zal regel-
matig en gradueel onderlo-
pen. Grillig weer zal ook een
grillig patroon geven in de
overstroming. Het bassin 
dat water opvangt via het
rioolstelsel zal eerder een
regulering van de overstro-
ming kennen. Ook voor gro-
tere bassins met meer volu-
me kan het interessant zijn
om te regelen wanneer en in
welke mate ze onderlopen.

De capaciteit van waterber-
ging
Hoe centraler het bassin hoe
groter de capaciteit kan wor-
den. Een lokaal bassin zal
waarschijnlijk een kleine
capaciteit hebben. Er kunnen
echter ook andere motieven
meespelen om de grootte
van een bassin te bepalen.
Lokale omstandigheden kun-
nen het bijvoorbeeld aantrek-
kelijker maken om een groot
volume te realiseren in een
reeks van kleinere bassins in
plaats van één groot bassin.

De relatie met de onder-
grond
Een bassin dat regenwater
los van het rioolstelsel
opvangt, zal gevoed moeten
worden door de omgeving.
Als die omgeving volledig
vlak is, levert dat beperkin-
gen op voor het bereik en de
mogelijke capaciteit van het
bassin. Als de omgeving veel
hoogteverschil kent, zal die
topografie bepalend zijn voor
de keuze van de meest
geschikte locatie van een
bassin. Een bassin dat in
direct contact met het riool-
stelsel staat kan zich onaf-
hankelijker van de topografie
bewegen.

De wijze waarop het water
kan worden afgevoerd
Vuil water zal enkel terug
kunnen vloeien in het riool-
stelsel. Met schoon regenwa-
ter is meer mogelijk. Vanuit

Factoren die er toe doen bij de

hemelwateropvang

Drijvend plein, enkele mogelijke varianten

Drijvend plein

Waterballon

fluctuerend vlak

Type 1: het gesloten bassin

variabele drijvers

geschakelde elementen flexibele vloer

ren van een opvangbassin is
de snelheid waarmee het
gevuld kan worden. Om een
piekbui zo snel mogelijk te
kunnen opvangen, moet het
regenwater direct naar het
bassin kunnen stromen. Dat
kan door middel van een stel-
sel van goten, een overstort
in of aan het rioolstelsel, of

kan door verdamping ook een
redelijk deel van het regen-
water worden afgevoerd
(ongeveer 20%) 

De snelheid waarmee het
water kan worden aan-
gevoerd
Een van de meest bepalende
factoren voor het functione-

ondergrond. Bij een hoge
grondwaterstand in een
bodemtype dat weinig water
kan opnemen, kan het zijn
dat het hemelwater uiteinde-
lijk alsnog moet worden afge-
voerd via het rioolstelsel. Mits
de buitentemperatuur relatief
hoog is, de luchtvochtigheid
laag en het enigszins waait

de notie van duurzaamheid
heeft het niet de voorkeur om
dit water af te voeren via het
rioolstelsel waar het alsnog
gemengd wordt met vies
water. Afhankelijk van de
grondwaterstand en het type
ondergrond kan het regenwa-
ter in meer of mindere mate
worden afgegeven aan de
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Type 2: het open bassin

diep

ondiep

spiegel

Sportlandschap met waterbergend vermo-

gen van 5.000 m3. De randen worden

vloeiend vormgegeven zodat het water kan

wegstromen en er eenvoudig kan worden

schoongemaakt

basketbalveld

multisportveld

hoge halfpipe

lage halfpipe

kom

Verschillende sportfaciliteiten berekend op hun waterbergend vermogen

Principe van dubbel gebruik met sport & spelvoorziening

Niveauverschillen in het pleinvlak

kunnen tijdens de duur van een

regenbui een wisselend patroon

van ruimtelijke en sociale 

configuraties bewerkstelligen

door het water lokaal op te
vangen. Toevoeging van een
pomp werkt op zich vertra-
gend, maar kan bij grote
volumes wel effectief zijn.
Een bassin dat zich vult via
de stijging van het grondwa-
ter, enige tijd na de bui, heeft
geen directe functie meer
voor de opvang van een piek-
bui.

type 1: het gesloten bas-
sin
Dit type waterplein staat in
direct contact met het riool.
Via een overstort of een
pomp ontstaat extra capaci-
teit. De afvoer leidt het water
weer terug het riool in. Dit
waterplein kan niet open zijn
omdat het water vuil is. Daar-
om moet het bassin worden
afgedekt. Om het water
ervaarbaar te maken, zijn er
verschillende mogelijkheden:
de pleinvloer beweegt op een
of andere wijze mee met de
waterstand of het rioolwater
wordt in een grote ballon
gepompt. In beide gevallen
wordt geprobeerd de onzicht-
bare ondergrondse wereld
van het rioolstelsel ervaar-
baar te maken. Dit type
wateropvang is artificieel van
karakter en zal eerder een
uitgesproken plaats in de
openbare ruimte innemen dan
dat deze er vanzelfsprekend
in opgaat. Het gesloten bas-
sin is niet een bescheiden
type waterplein. De keuze
voor een gesloten bassin zal
moeten samenhangen met de
vormgeving van bijzondere
plekken in de stad.

type 2: het open bassin
Dit type waterplein ontvangt
zijn water direct uit de open-
bare ruimte en eventueel ook
van daken van bebouwing.
De opvang van dit schone
water ontlast het systeem
direct, ook bij reguliere
buien. Het water kan via het
riool worden afgevoerd, maar
dat heeft niet de voorkeur.
Als de kwaliteit van het water
hoog genoeg is kan het,
eventueel gefilterd, de
bodem instromen en verdam-
pen. Aangezien het open
bassin een verzamelplaats is,
moet het hemelwater uit de
omgeving er naar toe
gebracht worden. Deze
oplossing werkt optimaal als
gebruik wordt gemaakt van
aanwezige hoogteverschillen
in de stad. Als de hoogtever-
schillen klein zijn kan het
water ook via een systeem
van al dan niet open goten
naar het waterplein worden
getransporteerd. De hoogte-
verschillen zijn medebepa-
lend voor de hoeveelheid
water die in dit type water-
plein kan worden geborgen.
Bij veel hoogteverschillen kan
de regen van een groot op-
pervlak openbare ruimte af-
stromen naar één centraal
diep open bassin. Als de
hoogteverschillen klein zijn
ligt het meer voor de hand om
een reeks kleine ondiepe bas-
sins in te zetten. De variatie-
mogelijkheden binnen dit type
waterplein zijn groot. Van zeer
uitgesproken centrale ruimtes
in de stad tot bescheiden
lokale oplossingen die haast
onzichtbaar worden opgeno-
men door de omgeving.



