WATER SENSITIVE ROTTERDAM
Een circulair watersysteem voor Zomerhofkwartier en Agniesebuurt

Florian Boer, presentatie 15 april 2016
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Gemeentelijk beleid vormt het kader: de Rotterdamse Adaptatiestrategie

Rotterdam

Climate Change Adaptation Strategy
Rotterdam Climate Initiative
The Rotterdam Climate Initiative (RCI) aims to have
reduced CO2 emissions by 50% and to have made
the region 100% climate-proof by 2025. The RCI is an
initiative set up by the Rotterdam City Council, the
Port of Rotterdam NV, DCMR Rijnmond environmental
department and Deltalinqs, the umbrella organisation
for Rotterdam industry. As a decisive and innovative

climate change, improving the air quality and limiting
noise pollution, Rotterdam is continually improving
its sustainability. This unique approach is making
Rotterdam an inspirational example to other cities.
The aims and results in the field of the environment,
climate, energy and water contribute to the creation
of a greener, cleaner, healthier and economically
stronger city and will make Rotterdam the most
sustainable international port in the world.
Rotterdam adaption strategy
The Rotterdam adaptation strategy will set the
course to enable Rotterdam to adapt to the changing
climate. The target is to create a climate-proof
city for the people of Rotterdam, both now and for
future generations. A climate-proof city that is also
attractive and economically prosperous.
More information
www.rotterdamclimateinitiative.nl

Rotterdam Climate Change Adaptation Strategy

international port, Rotterdam, together with its
inhabitants, businesses and institutions is assuming
responsibility for ensuring a sustainable future. By
tackling both the causes and the consequences of
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Serieus werk maken van de aanpak van Klimaateffecten in de stad
BUITENDIJKSE
OVERSTROMING

REGENWATER
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DROOGTE

HITTESTRESS

Zomerhofkwartier / Agniesebuurt is zeer geschikt als proeftuin
- representatieve mix van stadstypen
- transformatie opgave
- sociaal-economische opgave
- opgave stedebouwkundige structuur
- opgave kwaliteit openbare ruimte
AGNIESEBUURT

ZOMERHOFDISTRICT
DE ROTTE

WATER SQUARE

de klimaatopgave is een opgave die gaat over
de kwaliteit van de leefomgeving in de stad

foto Ossip van Duivenbode

die vindt op grote én kleine schaal plaats,
top-down én bottom-up

onze AGENDA WSR richt zich op vier opgaven

Opgave 1:
Activeren van het private domein

Potentieel daklandschap: 75% platte daken,
we houden het water tijdelijk vast, daar waar het valt

DAKTYPEN
Flat roof (75%)
92.761 m2
Pitched + Flat roof (7%)
7.883 m2
Pitched roof (18%)
22.068 m2

18%

7%

Total roof
surface

122.712 m2

75%

Variatie aan mogelijkhedenin
en hun
Gebruiksbelasting
kgbelasting
/ m²
Boom

1100

kg/m²

Aquaponics

600

kg/m²

Kassen

500

kg/m²

Feest

500

kg/m²

Openluchtbioscoop

400

kg/m²

Dakakker

330

kg/m²

Terras

300

kg/m²

Parkeren

Intensief
groen

250

140

kg/m²

kg/m²

Water

100

kg/m²

Extensief
groen

90

kg/m²

Het kan ook gewoon
en wordt steeds meer ‘common practice’

Een flink deel van het gebied is in eigendom
van corporaties en private partijen

EIGENDOM
Havensteder
(52.523 m2)
Hofbogen B.V. + Prorail
(18.215 m2)
Private / Other
(74.385 m2)

36%
51%

13%

Water vasthouden en lokaal infiltreren
houdt grondwater beter op peil

BOUWJAREN EN
FUNDERING
1877 - 1914
1914 - 1940
1940 - 1974
1974 - 2000
2000 - present
Vulnerable wooden foundation

De demping van de Binnenrotte

Stad en natuur zijn kwetsbaar in perioden van droogte,
de potentiële toepasbaarheid in Rotterdam is groot

Opgave 2:
Meer zachte vormen van berging / Sponsconcepten

Er is nu veel verharding
En weinig doorlaatbaar oppervlak

SOORTEN
OPPERVLAKKEN
public green (9%)
private green (1%)
private mixed (4%)
public water (2%)
public paved (43%)
private paved (6%)
built ground floors (36%)

9%
36%

43%

Er is relatief veel ruimte tussen maaiveld en grondwater

<1.0m
1.0-1.2m

2.5-3.0m

GEMIDDELD
GRONDWATERPEIL
< 1.0m
1m - 1.2m
1.2m - 1.5m
1.5m - 2m
2m - 2.2m
2.2m - 2.5m
2.5m - 3m
Vulnerable wooden foundation

1.2-1.5m

1.5-2.0m
2.0-2.2m

2.2-2.5m

Ontwateringsdiepten in de stad

SOIL IS A KEY ISSUE TO RESEARCH AND EXPLORE

Het waterbergend vermogen is afhankelijk van de bodemsamenstelling,
nieuwe sponsconcepten vragen om andere mengsels

Research to test the capabilities of 3 types of soil to work as a sponge, by comparing them to a regular sponge of cellulose.

CELLULOSE

TOPSOIL

SAND + SILT + CLAY

PEAT

SANDY SOIL

Capability of Retein Water // Water Potential Curve
This curve is characteristic for
different types of soil, and is
also called the soil moisture
characteristic. It is used to predict the soil water storage, water supply to the plants and soil
aggregate stability.The availability water for plants was the
highest for the peat

Vaste planten voor wateroverlast + droogte

En vegetatie die geschikt is om water vast te houden

Lythrum sal.

Filipendula ulm.

Myosotis palustris

Lysimachia vulg.

Typha latifolia

 Nat ++, droog +
 Nat +, droog ++
Ook verschillende
zeggen, russen, biezen.
Epilobium ang.

Eupatorium can.

Scutellaria galericulata

Wanneer heeft u behoefte aan ruimte voor waterberging? Wat kunt u doen als ruimte
kostbaar en schaars is? Met het Aquaflow® systeem kunt u hemelwater in de
wegfundering bergen en het water zuiveren. De ruimte voor hemelwaterberging
ontstaat doordat de wegfundering wordt opgebouwd met meervoudig gebroken
hardsteen met 40% holle ruimte. De berging loopt leeg door infiltratie (op zandgrond
of vertraagde afvoer (in de rest van Nederland). Multifunctioneel ruimtegebruik in
optima forma: sloten en vijvers verdwijnen onder wegen en parkeerterreinen.

Ook voor verharding komen er steeds meer sponsconcepten

> 140 liter waterberging per m2 straat

Het hemelwater van zowel de daken, als de straten past in de wegfundering. Het wate
van straat zakt meestal weg door waterpasserende of poreuze bestrating. Maar het ka
ook via een speciale Aquaflow WT kolk of Aquaflow waterstrip in de goot in combinat
met asfalt, tegels of dichte bestrating. Water van de daken kan bovengronds of
ondergronds worden aangesloten.

bron Aquaflow
Het systeem is < 50cm diep en daardoor ook toepasbaar bij hoog grondwater en klei/leemgrond.