type 3: het permeabele
bassin
Dit type waterplein betreft de
meer lokale opvang van het
hemelwater. De afstanden
van watertransport worden
geminimaliseerd en er wordt
zoveel mogelijk regenwater
ter plekke en los van het riool
opgevangen. Voor de afvoer
ligt het voor de hand om het
water geleidelijk af te geven
aan de bodem. Deze oplos-
sing is geschikt voor locaties
zonder noemenswaardige
hoogteverschillen maar ook
voor diepliggende locaties.
Het bassin kan zo permeabel
zijn dat stijgend grondwater
het bassin van onderaf
opvult. Er is dan eigenlijk
sprake van een soort kruising
tussen een stenige wadi en
een droge singel. Het water-
plein staat droog maar het
grondwater bevindt zich nooit
ver onder het oppervlak. Na
lange buien stijgt het grond-
water en loopt het plein vol.
Dit type waterplein is niet erg
bruikbaar voor piekbuien
maar wel voor lange achter-
eenvolgende periodes van
regen. Het heeft eenzelfde
effect als een singel: het
grondwater kan als het ware
ontsnappen en daardoor
wordt de bollende onder-
grondse waterspiegel afge-
vlakt. Dat ontlast de openba-
re ruimte. Dit type waterplein
heeft schoon water en is
geschikt voor stedelijk
gebruik.

Selectie typen bassins 
Er zijn diverse typen bassins
uitgewerkt om het blikveld te
vergroten, maar niet alle
typen zijn eenvoudig reali-
seerbaar of geschikt voor de
case Rotterdam. Er is meer
en diepgaand onderzoek
nodig voordat deze oplossin-
gen relevant worden als een
toepasbaar waterplein. Om
deze twee redenen vallen
verschillende typen af in de
komende hoofdstukken, of
wordt hun toepasbaarheid
genuanceerd. 

Het drijvende plein vraagt
extra onderzoek naar
geschikte oplossingen voor
de randafwerking. De toepas-
sing van dit type plein is der-
mate specifiek dat het als
voorbeeldtype minder
geschikt is. Binnen het type

van het gesloten bassin
wordt wel verder gekeken
naar mogelijk dubbelgebruik
van het dak van een onder-
gronds gesloten bassin. 
De ervaarbaarheid ligt dan
niet zozeer besloten in het
fysiek ervaarbaar maken van
de waterstand, maar meer 
in het mogelijk maken van
stedelijk medegebruik van 
de waterbergende oplossing.

De waterspiegel is een type
waterplein dat op zandgron-
den in Nederland en in het
buitenland op stabiele onder-
gronden zeer geschikt kan
zijn voor zichtbare waterop-
vang. In Rotterdam zou dit
type echter alleen bovenop
gebouwde voorzieningen
recht blijven liggen. De toe-
passing wordt hiermee te
beperkt om als voorbeeldtype
verder te worden onderzocht.

Het permeabele bassin kan
zich met hemelwater èn
opkomend grondwater vullen
en is niet erg geschikt voor
de opvang van piekbuien,
waar in Rotterdam nu juist
behoefte aan is. Dit type
leent zich echter wel voor de
afvoer van schoon regenwa-
ter aan de bodem. Als zelf-
standig voorbeeldtype wordt
het niet verder onderzocht
maar wel als principe benut
binnen de verschillende voor-
beeldtypen van het open bas-
sin.

De spons vereist diepgaand
materiaalonderzoek voordat
er een toepasbaar waterplein
kan ontstaan. Binnen dit
onderzoek is het dan ook
geen uit te werken voor-
beeldtype hoewel het vanuit
ecologisch oogpunt wel inte-
ressant zou zijn om dit type
oplossing op de agenda te
plaatsen..

Het fluctuerende plein is
als type verder te onderzoe-
ken onder de noemer van het
open bassin. De fluctuatie
wordt veroorzaakt door het
getrapt opvangen van regen-
water in het waterplein.

Het onderzoek concentreert
zich op uitwerkingen van
gesloten bassins en open
bassins die in de stad Rotter-
dam realiseerbaar zijn. 
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Gradaties in toegankelijkheid

Fluctuerend bassin

Spons bassin

Het waterplein biedt ruimte aan klimmend grondwater

Type 3: het permeabele bassin

De spons: door uitzetting van het materiaal verandert de beleving van de ruimte in de natte situatie

Het ondiep bassin kan ook

functioneel worden ingezet als

verkeersremmende maatregel

Primaire studies naar een waterbergende tegel



Zoeklocaties voor water-
pleinen

In een brede definitie van
het waterplein is alle open-

bare ruimte in de stad een
zoeklocatie voor de tijdelijke
opvang van hemelwater.
Omdat het buitendijkse
gebied direct kan afwateren
op de Maas, wordt de zoek-
tocht beperkt tot het binnen-
dijkse gebied. Parken en
open water vallen vervolgens
weer af omdat een waterplein
hier geen meerwaarde ople-
vert. Ook worden de grote
infrastructuren buiten
beschouwing gelaten. De hin-
der die wateropvang hier zou
veroorzaken is te groot. Al
het resterende gebied wordt
beschouwd als potentiële
locatie voor een waterplein.
Na beschouwing van de door
de Hoogheemraadschappen
gedefinieerde wateropgave in
de stad springen vier deelge-
bieden in het oog: Cool, het
Oude Noorden, Crooswijk
met de Stadsdriehoek, en het
oude Zuiden (de Afrikaander-
wijk en Vreewijk).
Elk van deze gebieden zijn
eenheden van het rioolstelsel
die worden gedefinieerd door
de waterhuishoudkundige
afbakening van Gemeente-
werken. Boven het maaiveld
zijn het de 19e eeuwse
stadswijken en het centrum
van de stad. Deze gebieden
vormen samen zeventig pro-
cent van de totale wateropga-
ve in het stedelijk gebied van
Rotterdam. Vanwege de omv-
ang van de wateropgave in
deze gebieden concentreert
het onderzoek zich hierop.

Mogelijkheden en 
motieven in kaart
Om waterpleinen een plek te
geven in de stad worden zes
analysekaarten getoond
waarin de fysiekruimtelijke
kenmerken en sociaalruimte-
lijke kenmerken in beeld zijn
gebracht. Drie kaartbeelden
concentreren zich op de
wateropgave en de mogelijke
technische oplossingen van
de wateropgave: de water-
kaarten. De andere drie kaar-
ten zijn gericht op de sociaal-
ruimtelijke motieven voor het
toepassen van waterpleinen:
de stedelijke motieven. Alle
kaarten beperken zich tot de
concentratiegebieden zoals
die hiervoor zijn aangewezen.

Stedelijke strategieën
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Het potentieel aan

waterpleinlokaties 

binnen de Ruit van

Rotterdam

minus alle bebouwing

en private grond

minus alle waterdoor-

latende / bergende

oppervlakken zoals

open water en parken

minus de hoofdinfra-

structuur

Alle mogelijke vlakken voor water-

pleinen met de wateropgave erin

geprojecteerd op ware grootte

70% van de totale stedelijke water-

opgave concentreert zich in vier wijken:

Oude Noorden

Crooswijk

Centrum

Oud Zuid



Drie waterkaarten als drie
basisprincipes voor water-
pleinen in Rotterdam

Om het waterplein te kun-
nen toepassen wordt

ingespeeld op de bestaande
waterhuishouding van de
stad en het bestaande riole-
ringssysteem in het bijzonder.
Het waterplein vormt een
aanvulling op het bestaande
systeem. Daarbij kunnen drie
basisprincipes worden onder-
scheiden:

Het gesloten bassin aan het
rioleringsstelsel
Dit type waterplein staat in
direct contact met het riool.
Via een overstort of een
pomp wordt extra capaciteit
toegevoegd. De locaties
moeten in de buurt van de
grootste leidingen in het rio-
leringstelsel liggen. Dit type
oplossingen betreft relatief
grote volumes waterberging
(5.000 m3 en groter). De
keuze voor een gesloten bas-
sin hangt samen met het
vormgeven van bijzondere
plekken in de stad. In eerste
instantie komen alle plein-
ruimtes van enig formaat in
de buurt van het hoofdriool in
aanmerking. Tevens is het
handig om rekening te hou-
den met de ontwateringdiep-
te. Dit is de afstand tussen
de (gemiddelde) grondwater-
stand en het maaiveld. Zodra
een bassin onder de grond-
waterspiegel duikt, schieten
de kosten exponentieel
omhoog. Het onderscheid

dat we hierbinnen maken tus-
sen een diep en een ondiep
gesloten bassin, is het ver-
schil tussen een diepe geslo-
ten kelder die onder de
grondwaterspiegel ligt en
een ondiep bassin dat boven
de grondwaterspiegel blijft.
De keuze voor een diep of
ondiep gesloten bassin zal
een afweging moeten zijn
tussen de extra kosten, het
volume water dat geborgen
kan worden en het sociaal-
ruimtelijke effect van een
waterplein op een bepaalde
locatie.

Het open bassin aan de voet
van de hellingen
Dit type waterplein ontvangt
zijn water direct uit de open-
bare ruimte en eventueel ook
van daken van bebouwing.
De opvang van dit schone
water ontlast het rioolsys-
teem direct, ook bij reguliere
buien. Aangezien het open
bassin een verzamelplaats is,
moet het hemelwater uit de
omgeving er naar toe ge-
bracht worden. Deze oplos-
sing werkt optimaal als
gebruik wordt gemaakt van
aanwezige hoogteverschillen
in de stad. In Rotterdam wor-
den de grootste hoogtever-
schillen veroorzaakt door de
rivierdijken en de boezemdij-
ken. Aan de voet van deze
dijken bevinden zich de
meest geschikte plekken voor
een geconcentreerde opvang
van water. We definiëren een
zone van 150 meter breed

waarbinnen het nog mogelijk
is om water onder natuurlijk
verhang naar het waterplein
te transporteren. In deze
zone kunnen reeksen van
waterpleinen worden geposi-
tioneerd. Het is ook mogelijk
om een combinatie te maken
met gesloten bassins in deze
zone. Dan is er sprake van
een waterplein dat zowel on-
dergronds als bovengronds
benut wordt.

Het open netwerk in de 
platte stad
Dit type waterplein betreft de
meer lokale opvang van het
hemelwater. De overlastloca-
ties op deze kaart vallen gro-
tendeels samen met vlakke
delen van de stad, locaties
zonder noemenswaardig
hoogteverschil. In deze vlakke
stadsdelen zal het water-
transport zoveel mogelijk
worden geminimaliseerd en
wordt zoveel mogelijk regen-
water ter plekke opgevangen.
Het water kan wel nog via
een systeem van al dan niet
open goten naar het water-
plein worden getranspor-
teerd. De transportafstand
wordt beperkt tot 100 meter.
Het waterplein zal zich mani-
festeren als een netwerk van
kleine ondiepe pleinen, als
vormgegeven waterplassen
maar ook in het straatprofiel
zelf. Directe toepassingen
zijn mogelijk op locaties in de
stad waar nu al wateroverlast
is gesignaleerd.
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Waterkaart 1

geschikte locaties voor het gesloten bassin

Waterkaart 2

geschikte locaties voor bovengronds watertransport en open bassins

Waterkaart 3

wateroverlast locaties



Drie stedelijke motieven
als aanleiding of reden
voor waterpleinen in 
Rotterdam

Hoewel de nadruk van
deze studie ligt op de

wateropgave, is een water-
plein niet los te zien van de
sociaal-ruimtelijke context 
van de stad. In drie kaarten
worden verschillende locaties
getoond waarvoor zich ook
stedelijke motieven aandie-
nen voor een waterplein.

De Aanjaagkaart richt zich op
complete stadsdelen en
buurten die officieel gelden
als probleemgebieden. Als er
een plus bij staat, zit de
buurt in de lift, als er een min
bij staat is er sprake van een
neerwaartse spiraal. De grijs-
gekleurde gebieden zijn geen
probleemgebied. De gekleur-
de lijnen betreffen de verou-
derde rioolleidingen. Bij
elkaar toont de kaart de
gebieden met een hoge
urgentie voor interventie.

de Meeliftkaart toont alle
gebieden waar reeds verge-
vorderde plannen voor ruim-
telijke interventie bestaan. De
plannen lopen uiteen van
voornemens voor herinrich-
ting tot complete integrale
gebiedsontwikkelingen. De
tijdshorizon van de plannen is

verschillend, en ook de mate
waarin een waterplein zou
kunnen meeliften op de ruim-
telijke ontwikkelingen.

De Nuttige kaart toont alle
plekken die intensief en/of
goed combineerbaar stedelijk
gebruik kennen. Het betreft
stadspleinen, wijkpleinen,
marktpleinen, winkelgebieden
en speelplekken. Een water-
plein kan hier een extra
dimensie aan het publieke
domein van de stad toevoe-
gen.