Opgave 3:
Opschalen systeem / Seizoensberging

possible future water catchment boundary

near future sewerage renewal plan (implementation of a split sy
canal

Het water dat we tijdelijk bergen in het centrale basin van het waterplein beland uiteindelijk in zee

The impact of the water square on its surroundings:

Possible extension
of catchment area

The open water of
Noordsingel

Two underground
Infiltration devices

Rain water catchment
area of the water square

ongoing sewage renewal
(splitting the system)

Three water catchment basins

Het open water systeem van de stad

We pompen water weg, dat we in droge periodes juist hard nodig hebben

Hoe werkt ondergrondse waterberging (OWB
1. Snel injecteren van hemelwater (pieken scheren)
Opgave: water lokaal langdurig vasthouden
2. Opslaan & terugwinnen in droge periode
VERKLARING
291

"
Ò 290
Ò
"
Ò "
293
"
Ò
292

294

"
Ò

Gemalen (met nummer)

e

"
Ò

Legenda
Overstorten (met nummer)

"

"
Ò

261

"
Ò

"
Ò

262

"
Ò

263

214

Afvoerend verhard oppervlak
"
Ò
e

"

149

"
Ò

gesloten verhard

281

dak

232

"
Ò

open verhard
945

Overstort
723
1397
4240
4244
4248
6005
6040
149

4248

e

"

Gemaal
6
232
281
945
290
291
292
293
294
214
261
262
263

6040

e

"

723

Hoogte
(m t.o.v.
NAP)
-2,20
-2,20
-2,20
-2,20
-2,20
-2,20
-2,20
-2,70

Breedte
(m)
1,00
1,00
4,60
4,60
1,00
5,33
1,00
8,00

e

naam
Noordplein
Ceintuurbaan
Bergse Rechter Rottekade
Gordelpad/Crooswijksebocht WB
Bergse Achterplas(4)perc.156
Bergse Achterplas(5)perc.124
Bergse Achterplas(3)perc.106
Bergse Achterplas(2)perc.94
Bergse Achterplas(1)perc.76
Bergse Linker Rottekade II
Prinsemolenpad
Prinsemolenpad II
Prinsemolenpad III

"

bron SOWA / KWR

4240

e

"

"
Ò

1397

e

"

6005

e

"

e

4244

6

Hoe werkt ondergrondse waterberging?
SITUATIE

1. snel injecteren van hemelwater (pieken scheren)
2. opslaan en terugwinnen in droge perioden
Eerste pilot Herberekening
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Noord
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Afvoerend verhard oppervlak
Adviseur

A. Retel
Projectleider:

K.A. Rodenburg

tekening nummer

Formaat:
Schaal:

Projectnr.:

06_005
Datum laatse wijziging:

21-12-2011

A2
1:7.500
Qherberekening
UIGWRNoord

Revisie:

Versie 1.1

"

Dan moeten we iets doen aan de waterkwaliteit van de Noordsingel

Fase 1

Het ondergronds netwerk ligt er al

Een bijzondere kans voor de stad: Een echte luchtsingel....
met een nieuwe transportfunctie voor het oude spoorviaduct

+

Opgave 4:
Toekomst bestaande riool / Grondstoffenfabriek

Het bestaande rioleringsnetwerk van de stad

nu rioolvervanging
DeWaarom
vervangingsopgave
wordt onbetaalbaarversneld

voorbereiden?

Target is nodig om een verhoogde onderhouds-"piek" in de toekomst te
voorkomen.

Areaal vrijvervalriool
= 2500
km
een
levensduur
van 60 jaar
Areaal vrijvervalriool
= 2.500
kmmet
met een
levensduur
van 60 jaar

bron Gemeente Rotterdam

Nieuwe technieken verminderen de vervangingsopgave
‘Relining’ maakt het mogelijk de riolering te dichten zonder de straat open te breken

bron Van der Velden Rioleringsbeheer

Een belofte voor de toekomst:
Creëren van overruimte, benutten van overruimte,
terugwinnen van grondstoffen uit ons afvalwater

3. AWZI wordt grondstoffenfabriek
Wat is de meest productieve mix?

Hemelwater uit het riool

DE URBANISTEN

Kansen voor decentrale zuivering afgekoppeld van het hoofdnetwerk

Buurtcentrum

En op kortere termijn:
Selectief toepassen van ondergrondse infrastructuur

RIOLERINGSNETWERK
Stormwater pipes
Mixed sewer pipes
Collector pipes
Presure pipes
Flow directions
Overflows
Pumps
Sewage catchment
boundary

0

100 m

AGENDA WSR
het ontwerpend onderzoek

met de Ambitiekaart: een 100% lokaal hemelwatersysteem
Waterberging lokaal met infiltratie +
bovengrondse ruimte
Waterberging lokaal met infiltratie
Water vasthouden op blokniveau
Water vasthouden op gebouwniveau
Waterplein Benthemplein
Huidig opvanggebied Waterplein
Mogelijke uitbreiding opvanggebied
Potentiële nieuwe verzamelbasins
Pomp
Hofbogen waterzuiverend aquaduct
HWA bestaand

Spoor 1:
de stad als spons en de rioolvervangingsopgave
meekoppelen en standaardiseren

Omvangrijke rioolvernieuwing in de Agniesebuurt is aanstaande
-2,85

-3,15

-3,05
-3,43

-2,15

-2,85
-3,77
-2,85
-3,90
-2,85

-3,20
-4,10

-2,85

-2,85

bron: gemeente Rotterdam

Stappen naar naar een 100% lokaal hemelwatersysteem beginnen dus NU
Huidig systeem

Haalbare ambitie korte termijn

Ambitie lange termijn

Bijna volledige hemelwateropvang in het
gemenge riool.

Lokale hemelwateropvang met uitzondering van
gedeelte van dakoppervlak.

Lokale hemelwateropvang met volledig
losgekoppelde bebouwing, overcapaciteit in riool
enkel te gebruiken als overstort.

* Conservatieve aanname van het oppervlakte onverhard
terrein in binnentuinen dat niet is aangesloten op het riool

* Percentage van regenwater dat in de woningen wordt
samengevoegd met het zwarte water

* Conservatieve aanname van de afkoppel- en bergingsmogelijkheden
** Overruimte van het riool in te zetten voor klimaatverandering
(extra buffer) of andere diensten.

Overzicht van productieve bouwstenen voor de openbare ruimte
B. Holle ruimte in het
zandcunet

A. Waterbergende
wegfundering

D. Grof granulaat onder
de parkeervakken

C. Waterberging in
het riool

Grof granulaat

Bestrating

Vlijlaag
Zandcunet

Waterdoorlatend
scheidingdoek

Infiltratielaag

Wegfundering met
40% holle ruimte

D. Kratten onder de
parkeervakken

F. Water op de
rijbaan

G. Water in verdiepte
parkeervakken

I. Groene
drempelzone /
royale geveltuin

Bestrating
Vlijlaag
Infiltratiekratten

Waterstraat in aanleg, Musicon Roskilde (DK)

J. Groene terraszone

K. Waterbergende
plantvakken / Wadi’s

Mogelijk een compacte
vorm van parkeren

Inlaten voor het regenwater
afkomstig van de straat
Uistapstrook

Halfverharding

Passeig de St Joan, Barcelona

Verdiept platvak

L. Extra ruime
boomvakken /
bioswales

M. De regentuin

Inlaten voor
regenwater

Onderzochte Watersensitieve straatprofielen:
AMBITIE:

1
6a
2
4a

5

3

6b

7

4b

1.
2.
3.
4a.
4b.
5.
6a.
6b.
7.
8.