De drie stedelijke motieven
zijn complementair aan elkaar
en vormen een concrete aan-
leiding of reden voor inter-
ventie in een bepaald gebied.
Voor sommige locaties kun-
nen meerdere motieven gel-
den. Het is echter niet zo dat
met het over elkaar heen pro-
jecteren van de drie kaarten
de meest geschikte locaties
naar boven komen. De kaar-
ten geven eerder een indruk
van het krachtenveld waarbin-
nen de keuze voor een water-
pleinenlocatie zich beweegt
dan dat er eenduidige priori-
teiten uit kunnen worden
afgeleid. In het volgende
hoofdstuk wordt voor iedere
gekozen locatie in beeld
gebracht welke stedelijke
motieven geldig zijn.
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Aanjaagkaart

waterpleinen als bijdrage in het ombuigen van een neerwaartse spiraal

Meeliftkaart

waterpleinen gaan mee op ontwikkelingen die reeds gaande zijn

Nuttige kaart

waterpleinen op plaatsen die intensief en of goed combineerbaar gebruik kennen, maximaal ervaarbaar voor passant



Drie principes, zes 
voorbeeldtypen

Terug naar de drie water-
kaarten en de drie basis-

principes voor waterpleinen
die daaraan gekoppeld zijn.
De drie basisprincipes staan
op zichzelf, maar zijn ook
goed onderling te combine-
ren. In verschillende configu-
raties leiden ze tot zes voor-
beeldtypen waterpleinen die
verder worden uitgewerkt:

De waterballon
Een eenduidige, directe
oplossing is het koppelen van
een bovengrondse waterzak

aan het rioolsysteem via een
pomp Dit levert bij piekbuien
enige vertraging op. De
waterballon is in de vorm van
de zogenaamde aquadam
een reeds bestaand ontwerp
dat geschikt kan worden
gemaakt voor stedelijk
gebruik.

Het diepe plein
De meest volumineuze op-
lossing is het diepe plein.
Het betreft een diepe onder-
grondse bak die via een over-
stort in directe verbinding
staat met het riool, met een
pleinruimte erboven. Dit is

een dure oplossing omdat er
waterdichte wanden en vloe-
ren (een gesloten kelder)
moeten worden gerealiseerd.
Het dak van deze constructie
wordt zo vormgegeven dat er
een bijzondere openbare
ruimte ontstaat.

Het ondiepe plein
Binnen de gesloten bassins is
dit een goedkopere en minder
volumineuze oplossing. Het
betreft een ondiepe onder-
grondse bak die via een over-
stort in directe verbinding
staat met het riool, met een
pleinruimte erboven. Omdat

de kelder boven het grondwa-
terpeil blijft, is dit waterplein
substantieel goedkoper aan
te leggen en kunnen er dan
ook meerdere van worden
toegepast. Ook in deze
oplossing wordt het dak van
de kelderconstructie gebruikt
om een bijzondere openbare
ruimte te realiseren.

De dam (aan de voet van de
helling)
Deze oplossing speelt direct
in op aanwezige hoogtever-
schillen. Het principe is een-
voudig. Aan de voet van de
helling wordt een kerende

muur opgericht die het water
tegenhoudt. Het idee kan
worden doorgezet door op
aansluitende vlakke delen de
helling verdiept in de grond
door te zetten, waarbij de
kerende muur grotendeels
onder het maaiveld ligt.

Het verzonken plein
Dit plein ligt ruim een halve
meter diep en wordt onder
afschot gelegd. De verdiepte
ruimte wordt middels een
apart stelsel van goten
gevoed met hemelwater van
binnen een straal van 100
meter. Dit type waterplein is

het meest overtuigend in een
reeks. De pleinen krijgen een
herkenbaar element en heb-
ben als samenhangend
geheel een eigen identiteit.

Het slimme straatprofiel
De meest lokale oplossing
wordt gevonden op straatni-
veau, en wel binnen het
bestaande straatprofiel. Door
simpele aanpassingen van
het profiel kan regenwater
worden opgevangen. Dit kan
door de rijbaan of parkeer-
plaatsen als tijdelijk water-
bassin in te richten.
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gesloten bassin

open bassin

open netwerk

de waterballon

het diepe plein

het ondiepe plein

de dam

het verzonken plein

het slimme straatprofiel

locaties principe typologieën
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Zes voorbeeldtypen water-
pleinen kunnen op een

geschikte locatie in één van
de vier wateroverlastgebie-
den van de stad worden toe-
gepast. Het zijn exemplari-
sche uitwerkingen om de ver-
schillende typen waterplein
toe te lichten. In hoeverre het
waterplein daadwerkelijk kan
worden gerealiseerd op de
desbetreffende locatie is min-
der van belang. Het typolo-

Zes voorbeeldtypen 
op locatie

gisch ontwerp is belangrijker
dan het ontwerp voor de 
locatie. Dat neemt echter niet
weg dat de keuze voor een
bepaald type waterplein op
een bepaalde locatie welover-
wogen is gemaakt.

Voor iedere locatie wordt een
toelichting gegeven op: 
• het waterhuishoud-

kundige principe en de 
bijbehorende strategie 

(kwalitatief en kwantitatief); 
• een schetsmatige toelich-

ting op de werking van de
technische oplossing; 

• de stedelijke motieven die
van invloed zijn; 

• een impressie van de
ruimtelijke neerslag in een
schematische doorsnede
en indien relevant ook in
abstracte plattegrond; 

• relevante details die het
principe verduidelijken.

De positionering van de zes voor-

beeldtypen waterpleinen in de stad



van vuil water, via een over-
stort verbonden met het riool.
Omdat het reinigen van de
kelder lastig is, want te laag
voor handmatig schoonma-
ken, moeten er zo min moge-
lijk obstakels in de onder-
grondse ruimte aanwezig zijn.
De tweede optie is de toe-
passing van zogenaamde
watershells. Vanwege de vele
obstakels en de problemen
die dit oplevert voor schoon-
maken, is deze toepassing
alleen voor schoon water
bruikbaar. Als extra buffer
voor bovengronds water is
deze oplossing echter wel
geschikt. Door de vele ver-
schillende modulaire elemen-
ten biedt het tevens de
mogelijkheid om meerdere
bovengrondse niveauverschil-
len te maken. Als het Landje
wordt ingericht met meerdere
kelders is een combinatie van
beide opties goed mogelijk.

Omdat de kelder boven het
grondwaterpeil blijft, is deze
vrij eenvoudig aan te leggen.
Bovendien kunnen er op deze
relatief ruime locatie ook
meerdere van worden toege-
past. Samen kunnen de ver-
schillende bakken als één
landschap worden aangelegd.
Het gebied tussen en rondom
de waterbassins kan worden
benut voor de inrichting van
het Landje. Er staan ingrijpen-
de herontwikkelingsplannen
voor de omgeving op de
agenda, waar de herinrichting
van het Landje als waterplein
op zou kunnen meeliften.

Het Landje zelf is intensief in
gebruik als speelplaats voor
de buurt en voor de scholen
die er omheen liggen. Het
waterplein kan hier als een
compleet sport- en spelland-
schap worden vormgegeven
met glooiende groene taluds
en verdiepte plekken met
trappen, hangmuurtjes, sport-
velden en speelruimtes. 
Als stedelijk publiek domein
biedt het de mogelijkheid om
verschillende sociale groepen
naast elkaar te bedienen:
meerdere territoria, fysiek uit-
eengelegd, maar wel visueel
met elkaar in contact.
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1. Een ondiep plein op 
het Landje

In het centrum van Rotter-
dam is de wateropgave tot

2015 ruim 30.000 m3 groot.
Eenderde van deze opgave
wordt opgelost met de reali-
satie van de kelder onder het
Museumpark (momenteel in
aanleg). Tweederde van de
opgave staat nog open. In
het hoofdrioolnet tussen de
’s Gravendijkwal en Hofplein
bevindt zich een knip ter
hoogte van de Westersingel.
Het westelijk deel van dit
systeem is met de realisatie
van de Museumparkbak goed
bediend. In het oostelijk deel
is er nog behoefte aan meer
bergend volume. Het lijkt ver-
standig om dit volume enigs-
zins te verdelen over de leng-
te van het hoofdriool aan de
oostzijde omdat er in het
strategische midden niet 
één locatie met voldoende
ruimte te vinden is. Het Land-
je zou een voorbeeldlocatie
kunnen zijn voor een relatief
bescheiden volume van ca.
5.000 m3 ondergrondse
waterberging.

Er zijn meer redenen waarom
het Landje een geschikte
voorbeeldlocatie is. Het aan-
wezige hoogteverschil in de
omgeving maakt het eenvou-
dig de pleinruimte te benut-
ten voor de opvang van
hemelwater uit de hele buurt.
Ondergronds ligt het Landje
direct aan het hoofdriool en
vormt het de gewenste kwan-
titatieve aanvulling op de bak
onder het Museumpark die
momenteel in aanbouw is. De
ontwateringsdiepte onder het
Landje is minimaal 2 meter,
waardoor de constructie van
een ondiepe kelder boven
grondwaterpeil goed mogelijk
is. Tegelijkertijd blijft er
genoeg ruimte om reliëf in
het daklandschap te maken.
Het is hier dus goed mogelijk
om ondergrondse en boven-
grondse wateropvang te
combineren met elkaar.

Voor de kelderconstructie
bestaan twee opties: een
eenvoudige betonnen kelder-
constructie voor de berging

impressie 

inrichtingsschets het

Landje

dichtbij het rioolnet gunstig hoogteverschil ontwikkelingen in de omgeving intensief spelgebruik

bovengrondse aanvoer & berging

ondergrondse aanvoer & berging dubbelgebruik van waterkelders 

onder het Landje

variant met schoon water

Hoofdrioolnet van het centrum met 

de verdeling van mogelijke bergings-

lokaties

Het speellandschap bij droog weer

Het speellandschap bij regen



2. Een reeks verzonken 
pleinen in het Oude 
Westen

Het Oude Westen is de
tweede centrumlocatie 

in deze studie. De wijk is een
wateroverlastlocatie. Er is wei-
nig tot geen hoogteverschil
aanwezig, het grondwater
staat hoog en er is geen
hoofdriool in de buurt waar
een gesloten bassin op aange-
koppeld zou kunnen worden.
Er moet dus naar een lokale
oplossing worden gezocht.

Een betaalbare en zinvolle
oplossing is het aanleggen
van een stelsel van verzonken
pleintjes die betekenis kun-
nen geven aan de talrijke
kleine openbare ruimtes die
ongemoeid zijn gelaten bij de
stadsvernieuwing. De meeste
daarvan zijn momenteel in
gebruik als speelvoorziening.
Deze ruimtes worden vrijwel
in hun geheel 40 tot 70 cm
verdiept en onder afschot
aangelegd. De verdiepte
ruimtes worden middels een
apart stelsel van verholen
goten gevoed met hemelwa-
ter van binnen een straal van
100 meter. Alle verzonken

pleintjes bij elkaar leveren
voldoende capaciteit voor de
opvang van regenwater in de
gehele openbare ruimte van
het Oude Westen tot een
maximale bui van 44 mm
mits de verholen goten het
water snel genoeg kunnen
transporteren.

Als de grondwaterstand het
toelaat kan onder de plein-
vloeren een infiltratiepakket
worden aangelegd, waardoor
het meeste water in de
bodem kan infiltreren. Afhan-
kelijk van de wind en tempe-
ratuur zal ook een deel kun-
nen verdampen. Dit is maxi-
maal twintig procent bij warm
weer, een lage luchtvochtig-
heid en een licht briesje. Het
water mag maximaal 48 uur
blijven staan. Als het water
niet bijtijds weg kan, kan via
een noodafvoer het overtolli-
ge water worden wegge-
pompt naar nabijgelegen
open water of het riool.

In deze ondiepe verzonken
pleinruimtes kan veilig wor-
den gespeeld, ook als er
water in staat. Omdat ze ver-
diept liggen, is de vorm-

geving van de rand beeld-
bepalend. Om dit eenvoudige
type waterplein ook terug-
houdend vorm te geven, moet
in de pleinrand de watertoe-
voer en waterafvoer worden
geïntegreerd. Daardoor blijft
de ruimtelijke ingreep beperkt
tot één karakteristieke, duur-
zame rand waarin alle beno-
digde techniek is verwerkt.
Deze rand heeft echter ook
als het droog is een belang-
rijke functie: het vormt een
royale, informele zitgelegen-
heid rondom de verzonken
verblijfsruimte.