Heemsteestraat
Wateringhestraat
Agniesestraat
Vijverhofstraat (deel 1)
Vijverhofstraat (deel 2)
Paap Dirckstraat
Banierstraat (deel 1)
Banierstraat (deel 2)
Teilingerstraat
Zomerhofstraat

8

50mm

HEEMSTEESTRAAT

WATERINGHESTRAAT

AGNIESESTRAAT

VIJVERHOFSTRAAT

PAAP DIRCKSTRAAT

BANIERSTRAAT

TEILINGERSTRAAT

ZOMERHOFSTRAAT

WSR-profiel van Heemsteestraat - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,7 m³

In mm’s berging is dit:
47 mm berging exclusief het dakoppervlak

18 mm berging inclusief het dakkoppervlak

E. Kratten onder parkeervakken
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,6 m³

In mm’s berging is dit:
108 mm berging exclusief het dakoppervlak
42 mm berging inclusief het dakkoppervlak

F. Water op de rijbaan
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,35 m³

In mm’s berging is dit:
24 mm berging exclusief het dakoppervlak

9 mm berging inclusief het dakkoppervlak
Max. Grondwaterstand- 2,20 (NAP)

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

Voostel:
Huidig profiel:

0,8

3,4
4,4

2,0

3,5

1,8

3,5

2,0
1,8

Groene drempelzone
80% lengte straat

2,3

0,32 m³

0,8

In mm’s berging is dit:

22 mm berging exclusief het dakoppervlak
8 mm berging inclusief het dakkoppervlak

3,3

Waterberging in kratten onder parkeren
aan één zijde, 40% lengte straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

1,68 m³

berging exclusief het dakoppervlak

114 mm

berging inclusief het dakkoppervlak

44 mm
Waterberging onder en op de rijbaan
75% lengte van de straat

WSR-profiel van Heemsteestraat - Globaal kostenvergelijk

€

A. Waterbergende wegfundering
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

0,7 m³

56 m³

€ 80,-

€ 6.400,-

€

E. Kratten onder parkeervakken
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

1,6 m³

geschatte kosten
voor de hele straat:

bij watersensitieve
herprofilering

€

€ 42.840,-

€

geschatte kosten
per meter:

€ 375,-

74 m³
piekberging:

187 m³

bij aanleg infiltratiebuis HWA
(buis van 400mm)

€ 45.600,-

€ 400,-

14,4 m³

bij aanleg infiltratiebuis HWA
+ berging (buis van 1500mm)

€ 228.000,-

€ 2.000,-

199 m³

E

I

11,5m

11,5m
40m
45m

11,5m

11,5m
40m

45m

€

bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

0,35 m³

28 m³

€ 30,-

€ 3420,-

€

I. Groene drempelzone
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

29 m³

A F

€ 28.520,-

F. Water op de rijbaan

0,32 m³

114m

€ 620,-

€ 50,-

€ 4500,-

Vergelijkbaar WSR-profiel - Wateringhestraat - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,0 m³

In mm’s berging is dit:
51 mm berging exclusief het dakoppervlak

22 mm berging inclusief het dakkoppervlak

E. Kratten onder parkeervakken
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,6 m³

In mm’s berging is dit:
82 mm berging exclusief het dakoppervlak
36 mm berging inclusief het dakkoppervlak

F. Water op de rijbaan
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,5 m³

In mm’s berging is dit:
24 mm berging exclusief het dakoppervlak

11 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Voostel:
Huidig profiel:

1,2

4,4
5,8

2,0
1,8

5,0
5,0

2,0

3,8
4,8

1,2

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

2,2

0,48 m³

In mm’s berging is dit:

24 mm berging exclusief het dakoppervlak
11 mm berging inclusief het dakkoppervlak
Verruimde boomvakken

aan beide zijden, 10% lengte straat

Waterberging in kratten onder parkeren
aan één zijde, 25% lengte straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

1,97 m³

berging exclusief het dakoppervlak

100 mm

berging inclusief het dakkoppervlak

44 mm
Waterberging op rijbaan
75% lengte van de straat

Groene drempelzone
80% lengte straat

Vergelijkbaar WSR-profiel - Agniesestraat - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,68 m³

In mm’s berging is dit:
58 mm berging exclusief het dakoppervlak

19 mm berging inclusief het dakkoppervlak

E. Kratten onder parkeervakken
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,6 m³

In mm’s berging is dit:
136 mm berging exclusief het dakoppervlak
44 mm berging inclusief het dakkoppervlak

F. Water op de rijbaan
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,34 m³

In mm’s berging is dit:
29 mm berging exclusief het dakoppervlak

9 mm berging inclusief het dakkoppervlak

I. Groene drempelzone
Voostel:
Huidig profiel:

0,4

1,8
2,4

2,0

3,4

2,0

1,8

3,4

1,8

1,8

0,4

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,48 m³

2,4

In mm’s berging is dit:

14 mm berging exclusief het dakoppervlak
4 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Groene drempelzone langs de gevel
80% lengte straat

Waterberging in kratten onder parkeervakken
aan één zijde, 50% lengte straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

1,69 m³

berging exclusief het dakoppervlak

143 mm

berging inclusief het dakkoppervlak
Waterbergende wegfundering + Waterberging op rijbaan
75% lengte van de straat

47 mm

WSR-profiel van Vijverhofstraat (1e deel) - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,96 m³

In mm’s berging is dit:

64 mm berging exclusief het dakoppervlak
27 mm berging inclusief het dakkoppervlak

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,16 m³

In mm’s berging is dit:

11 mm berging exclusief het dakoppervlak
5 mm berging inclusief het dakkoppervlak

K. Waterbergende plantvakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,6 m³

In mm’s berging is dit:
107 mm berging exclusief het dakoppervlak

45 mm berging inclusief het dakkoppervlak

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

1,25 m³
Voostel:
Huidig profiel:

3,9
2,1

1,0
1,8

4,8
4,8

2,2
1,8

3,3

berging exclusief het dakoppervlak

0,8

83 mm

4,5

berging inclusief het dakkoppervlak

35 mm
Groene drempelzone langs de gevel
aan één zijde, 80% lengte straat

Waterbergende wegfundering
75% lengte van de straat

Waterberging in vergroende parkeervakken
aan één zijde, 25% lengte straat

WSR-profiel van Vijverhofstraat (1e deel) - Globaal kostenvergelijk
A. Waterbergende wegfundering

€

bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

0,96 m³

346 m³

€ 110,-

€ 39.600,-

€

I. Groene drempelzone

geschatte kosten
voor de hele straat:

bij watersensitieve
herprofilering

€

€ 115.550,-

bij aanleg infiltratiebuis HWA
(buis van 400mm)

€ 188.000,-

bij aanleg infiltratiebuis HWA
+ berging (buis van 1250mm)

€ 705.000,-

bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,16 m³

€

geschatte kosten
per meter:

563 m³

€ 245,€ 400,-

57 m³

€ 8.950,-

bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,6 m³

A

90m

80 m³

568 m³

98m

72m

K

96m

25m
90m

25m
94m

25m
80m

geschatte kosten
voor de hele straat:

€ 35.000,-

I

25m

€

geschatte kosten
per strekkende meter:

€ 350,-

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

470m
98m

geschatte kosten
voor de hele straat:

K. Waterbergende plantvakken

59,2 m³

€ 1.500,-

€ 25,-

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

piekberging:

geschatte kosten
per strekkende meter:

Vergelijkbaar WSR-profiel - Banierstraat - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,7 m³

In mm’s berging is dit:
47 mm berging exclusief het dakoppervlak
18 mm berging inclusief het dakkoppervlak

E. Kratten onder parkeervakken
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,6 m³

In mm’s berging is dit:
108 mm berging exclusief het dakoppervlak
41 mm berging inclusief het dakkoppervlak