Dit type waterplein is het
meest overtuigend in een
reeks. 
Het Oude Westen met zijn
vele kleine tussenruimtes
leent zich goed voor deze
oplossing. Alle buitenruimtes
worden verzonken en voor-
zien van een karakteristieke
rand. De pleinen krijgen een
herkenbaar element en heb-
ben als samenhangend
geheel een eigen identiteit.
Als het regent wordt dit ver-
sterkt doordat alle pleinen
van het Oude Westen gelijk-
tijdig onderlopen.
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het verzonken plein bij droog weer

het verzonken plein bij regen

De rand vormt het terugkerende ken-

merk en voorziet ieder verzonken plein

van een riante zitgelegenheid rondom

geen riool en geen hoogteverschil,

wel wateroverlast

buurt klimt uit het dal reeks van kleine speelgelegenheden

randdetail waterafvoer van het plein

randdetail watertoevoer van het plein

reeks verzonken 

pleinen in het Oude

Westen

rekenopzet pleinenreeks

principes voor afvoer van water: infiltratie, verdamping en verstuiving



3. Stelsel van dammen in
het Oude Noorden

Het Oude Noorden heeft
een duidelijke en bruikba-

re structuur van hoogtever-
schillen: een hoger gelegen
rand die om een groot vlak
middengebied ligt. Deze rand
kan als één systeem van
waterpleinen worden vormge-
geven. Aan de voet van de
helling wordt een stelsel van
kerende muren opgericht die
als dam fungeert en het water
tegenhoudt. Het idee kan
worden doorgezet door op
aansluitende vlakke delen de
helling verdiept in de grond
door te zetten, waarbij de
kerende muren grotendeels
onder het maaiveld liggen.
Het bergende oppervlak van
één dam is beperkt en daar-
om zal sprake moeten zijn van
een reeks van dergelijke dam-
pleinen. Na de buien kan het
hemelwater dat door de hoog-
teverschillen wordt aange-
voerd, infiltreren in de bodem
en indien mogelijk oppervlak-
kig of ondergronds terugvloei-
en naar de Noordsingel.

De verschillende dampleinen
kunnen ieder hun eigen ver-
zorgingsgebied hebben, af-
hankelijk van de grootte van
het plein en de hoogte van de
keermuur. Omdat er voor ver-
schillende plaatsen in het
Oude Noorden bouw- en
planinitiatieven liggen, zou op
meerdere plekken tegelijk ge-

start kunnen worden met de
aanleg van de waterpleinen. 
De maximale lokale bergings-
capaciteit van het dammen-
stelsel is beperkt, maar kan
ingezet worden voor een
groot gebied. Niet alleen
wordt hiermee het bestaande
systeem voor wateropvang
ontlast, ook de waterkwaliteit
van de Noordsingel verbetert.
De wateropgave in het Oude
Noorden tot 2015 is echter
bijna 50.000 m3 groot. De
beschikbare ruimte in dit
stadsdeel is veel te klein om
de overlast met één type
oplossing te verhelpen. Er zal
een scala aan oplossingen
moeten worden gezocht
waarbij waarschijnlijk ook één
of meerdere gesloten bassins
moeten worden gerealiseerd.
Het Noordplein lijkt hiervoor
de meest kansrijke locatie.

De krans van dammen in de
randzone van het Oude Noor-
den kan worden vormgege-
ven als een karakteristieke
reeks keermuren. In de keer-
muur wordt de waterafvoer
opgenomen en vormgegeven.
Maar bovenal kan de keer-
muur in de droge situatie een
informeel object zijn dat ver-
schillende gebruiksfuncties in
zich opneemt: een uitgestrek-
te zit-, hang- en speelbank,
een skatemuur of een langge-
rekte openluchtbar. Als voor-
beeld wordt het Noordplein
en omgeving getoond.
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voorbeeldschets Noordplein en

omgeving

randzone met hoogteverschil

randzone met hoogteverschil overlastlocaties wijk op kantelpunt vele plannen Noordplein als zwaartepunt

randdetail opstaande dam randdetail verzonken dam

afvoer naar Noordsingel

een stelsel van dammen, op het

maaiveld en enigszins verdiept

wateraanvoer via open goten

principe doorsnede dammen bij droog weer

gebruiksopties van verschillende dammen

principe doorsnede dammen bij regen 

de lengte van deze doorsneden is 20% gecomprimeerd



4. Slimme straatprofielen
in Crooswijk

De wateropgave tot 2015
is in Crooswijk vergele-

ken met de andere deelge-
bieden relatief bescheiden:
amper 6.500 m3 groot. Het
overlastgebied heeft echter
een groot areaal. Daardoor
leent Crooswijk zich erg
goed voor de toepassing van
de meest lokale oplossing:
het slimme straatprofiel. Ook
al zijn de straatprofielen hier
vrij krap van afmeting, toch
kan er door middel van enke-
le eenvoudige aanpassingen
regenwater worden opgevan-
gen. Zowel de rijbaan als de
parkeerplaatsen kunnen als
tijdelijk waterbassin dienen.
Er zal op concrete locaties
een keuze tussen beide vari-
anten moeten worden
gemaakt, want er dient altijd
een mogelijkheid te zijn om
met droge voeten de auto te
verlaten en weer te bereiken.

Beide oplossingen worden
gecombineerd met een onder-
gronds infiltratiepakket. Hier-
voor kan een waterdoorlaten-
de of waterpasserende steen
worden gebruikt op een buffe-
rende fundering van lava
(onder de naam Porodur zijn
hier reeds voorbeelden van
toegepast en getest).  Het
bufferend vermogen hiervan is
0,5 m3 per vierkante meter
fundering (50%). Door deze
gunstige verhouding volstaat
een relatief bescheiden pakket
om zware buien op te vangen.
Voor de minder voorkomende
piekbuien vormt de rijbaan of
het parkeervak de benodigde
extra buffer. De straat loopt
dus gecontroleerd en alleen
bij piekbuien onder water. Het
waterbergend vermogen van

zowel de oplossing met de
rijbaan als met de parkeer-
plaats is zeer groot: een bui
van 45 mm kan eenvoudig
worden opgevangen. Wat
bestrating betreft lijkt het zin-
vol om een onderscheid te
maken tussen de parkeervak-
variant en rijbaanvariant. Van-
uit het rijbaanbassin kan het
regenwater direct infiltreren
in de bodem omdat het vuil
dat zich in de open bestrating
zou kunnen ophopen ook
weer wordt los gereden door
de passerende auto’s. Het
parkeervakbassin kent minder
autobewegingen, waardoor
het meer voor de hand te ligt
om hier te kiezen voor een
gesloten bestrating met roos-
tergoten op het diepste punt,
die het water naar de buffe-
rende fundering afvoeren.

Bij de toepassing van de rij-
baan als tijdelijk waterbassin
zal ruimte moeten worden
gemaakt voor droge over-
steekplaatsen. Het rijbaan-
bassin kan worden gecombi-
neerd met verkeersremmen-
de maatregelen. Verkeers-
drempels zorgen voor geka-
derde waterbassins in het
straatprofiel. Deze oplossing
is alleen toe te passen op
niet doorgaande wegen.

Het gebruik van parkeerplaat-
sen als tijdelijke waterbas-
sins wordt mogelijk door een
hoger hellingspercentage van
het afschot waaronder de
parkeervakken zijn aange-
legd. De uitstapstrook ligt op
normale rijbaanhoogte of is
het trottoir. De oorspronkelij-
ke kolken kunnen dienen als
noodoverloop. Deze oplos-
sing kan op alle typen straten
worden toegepast.
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verdeling van de waterberging tussen 

infiltratiepakket en het straatoppervlak

Rijbaanvariant

Parkeervakvariant

verdeling van de waterberging tussen 

infiltratiepakket en het straatoppervlak

waterberging op de rijbaan met een infiltratiepakket er onder

waterberging in de parkeervakken met een infiltratiepakket er onder archetypisch straatprofiel

exemplarische uitsnede

grote overlastzone helft is problematisch aantal plannen en impact is groot ...
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6. Een strategisch diep
plein in Oud Zuid

De grootste wateropgave
ligt in Oud Zuid, maar

dan met name na 2015. Dat
vraagt om een uitgebreide en
complete strategie voor de
toekomst. Op basis van de
ruimtelijke opbouw van dit
stadsdeel kan een combina-
tie worden gemaakt van de
meest geschikte waterhuis-
houdkundige oplossingen.
We stellen voor om twee
oplossingen als complemen-
taire strategie in te zetten.

Ten eerste een scala aan ver-
zonken buurtpleinen en slim-
me straatprofielen. De water-
pleinen bieden een oplossing
voor de lokale wateroverlast
die stap voor stap, per buurt
kan worden uitgevoerd. In het
noordelijk deel bestaat de wijk
uit kleine stedenbouwkundige
eenheden met een heldere
rand en eenduidige centrale
pleinen. Deze kunnen vorm
krijgen als centrale waterplei-
nen voor de buurt. Zo zou in
de Afrikaanderwijk het centra-
le deel van het recent herin-
gerichte Afrikaanderplein bij
hevige regenval onder water

5. Een waterballon op de
Mariniersweg

De gehele wateropgave in
Crooswijk is ook vrijwel

in één keer op te lossen met
behulp van een waterballon.
Deze eenduidige, directe
oplossing betreft het koppe-
len van een bovengrondse
waterzak aan het hoofdriool
via een pomp. Op eenvoudi-
ge manier is zo een fors ber-
gingsvolume te realiseren. Bij
piekbuien treedt wel enige
vertraging op door de pomp,
maar deze is afhankelijk van
de grootte van de pomp. De
kosten van een pomp die zo
min mogelijk vertraging ople-
vert, kunnen aanzienlijk oplo-
pen. In verhouding tot het
bergingsvolume van de
waterballon zijn deze echter
relatief. De kosten van een
geschikte pomp zijn ongeveer
1,5 miljoen euro, het water-
bergend vermogen van de
waterballon kan oplopen tot
circa 5.000 m?. Dit komt
neer op maximaal 300 euro
per m?  water. De waterbal-
lon die onder de naam Aqua-
dams al op de markt is, kan
geschikt worden gemaakt
voor stedelijk gebruik. Daarbij
moet bijvoorbeeld worden
gedacht aan een bescher-
mende laag bovenop het
opblaasbare volume, om de
gevoeligheid voor vandalisme
te verminderen.

De waterhuishoudkundige
locaties die geschikt zijn voor
de waterballon bevinden zich
in de buurt van de hoofdrio-
len. Geschikte stedelijke
locaties zijn slecht gebruikte

plekken zoals bijvoorbeeld
restruimtes van grotere infra-
structuren. De middenberm
van de Mariniersweg lijkt ide-
aal. De belofte van een tram
lijkt niet meer te worden in-
gelost en het gebied doet nu
slechts dienst als hondenuit-
laatplaats. Er ligt een kans
om deze locatie van meer
nuttige functies te voorzien.
Er is ruimte voor een Aqua-
dam in drie delen en dat is

goed voor ruim 6.000 m3

waterberging. Een bijkomend
voordeel van een waterballon
is dat hij ook met lucht
gevuld kan worden. Als het
droog is, kan hij gebruikt
worden als speelobject en
springkussen. De vormgeving
van de rand is van cruciaal
belang voor de uitstraling en
het stedelijk gebruik van de
waterballon.

kunnen lopen. Dit deel ligt
reeds verdiept. Het vergt
waarschijnlijk wel een andere
beplanting. Het zuidelijker
gelegen Vreewijk kent een
andere opbouw. Hier vormt
het stratenpatroon met voor-
tuinen de stedenbouwkundig
compositie van het tuindorp.
In de smalle straten zou het
slimme straatprofiel kunnen
worden toegepast.

Een tweede oplossing wordt
geboden door het netwerk
van doorgaande bovenwijkse
infrastructuren, die deels
samenvallen met de aan-
wezige dijken en deels daar
dwars op liggen. Op de
knooppunten van  deze krui-
sende lijnen bevinden zich de
mogelijke plekken voor groot-
schalige ingrepen. Sommige
zijn nu weinig significant,
andere hebben een uitstraling
op hoger schaalniveau. Hier
is gekozen voor één locatie
die het best is gesitueerd: op
een symbolisch ontmoetings-
punt tussen twee singels,
direct naast het hoofdriool,
laaggelegen ten opzichte van
de omgeving en waar twee
scholen aan gelegen zijn.

principe van de waterballon en de verschillende gebruiksmogelijkheden: leeg, gevuld met rioolwater, gevuld met lucht

De waterballon op locatie

riool dichtbij met vele passanten

Een complementaire strategie voor Oud Zuid

riool dichtbij gunstig hoogteverschil wijk in neerwaartse spiraal

de belangrijkste waterhuishoud-

kundige gegevenheden

bovengrondse opvang gecombineerd met de 

ruimtelijke opzet van de wijkdelen en buurten

ondergrondse opvang gecombineerd

met bovenwijkse structuren



geen adequate referenties
bestonden: het waterplein.
De vraag was even simpel als
direct: onderzoek dit type op
zijn ontwerptechnische moge-
lijkheden als oplossing voor
de regenwateropgave in de
stad. Met steun van het Sti-
muleringsfonds voor Archi-
tectuur kon het onderzoek
worden uitgevoerd. 