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,32 m³

In mm’s berging is dit:
22 mm berging exclusief het dakoppervlak
8 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Voostel:
Huidig profiel:

0,8

2,5
3,5

2,0

3,5

2,0

1,8

3,5

1,8

3,2

0,8

4,2

Waterbergende wegfundering
100% lengte straat

Groene drempelzone

aan beide zijden, 80% lengte straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

1,74 m³

berging exclusief het dakoppervlak

118 mm

berging inclusief het dakkoppervlak

45 mm
Waterberging in kratten onder parkeren
aan één zijde, 60% lengte straat

WSR-profiel van Paap Dirckstraat - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,0 m³

In mm’s berging is dit:

54 mm berging exclusief het dakoppervlak
21 mm berging inclusief het dakkoppervlak

F. Water op de rijbaan
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,5 m³

In mm’s berging is dit:
27 mm berging exclusief het dakoppervlak

11 mm berging inclusief het dakkoppervlak

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,0 m³

In mm’s berging is dit:

54 mm berging exclusief het dakoppervlak
21 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Voostel:
Huidig profiel:

1,9

4,8

5,0

5,2

4,5

4,8
4,5

1,9
1,8

M. De regentuin
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

3,5 m³

2,5

In mm’s berging is dit:

Regentuin

35% lengte straat

189 mm berging exclusief het dakoppervlak
74 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Waterbergende wegfundering + Waterberging op rijbaan
45% lengte straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

2,40 m³

berging exclusief het dakoppervlak

130 mm

berging inclusief het dakkoppervlak

50 mm
Groene drempelzone langs de gevel
50% lengte straat

WSR-profiel van Paap Dirckstraat - Globaal kostenvergelijk

€

A. Waterbergende wegfundering
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

1,0 m³

40 m³

€ 115,-

€ 4.600,-

€

F. Water op de rijbaan

geschatte kosten
voor de hele straat:

bij watersensitieve
herprofilering

€

€ 38.590,-

€

geschatte kosten
per meter:

€ 428,-

bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

0,5 m³
piekberging:

20 m³

214 m³

bij aanleg infiltratiebuis HWA
(buis van 400mm)

€ 36.000,-

€ 400,-

11,3 m³

bij aanleg infiltratiebuis HWA
+ berging (buis van 1500mm)

€ 180.000,-

€ 2.000,-

157 m³

€ 30,-

€ 1.200,-

€

I. Groene drempelzone
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

geschatte kosten
per strekkende meter:

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

1,0 m³

45 m³

€ 150,-

€ 6.750,-

€

M. De regentuin

I

31m

3,5 m³

€ 840,-*

bergingscapaciteit
voor de hele straat:

geschatte kosten
voor de hele straat:

€ 26.040,-

* Kostenindicatie zonder
de toevoeging van bomen
en planten!

45m (50% van totale lengte)

434 m²

geschatte kosten
per strekkende meter:

108 m³

90m

M

bergingscapaciteit
per strekkende meter:

A F

40m

Schatting totale wateropvang capaciteit Agniesebuurt

50mm
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Globaal kostenvergelijk gehele Agniesebuurt

STRAATTYPE 2 (€245,- X 1000M) =

€ 425.250,€ 245.000,-

STRAATTYPE 3 (€428,- X 261M) =

€ 111.708,-

STRAATTYPE 1 (€375,- X 1134M) =

€

geschatte kosten
voor de hele wijk (2395m):

bij watersensitieve
herprofilering

piekberging:

€ 781.958,-

4178 m³*

bij aanleg infiltratiebuis HWA
(buis van 400mm)

€ 958.000,-

301 m³

bij aanleg infiltratiebuis HWA
+ berging (buis van 1500mm)

€ 4.790.000,-

4191 m³

*Met deze capaciteit is het mogelijk om de gehele openbare ruime én
ongeveer 80% van het dakoppervlak in de Agniesebuurt af te koppelen

Overige WSR-profielen - Teilingerstraat - Opvangcapaciteit
J. Groene terraszone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

3,2 m³

In mm’s berging is dit:

103 mm berging exclusief het dakoppervlak
43 mm berging inclusief het dakkoppervlak

M. De regentuin
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

2,45 m³

In mm’s berging is dit:

79 mm berging exclusief het dakoppervlak
33 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Voostel:
Huidig profiel:

2,0

4,0

3,5

9,8

14,5

4,8

5,9

2,2

3,6

4,8

6,1

1,8

3,8

Waterberging in vergroende terraszone
aan één zijde, 80% lengte straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

4,76 m³

berging exclusief het dakoppervlak

154 mm
Vergroening in vorm van regentuin

in het midden van de straat over de gehele (bruikbare) lengte (90%)

berging inclusief het dakkoppervlak

64 mm

Overige WSR-profielen - Zomerhofstraat - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,16 m³

In mm’s berging is dit:
58 mm berging exclusief het dakoppervlak
23 mm berging inclusief het dakkoppervlak

K. Waterbergende plantvakken
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

2 m³

In mm’s berging is dit:
100 mm berging exclusief het dakoppervlak
39 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Voostel:
Huidig profiel:

3,8
3,8

2,5

2,3
4,8

5,8
5,8

2,2
1,8

3,4
3,8

Waterberging in vergroende parkeervakken
50% lengte straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

2,56 m³

berging exclusief het dakoppervlak

128 mm

berging inclusief het dakkoppervlak

50 mm
Waterbergende wegfundering
100% lengte straat

Overige WSR-profielen - Vijverhofstraat (2e deel) - Opvangcapaciteit
A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,9 m³

In mm’s berging is dit:

51 mm berging exclusief het dakoppervlak
23 mm berging inclusief het dakkoppervlak

K. Waterbergende plantvakken
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,6 m³

In mm’s berging is dit:

91 mm berging exclusief het dakoppervlak
41 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Voostel:
Huidig profiel:

6,5
2,2

2,0

1,8

4,5

4,8

6,0

2,2
1,8

2,5
2,7

Waterbergende wegfundering
90% lengte van de straat

totale toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende meter:

2,09 m³

berging exclusief het dakoppervlak

119 mm

berging inclusief het dakkoppervlak

53 mm

Waterberging in vergroende parkeervakken
80% lengte straat

Spoor 2:
de stad als spons en het private domein
meekoppelen en standaardiseren

De thema’s van het ontwerpend onderzoek van het stadsblok

Overzicht van productieve bouwstenen voor het stadsblok
A. Watervertragende
daken (piekberging)

B. Waterbergende
sedumdaken

C. Polderdaken

Sedumvegetatie

Bladvang

Daktuinsubstraat

Geperforeerde
regenpijp voor
vertraagde afwatering

E. Regenwaterschutting

D. Groene gevels

Vegetatie
Daktuinsubstraat

Filterdoek

Filterdoek

Drainagelaag

Krattensysteem voor
waterberging

Beschermlaag

F. Private regenton

Geschikte
vegetatie

Gevelomlijsting

Beschermlaag

G. Collectieve regenton

Waterbergende elementen
(met overstort)

H. Regenwaterbassin in
de kelder
Regenwater kussen

1.80m

Reguliere
schutting

I. Regentuin

J. Waterdoorlatend terras

K. Waterbergende veranda

L. (Collectief) oppervlaktewater

Actuele dynamiek van strategie en gepland onderhoud, leidt tot selectie van drie stadsblokken