Er werd gestart met een
groot integraal team, weder-
om een samenwerkingspro-
ject van -scape en Urban
Affairs, en vele enthousiaste
medewerkers van de dS+V
en GW. Ook het Hoogheem-
raadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard schoof
aan, evenals het OBR. Daar-
naast werd een commissie
samengesteld van experts die
op een aantal tijdstippen kriti-
sche vragen zou stellen. Het
proces was inspirerend, maar
werd ook steeds complexer.
Het bleek niet mee te vallen
om typen en prototypen te
ontwikkelen toen de omstan-
digheden van de locatie zelf
zo bepalend bleken te zijn
voor de oplossingen. Drie-
kwart jaar werd geworsteld
met de complexiteit en de
afbakening van de opgave,
terwijl de oplossingen achter-
af soms verbazingwekkend
eenvoudig blijken te zijn. Het
kon geen wetenschappelijk
onderzoek worden, daarvoor
was het te toegepast en
bestond er te weinig tijd,
maar het moest het niveau
van ideevorming absoluut
overstijgen. In het najaar van
hetzelfde jaar werd in een
presentatie aan de Rotter-
damse politiek groen licht
gegeven voor het verkennen
van een vervolg op deze stu-
die. Tegelijkertijd hield
–scape op te bestaan als
zelfstandige onderneming en
werd ondergebracht bij het
bureau VHP.
Meer dan een half jaar later
dan gepland kan de studie
eindelijk worden afgerond.
Deze loopt vrijwel gelijk met
de voltooiing van het Water-
plan voor de stad, waarin ook
een hoofdstuk over waterplei-
nen is opgenomen. Daarmee
is deze studie reeds voor zijn
voltooiing een officieel onder-
deel geworden van het beleid
voor de stad Rotterdam. 
Wij zijn blij met het resultaat
en hopen het in de komende
tijd verder uit te werken: ten
eerste door deze studie uit
werken naar een publicatie.
Ten tweede door het concept
te testen op zijn levensvat-
baarheid in een pilot voor
Rotterdam. De voorbereidin-
gen zijn reeds gestart. 

Florian Boer 
en Marco Vermeulen, 

1 augustus 2007
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In het najaar van 2004 wer-
den wij benaderd door de

Rotterdamse dienst Steden-
bouw en Volkshuisvesting
(dS+V) om te participeren in
een voorbereidende verken-
ning voor het project Rotter-
dam Waterstad 2035. Doel
van dit project was om de
bestaande en toekomstige
wateropgave in de stad op
synergetische wijze te verbin-
den met andere stedelijke
opgaven. De kernvraag was
of het mogelijk zou zijn om
oplossingen voor de water-
overlast te bedenken die
tevens zouden kunnen bijdra-
gen aan het onderscheidend
vermogen en de aantrekkings-
kracht van de stad Rotterdam.
Die opgave mocht breed wor-
den opgevat. We formeerden
vervolgens een gezamenlijk
team (-scape en Urban
Affairs) waarmee drie maan-
den intensief aan deze opga-
ve werd gewerkt. Het resul-
taat was “Experience &
Enjoy”: vijf thematische sce-
nario’s voor een waterrijk Rot-
terdam. 

Het enthousiasme vanuit de
gemeente was groot. Een
zogenaamde “Mastercase”
volgde, waarin een grote
groep ambtenaren van de
dienst Stedenbouw, het Inge-
nieursbureau van Gemeente-
werken (IGWR), het Ontwik-
kelingsbedrijf (OBR) samen
met vertegenwoordigers van
de belanghebbende water-
schappen aan de slag gingen
met het materiaal. Het resul-
taat werd in het voorjaar van
2005 gepresenteerd op de
Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam, waarmee
de stad kon laten zien op
welke wijze zij zichzelf bezig-
hield met het thema water. Er
spraken grootse ambities uit
die werden vereeuwigd in een
boekwerk dat werd bekroond
met de handtekeningen van
alle verantwoordelijke Rotter-
damse Wethouders en Dijk-
graven van de Hoogheem-
raadschappen. Dit initiatief
werd in het najaar van 2005
beloond met de Neprom Inno-
vatie prijs voor de gemeente
Rotterdam en binnen de amb-
telijke gelederen werd gestart
met het maken van een
Waterplan voor de stad. Hier-
in moesten ambities worden
omgezet in strategieën, con-
crete agenda’s en budgetten.

Nog in datzelfde najaar wer-
den we benaderd door het
gemeentelijk Ingenieursbu-
reau van Gemeentewerken
om te werken aan een ver-
volgtraject. Binnen het ingeni-
eursbureau was men geïntri-
geerd geraakt door een
waterhuishoudkundig type dat
in onze studie werd aange-
stipt, maar waarvoor nog

Tot
besluit

Op deze locatie, de kruising
van de Hillevliet en de Pol-
derlaan, stellen we een diep
waterplein voor. Het betreft
hier een grote ondergrondse
bak die via een overstort in
directe verbinding staat met
het hoofdriool, met een plein-
ruimte erboven. Het hemel-
water uit de hogergelegen
directe omgeving wordt naar
dit plein gevoerd. Tussen het
maaiveld en de ondergrondse
kelder is eventueel nog ruim-
te voor een overloop van de
aanliggende singels. Daar-
mee brengt dit waterplein
een compleet scala aan
waterbergingsoplossingen
bijeen. Als geheel is deze
oplossing erg kostbaar, maar
ze biedt wel een ongekend
groot stedelijk waterber-
gingsvolume van bijna
20.000 m3.

Het dak van de kelder-
constructie wordt zo vorm-
gegeven dat er een bijzonde-
re openbare ruimte ontstaat.
Het realiseren van een diep
plein in de stad zal onder
normale omstandigheden
financieel niet haalbaar zijn.
Maar door deze te combine-
ren met het oplossen van de
wateropgave ontstaan nieu-
we mogelijkheden, bijvoor-
beeld voor een groot amfi-
theater voor allerlei stedelijk
gebruik. De kruising Hillevliet
en de Polderlaan is een idea-
le locatie. Geflankeerd door
een lagere school en een
middelbare school is ook
ruimte voor een gedeeld
schoolplein en misschien
zelfs voor de jaarlijkse toneel-
voorstelling.

impressie inrichtingsschets kruising Hillevliet en Polderlaan

De opbouw van het diepe plein

ondergronds bas-

sin via overstort

bovengronds 

bassin via hoogte-

verschil

overloop voor de

singels

Het amphitheater bij droog weer

Het amphitheater bij regen