De selectie is representatief voor aanwezige diversiteit

Stadsblok 1:
Het 19e-eeuwse blok

50mm
10m
5,2m

Totaal plat dakoppervlak

10m

2886,7 m²

1

Overig dakoppervlak

328,8 m²

10m

9

2,8m

Op het gehele dakoppervlak:
(3215,5m² x 50mm) 160,78m³

2
10m

Alleen op platte daken:
(2886,7m² x 50mm) 144,34m³

8

3

7

144,34m³

4

Dakeenheid 1 - 357,4 m²
Dakeenheid 2 - 434 m²
Dakeenheid 3 - 465,7 m²
Dakeenheid 4 - 211,9 m²
Dakeenheid 5 - 54 m²
Dakeenheid 6 - 434,5 m²
Dakeenheid 7 - 517,3 m²
Dakeenheid 8 - 196,4 m²
Dakeenheid 9 - 215,6 m²

6

5

Op binnenterreinen:
(1963,4m² x 50mm) 98,17m³

Totaal oppervlak binnenruimte blok

Verharde semiopenbare ruimtes
Verharde
private ruitmes
Gemixte (verharde +
onververharde) private ruimtes

1963,4 m²

98,17m³
In totaal:
(5178,9m² x 50mm) 258,95m³

Onverharde semiopenbare ruimtes
Gemixte (verharde + onververharde)
semi-openbare ruimtes

258,95m³

Opname huidige situatie

-1.05
-2.30

-2.10

Drie + 1 concepten voor lokale hemelwateropvang
1. Zo veel mogelijk in eigen tuin doen

2. Waterbergend raamwerk van paden en schuttingen

Elke tuin voorziet in
eigen waterberging

Waterbergende
schutting als
vertragende factor

Gedeelde waterberging
op de kavelgrens

Lager gelegen ontsluiting
met krattensysteem

Royale geveltuinen / een groene dremplezone

3. De collectieve regentuin
Centrale collectieve
waterberging

Private veranda
aan collectieve tuin

Geveltuin met een
afgekoppelde regenpijp

259 m³

144 m³

IN TOTAAL:

259 m³

Toepassing concept 1: integraal ophogen van de tuinen

115 m³

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm

Benodigde piekbergingscapaciteit

Ondergrondse
infiltratievoorziening

50mm144

m³

IN TOTAAL:

144 m³

214 m³

DAKEN

BINNENTERREINEN
115 m³

STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
IN TOTAAL:
Beschikbare bergingscapaciteit (zonder
dak)

259 m³

toegevoegde
bergingscapaciteit :

STRATEN

268 m³

100%

IN TOTAAL:

259 m³

100%

115 m³
STRATEN

Oppervlaktewater

DAKEN

Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder
dak)
STRATEN
DAKEN
BINNENTERREINEN

54 m³

Watervertragende
daken (piekberging)

IN TOTAAL:

268 m³
100%
268 m³

PIEKBERGING ÉN

INFILTRATIE
Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
IN TOTAAL:
Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING

412 m³

PIEKBERGING 100%

412 m³

144 m³

VERTRAAGD
AFVOEREN
VERTRAAGD
AFVOEREN

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

Te behalen bergingscapaciteit
op de platte daken:

268 m³

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING ÉN

144 m³

INFILTRATIE

144 m³

IN TOTAAL:

Piekberging
op watervertragende daken
Dak
als tijdelijke opslag bij
trage
PIEKBERGING
412
m³inﬁltratie

144 m³
100%

IN TOTAAL:

PIEKBERGING
VERTRAAGD
153 m³
AFVOEREN
100%

412 m³

115 m³

Ondergrondse infiltratievoorziening

VERTRAAGD
PIEKBERGING ÉN
153 m³
AFVOEREN
INFILTRATIE

115 m³
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

-0.45

-1.05

-1.10

-1.05

268 m³

144 m³

IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit
(zonder dak)
268 m³
100%

268 m³

PIEKBERGING ÉN
268
m³
INFILTRATIE

BINNENTERREINEN

115 m³

toegevoegde
bergingscapaciteit :

IN TOTAAL:

100%

IN TOTAAL:

153 m³
115
153 m³
m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

115 m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

259 m³

144 m³

IN TOTAAL:

259 m³

Globale kostenraming van integraal ophogen van de tuinen
geschatte kosten:

Krattensysteem (á 390/m³):
Aanpassen reliëf
Arbeidskosten (€5,-/m³):
Nieuwe grond (€17,50/m³):
Watervertragend dak (á 60/m²):
Totale kosten:
Kosten per m³
Kosten per woning

€

115 m³

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm144

m³

IN TOTAAL:

144 m³

€ 312.810,-

BINNENTERREINEN
115 m³

STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN

IN TOTAAL:
Beschikbare bergingscapaciteit (zonder
dak)

268 m³

100%

IN TOTAAL:

259 m³

€ 8.100,€ 28.350,€ 192.900,-

DAKEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)

259 m³

€ 83.460,-

STRATEN

100%

115 m³
STRATEN

DAKEN

115 m³

€ 759,-

IN TOTAAL:

268 m³

€ 2.793,-

100%
268 m³

268 m³

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING ÉN

INFILTRATIE

IN TOTAAL:

Dak
als tijdelijke opslag bij
trage
PIEKBERGING
412
m³inﬁltratie
144 m³
100%

IN TOTAAL:

PIEKBERGING
VERTRAAGD
153 m³
AFVOEREN
100%

PIEKBERGING ÉN

INFILTRATIE
Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
IN TOTAAL:
Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING

412 m³

PIEKBERGING 100%

412 m³

144 m³

VERTRAAGD
AFVOEREN
VERTRAAGD
AFVOEREN

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

144 m³

268 m³

144 m³

IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit
(zonder dak)
268 m³
100%

268 m³

PIEKBERGING ÉN
268
m³
INFILTRATIE

BINNENTERREINEN

Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder
dak)
STRATEN
DAKEN
BINNENTERREINEN

IN TOTAAL:

412 m³

115 m³

VERTRAAGD
PIEKBERGING ÉN
153 m³
AFVOEREN
INFILTRATIE

115 m³
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

100%

IN TOTAAL:

153 m³
115
153 m³
m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

115 m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

259 m³

144 m³

IN TOTAAL:

259 m³

Toepassing concept 2: Raamwerk met minimaal ophogen van de tuinen

115 m³

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm

Regenwaterschutting

Benodigde piekbergingscapaciteit

Te behalen bergingscapaciteit
in de schuttingen:

50mm144

m³

DAKEN

115 m³
BINNENTERREINEN

STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
Beschikbare bergingscapaciteit (zonder
dak)
IN TOTAAL:

IN TOTAAL:

259 m³

74 m³

STRATEN

144 m³

202 m³

IN TOTAAL:

259 m³

40%

60%

40%

60%

202 m³

115 m³

Ondergrondse
infiltratievoorziening

STRATEN

DAKEN

PIEKBERGING, OPSLAG
202 m³VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

BINNENTERREINEN

115 m³

toegevoegde
bergingscapaciteit :

BeschikbareSTRATEN
bergingscapaciteit
(zonder
dak)
DAKEN
BINNENTERREINEN

146 m³

IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit
(zonder dak)
202 m³
40%

Watervertragende
daken (piekberging)

60%

IN TOTAAL:

202 m³

40%

60%
202 m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie

144
m³ bij trage inﬁltratie
Dak als tijdelijke
opslag
IN TOTAAL:
PIEKBERGING

144 m³

346 m³

40% PIEKBERGING 60%

346 m³

40%

VERTRAAGD
AFVOEREN
VERTRAAGD
AFVOEREN

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

Te behalen
bergingscapaciteit op de
platte daken:

202 m³

144 m³

PIEKBERGING,
Dak als tijdelijke opslag bij trage
inﬁltratie OPSLAG VOOR

144 m³

HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
IN TOTAAL:

Piekberging
op watervertragende daken
Dak
als tijdelijke opslag bij
trage
inﬁltratie
PIEKBERGING
346
m³

144 m³
60%

40%

IN TOTAAL:

PIEKBERGING
VERTRAAGD
87 m³
AFVOEREN
40%
60%

346 m³

115 m³

VERTRAAGD
PIEKBERGING,
AFVOEREN OPSLAG VOOR87 m³
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

Waterbergende schutting

Ondergrondse infiltratievoorziening

115 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

-1.25

-1.45

-1.35

IN TOTAAL:

202 m³

60%

IN TOTAAL:

87 m³
87 m³
115
m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN
INFILTRATIE
115
m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

259 m³

144 m³

IN TOTAAL:

259 m³

Globale kostenraming van raamwerk met minimaal ophogen van de tuinen
geschatte kosten:

Krattensysteem (á 390/m³):

€

€ 5.200,€ 18.200,-

Regenwaterschutting (€1000,- / m³):

€ 74.000,-

Watervertragend dak (á 60/m²):

50mm

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm144

m³

€ 192.900,-

Kosten per m³
Kosten per woning

€ 340.220,-

DAKEN

115 m³
BINNENTERREINEN

STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder
dak)
IN TOTAAL:

IN TOTAAL:

144 m³

202 m³

IN TOTAAL:

259 m³

40%

60%

40%

60%

STRATEN

DAKEN

PIEKBERGING, OPSLAG
202 m³VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

BINNENTERREINEN

115 m³

BeschikbareSTRATEN
bergingscapaciteit
(zonder
dak)
DAKEN
BINNENTERREINEN
Beschikbare bergingscapaciteit
(zonder dak)
202 m³
40%

€ 983,-

60%

IN TOTAAL:

202 m³

40%

60%
202 m³

202 m³

PIEKBERGING,
Dak als tijdelijke opslag bij trage
inﬁltratie OPSLAG VOOR

144 m³

HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
IN TOTAAL:

Dak
als tijdelijke opslag bij
trage
inﬁltratie
PIEKBERGING
346
m³
40%

144 m³
60%

IN TOTAAL:

PIEKBERGING
VERTRAAGD
87 m³
AFVOEREN
40%
60%

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie

144
m³ bij trage inﬁltratie
Dak als tijdelijke
opslag
IN TOTAAL:
PIEKBERGING

144 m³

346 m³

40% PIEKBERGING 60%

346 m³

40%

VERTRAAGD
AFVOEREN
VERTRAAGD
AFVOEREN

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

€ 3.038,-

IN TOTAAL:

202 m³
202 m³

115 m³

IN TOTAAL:

Totale kosten:

STRATEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)

259 m³

€ 49.920,-

Aanpassen reliëf
Arbeidskosten (€5,-/m³):
Nieuwe grond (€17,50/m³):

115 m³

Benodigde piekbergingscapaciteit

346 m³

115 m³

VERTRAAGD
PIEKBERGING,
AFVOEREN OPSLAG VOOR87 m³
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

115 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

60%

IN TOTAAL:

87 m³
87 m³
115
m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN
INFILTRATIE
115
m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

144 m³

Toepassing concept 3: De collectieve regentuin

115 m³
115 m³

Benodigde piekbergingscapaciteit

STRATEN
STRATEN

50mm

Benodigde piekbergingscapaciteit

Collectief oppervlaktewater

144
50mm

toegevoegde
bergingscapaciteit :

m³

IN TOTAAL:
259
m³
259 m³

DAKEN
DAKEN

BINNENTERREINEN
BINNENTERREINEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
IN TOTAAL:

IN TOTAAL:

259 m³

252 m³

144 m³

10%
10%

IN TOTAAL:

259 m³

90%
90%

252 m³
252 m³

115 m³
STRATEN

Watervertragende daken
(piekberging)

DAKEN

BINNENTERREINEN

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
PIEKBERGING
ÉN
INFILTRATIE

115 m³

BeschikbareSTRATEN
bergingscapaciteit
(zonder
dak)
DAKEN
BINNENTERREINEN

Te behalen bergingscapaciteit
op de platte daken:

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
144 m³
144 m³

IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit
(zonder dak)
252 m³

144 m³

10%

90%

IN TOTAAL:

252 m³

10%

90%m³
252
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

252 m³

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratiePIEKBERGING ÉN

Watervertragende
daken
INFILTRATIE

144 m³

IN TOTAAL:

Dak
als tijdelijke opslag bij
trage
inﬁltratie
PIEKBERGING
396
m³
144 m³
90%

10%

IN TOTAAL:

PIEKBERGING
VERTRAAGD
10%
AFVOEREN

396 m³

137
90%m³
VERTRAAGD 115 m³
PIEKBERGING ÉN137 m³
AFVOEREN
INFILTRATIE

115 m³
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

Collectief oppervlaktewater

-1.05

-1.30
-2.10

-2.40

IN TOTAAL:
252
m³
252 m³

10%
10%

PIEKBERGING
PIEKBERGING

VERTRAAGD
AFVOEREN
VERTRAAGD
AFVOEREN

IN TOTAAL:

90%
90%

IN TOTAAL:
396
m³
396 m³

137 m³
137 m³

115 m³

115 m³ ÉN
PIEKBERGING
INFILTRATIE
PIEKBERGING
ÉN
INFILTRATIE

144 m³

Globale kostenraming van de collectieve regentuin
geschatte kosten:

Aanpassen reliëf
Arbeidskosten (€5,-/m³):
Nieuwe grond (€17,50/m³):
Watervertragend dak (á 60/m²):

Totale kosten:
Kosten per m³
Kosten per woning

€

115 m³
115 m³

Benodigde piekbergingscapaciteit

STRATEN
STRATEN

50mm

Benodigde piekbergingscapaciteit
144
50mm

m³

IN TOTAAL:
259
m³
259 m³

DAKEN
DAKEN

BINNENTERREINEN
BINNENTERREINEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
IN TOTAAL:

IN TOTAAL:

259 m³
144 m³

€ 3.450,€ 12.075,€ 192.900,-

€ 208.425,€ 526,-

IN TOTAAL:

259 m³

10%
10%

90%
90%

252 m³
252 m³

115 m³
STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
PIEKBERGING
ÉN
INFILTRATIE

115 m³

BeschikbareSTRATEN
bergingscapaciteit
(zonder
dak)
DAKEN
BINNENTERREINEN

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
144 m³
144 m³

IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit
(zonder dak)
252 m³
10%

€ 1.860,-

90%

IN TOTAAL:

252 m³

10%

90%m³
252
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

252 m³

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratiePIEKBERGING ÉN

INFILTRATIE

144 m³

IN TOTAAL:

Dak
als tijdelijke opslag bij
trage
inﬁltratie
PIEKBERGING
396
m³
144 m³
90%

10%

IN TOTAAL:

PIEKBERGING
VERTRAAGD
10%
AFVOEREN

IN TOTAAL:
252
m³
252 m³

396 m³

137
90%m³
VERTRAAGD 115 m³
PIEKBERGING ÉN137 m³
AFVOEREN
INFILTRATIE

115 m³
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

10%
10%

PIEKBERGING
PIEKBERGING

VERTRAAGD
AFVOEREN
VERTRAAGD
AFVOEREN

IN TOTAAL:

90%
90%

IN TOTAAL:
396
m³
396 m³

137 m³
137 m³

115 m³

115 m³ ÉN
PIEKBERGING
INFILTRATIE
PIEKBERGING
ÉN
INFILTRATIE

Stadsblok 2:
Het Stadsvernieuwingsblok

50mm

Dakeenheid 1 - 45,9 m²
Dakeenheid 2 - 96,8 m²
Dakeenheid 3 - 906,8 m²
Dakeenheid 4 - 604,4 m²
Dakeenheid 5 - 96,8 m²
Dakeenheid 6 - 187,8 m²
Dakeenheid 7 - 45,9 m²

= 76,6 m²
B = 61,1 m²
C = 101,4 m²
D = 72,7 m²
= 84,1 m²

Totaal plat dakoppervlak

1984,4 m²
Overig dakoppervlak

1

Op het gehele dakoppervlak:
(2766,5m² x 50mm) 138,33m³

782,1 m²

2

A

7

A

4

6

Op platte daken:
(1984,4m² x 50mm) 99,22m³

3

D

B

D

C

E

5

99,22m³

B
D
D
A

D

D
A

E
B

A

A

B

C

Op binnenterreinen:
(2035,2m² x 50mm) 101,76m³

101,76m³

Totaal oppervlak binnenruimte blok

Verharde semiopenbare ruimtes

2035,2 m²

Verharde
private ruitmes
Gemixte (verharde +
onververharde) private ruimtes

In totaal:
(4801,7m² x 50mm) 240,09m³

10m
4,8m

Onverharde semiopenbare ruimtes
Gemixte (verharde + onververharde)
semi-openbare ruimtes

10m

10m
2,6m

10m

240,09m³

Opname huidige situatie

+0.20
-1.05

19 m³

Uitwerking wateropvang in het stadsvernieuwingsblok

STRATEN

Benodigde piekbergingscapaciteit

Regenwaterschutting

Waterbergende
sedumdaken

50mm

50mm

Te behalen
bergingscapaciteit in de
schuttingen:

Te behalen
bergingscapaciteit op
de platte daken:

Benodigde piekbergingscapaciteit
69 m³

Te behalen
bergingscapaciteit op
de platte daken:

toegevoegde
bergingscapaciteit :

332 m³

240 m³

20 m³
+
DAKEN
(29% SCHUIN)
STRATEN

BINNENTERREINEN

DAKEN
(29% SCHUIN)

10%

toegevoegde
bergingscapaciteit:

PIEKBERGING

BINNENTERREINEN

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
32 m³ 72 m³

IN TOTAAL:

80%

221 m³

102 m³

332 m³
10%

TIJDELIJKE OPSLAG
80%
10%

111 m³

252,0 m³

221 m³

80%

111 m³

221 m³
Ondergrondse
PIEKBERGING
Dak als tijdelijke opslag bij trageregenwaterberging
inﬁltratie
in
bestaande kruipruimte

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
32 m³ 72 m³
IN TOTAAL:

436 m³

32 m³ 72 m³

10%

80%
10%

VERTRAAGD
NAAR BINNENTUIN

80%

IN TOTAAL:

436 m³

10%
10%
314 m³

VERTRAAGD
NAAR BINNENTUIN122 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

314 m³
122 m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

10%

VERTRAAGD
NAAR BINNENTUIN

314 m³
122 m³

PIEKBERGING

Nat tuinontwerp
(gebruik van aanwezig relief)

IN TOTAAL:

436 m³

IN TOTAAL:

332 m³
10%

10%

TIJDELIJKE OPSLAG

Polderdak

10%
111 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)

Regenwaterbassin
in kruipruimte

80%

TIJDELIJKE OPSLAG

102 m³
20 m³
+

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)

18 m³

72,5 m³

IN TOTAAL:

30 m³

19 m³
STRATEN

BINNENTERREINEN

IN TOTAAL:

10%

Nat tuinontwerp
(Regentuin)

102 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)

240 m³

69 m³

19 m³

Polderdaken

DAKEN
(29% SCHUIN)

IN TOTAAL:

30 m³

61,8 m³

31,8 m³

20 m³
+

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

Waterbergend
sedumdak

Globale kostenraming stadsvernieuwingsblok
geschatte kosten:

€

Polderdaken (á € 210,-/m²):

€ 126.840,-

Sedumdaken (á € 90,-/m²):

€ 144.840,-

Regenwaterschutting (€1000,- / m³):

Waterbergende
sedumdaken
Te behalen
bergingscapaciteit op
de platte daken:

31,8 m³

€ 61.800,-

Aanpassen reliëf
Arbeidskosten (€5,-/m³):

€ 1.450,-

Regenwaterbasins:
Waterbergende zak (€50,-/m³):

Totale kosten:

Maatregelen op de daken en in de schuttingen:

€ 12.600,-

€ 347.530,-

Kosten per m³
Kosten per woning

€ 797,-

Polderdaken
Te behalen
bergingscapaciteit op
de platte daken:

72,5 m³

Regenwaterschutting
Te behalen
bergingscapaciteit in de
schuttingen:

61,8 m³

€ 4.238,-

Maatregelen in de tuinen en onder de gebouwen:
Toegevoegde waarde groen dak over 30 jaar*:
(besparing op gezondheidskosten directe omgeving)

€ 82.800,-

Toegevoegde waarde groen dak over 30 jaar*:
(besparing op energiekosten van 20 woningen)

€ 21.753,-

Regenwaterbassin
in kruipruimte
toegevoegde
bergingscapaciteit:

252,0 m³

*Informatie afkomstig uit de Teeb.stad-tool

Nat tuinontwerp
(Regentuin)
toegevoegde
bergingscapaciteit :

18 m³

Stadsblok 3:
Het transformatieblok

1

2

3

Totaal plat dakoppervlak

9006,5 m²
Overig dakoppervlak

45,2 m²
4
6
8

5
7

10
12

9

13

Dakeenheid 1 - 376,2 m²
Dakeenheid 2 - 507,1 m²
Dakeenheid 3 - 663,8 m²
Dakeenheid 4 - 852,2 m²
Dakeenheid 5 - 281,6 m²
Dakeenheid 6 - 395,9 m²
Dakeenheid 7 - 260,9 m²
Dakeenheid 8 - 365,7 m²
Dakeenheid 9 - 412,5 m²
Dakeenheid 10 - 569,0 m²
Dakeenheid 11 - 132,8 m²
Dakeenheid 12 - 3045,7 m²
Dakeenheid 13 - 1116,1 m²

11

Totaal oppervlak publieke ruimte

1441,3 m²

10m

10,5m

Sportveld
Trottoir

10m

10m

Rijbaan

5,7m

10m

In het transformatieblok spelen geheel andere krachten...
Eigendom Havensteder

Het huidige Zomerhofkwartier
Klein
Zomerhof

Geplande verkoop van het
commerciele vasgoed

Gewaardeerde openbare
ruimte is een bouwlocatie

vingeroefening 1:
maximaal benutten van huidige eigendomsgrenzen

Havensteder eigendom
Bestaande bebouwing
Verandering openbare ruimte
Te slopen bebouwing
Ontwikkelbare eenheden

2

Gare du Nord trein
Zomerhof

-3
+8
+24
+32

+24
+56

+6

Nieuwe wooneenheden:
Parkeervoorziening:		
Nieuwe bedrijfsruimte:

150
1x 4200 m2 (165 pp)
6575 m2

3

1

vingeroefening 2:
gebalanceerde stedebouwkundige ingreep

Havensteder eigendom
Bestaande bebouwing
Verandering openbare ruimte
Te slopen bebouwing
Ontwikkelbare eenheden
Gare du Nord trein
Zomerhof

-3

+52

1

+24

+24
+60

+40
+6

Nieuwe wooneenheden:
Parkeervoorziening:		
Nieuwe bedrijfsruimte:

206
2x 2000 m2 (160 pp)
7625 m2

2

vingeroefening 3:
maximaal faseerbaar

Havensteder eigendom
Bestaande bebouwing
Verandering openbare ruimte
Te slopen bebouwing
Ontwikkelbare eenheden

2

Gare du Nord trein
Zomerhof

+12

+28

+4
+5
+8

+6
+37

Nieuwe wooneenheden:
Parkeervoorziening:		
Nieuwe bedrijfsruimte:

100
1x 3000 m2 (120 pp)
9100 m2

5

4

3

1

Randvoorwaarden voor een circulair stadsblok
Circulair watersysteem,
met 100% hemelwateropvang
Sociale betekenis voor de wijk
Volledig energie-neutraal,
liefst produceren van energie
Mix van functies:
- Nieuwe woningen: 100 - 200
- Parkeervoorziening: 120 - 160
- Bedrijfsruimte: 6000 - 9000 m2
- Levendige plint

Spoor 3:
integrale verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte

A welcoming raingarden replacing the abundance of hard surface (now mainly parking)

Doodlopende Vijverhofstraat krijgt een verwelkomend begin als ‘pocketpark’
met ruimte voor informeel verblijf en terassen

En als Regentuin !

Visually collecting rain from its direct surroundings
and elegantly flooding...

RAAT

RAAT

HOFBOGEN

regenton

regentuin

Mogelijke werking van de Regentuin

Raingarden flooding sequence

HOFBOGEN

green wall

regentuin

polderdak

Section of the Raingarden adjacent to the polderroof

we vervolgen onze weg noordwaarts op de Vijverhofstraat

-1.05m NAP

De Vijverhofstraat gezien richting Teilingerstraat

voorstel voor een watersensitieve inrichting

-1.05m NAP

meer ruimte voor verblijf en minder parkeren

2,2

4,8

Huidige situatie

6,0

1,8

2,7

6,5

2,0

1,8

Voorgestelde situatie

4,5

2,2

2,5

De nieuwe ambiance in de Vijverhofstraat (zuidelijk deel)

Het hemelwatersysteem in de Vijverhofstraat (zuidelijk deel)

2

1
1

3

1

2

2
1

Naar het waterplein
Stappenplan hemelwateropvang
1. Reguliere bui
2. Stortbuien (t/m 50mm)
3. Nood overloop

we vervolgen onze weg wederom noordwaarts op de Vijverhofstraat

voorstel voor een watersensitieve inrichting

ook hier wordt gezocht naar meer ruimte voor verblijf en vermindering van parkeren

2,1

1,8

4,8

Huidige situatie

1,8

4,5

3,9

1,0

4,8

Voorgesteld profiel

2,2

3,3

0,8

De nieuwe ambiance in de Vijverhofstraat (noordelijk deel)

Het hemelwatersysteem in de Vijverhofstraat (noordelijk deel)

2

1
1

1

2

1

3

1
2
1

Stappenplan hemelwateropvang
1. Reguliere bui
2. Stortbuien (t/m 50mm)
3. Nood overloop

Spoor 4:
een integraal perspectief voor dehele wijk
Waterberging lokaal met infiltratie +
bovengrondse ruimte
Waterberging lokaal met infiltratie
Water vasthouden op blokniveau
Water vasthouden op gebouwniveau
Waterplein Benthemplein
Huidig opvanggebied Waterplein
Mogelijke uitbreiding opvanggebied
Potentiële nieuwe verzamelbasins
Pomp
Hofbogen waterzuiverend aquaduct
HWA bestaand

Aanpassing circulatie autoverkeer

Huidige organisatie autoverkeer

Voorgestelde organisatie autoverkeer
Twee richtingsweg

Twee richtingsweg

Eenrichtingsweg

Eenrichtingsweg

Erf

Erf

Buurtstraat

Buurtstraat

Wijkstraat

Wijkstraat

Stedelijke route

Stedelijke route

Aanpassing parkeerbalans, de dominantie van de auto wordt verminderd

Huidige organisatie parkeren

Voorgestelde organisatie parkeren
Wegenstructuur

Wegenstructuur

Langsparkeren

Langsparkeren

Haaks parkeren

Haaks parkeren

Overdekte parkeergarage

Overdekte parkeergarage

Parkeerveld

Parkeerveld
-10 PARKEERPLAATSTEN

Voorgestelde parkeergarage

Voorgestelde parkeergarage

-15 PARKEERPLAATSTEN

*Advies om een inpandige
parkeer-voorziening te maken in de
nieuwbouw Zomerhofkwartier
-20 PARKEERPLAATSTEN

-70 PARKEERPLAATSTEN*

Raamwerk voor een klimaatbestendige inrichting = Stedebouwkundig perspectief
Agniesebuurt
Waterberging op de rijbaan
Droge kruising
Waterberging onder de rijbaan
Vergroening in de straat
Groene omzoming 19e eeuws
bouwblok
Verbinding dak Hofbogen
Regentuinen

Zomerhofkwartier
Waterplein het Zomerhof
Regentuinen
Luchtsingel (dak Hofbogen)
Verbinding dak Hofbogen
Noordsingel
Bestaande bebouwingscontour
Zomerhofkwartier
(sloop / transformatie)
Voorstel nieuwe bebouwing
Zomerhofkwartier

Benthemplein e.o.
Waterplein Benthemplein
Huidig afvanggebied waterplein
Benthemplein
HWA bestaand

Om dit toe te lichten doen we een aantal stappen terug in de tijd...
de oorspronkelijke polderverkaveling is nog herkenbaar

huidige situatie

1858

Het bombardement is nog herkenbaar als scheiding tussen oude en nieuwe stad

Na het bombardement kon volgens nieuwe inzichten een moderne stad worden gemaakt

Het denken over de stad veranderende door de tijd fundamenteel

ORGANISCH

FORMEEL

FUNCTIONEEL

Situatie voor de oorlog (1917)

Plan Witteveen, 1941

Basisplan Van Traa, 1946

De Rotterdamse binnenstad volgt het functionele denken
DE CONSEQUENTIE

Functiekaart binnenstad Rotterdam (Van Traa, 1946)

In de periferie van het centrum ontstond een gemengd bedrijfsgebied
Technikon van Maaskant in aanbouw (ca. 1970)

Sportschool ‘Fit for free’

Stratenplan voor het Zomerhofkwartier van de gemeente Rotterdam uit 1960.

Stratenplan voor het Zomerhofkwartier, (Gemeente Rotterdam, 1960)
136

19e-eeuwse wijken in Noord - Cultuurhistorische Verkenning

Zomerhofstraat, jaren zestig

De tegenbeweging kwam vanuit de wijken tijdens de Stadsvernieuwing
HET KEERPUNT

Stadsvernieuwing in het Oude noorden gepresenteerd door poject Het Oude Noorden, 1977.

Rotte-tracé, Verkeersdienst Rotterdam, 1970

Stadsvernieuwing in het Oude Noorden, 1977

19e-eeuwse wijken in Noord - Cultuurhistoris

Resultaat is een transitiezone van centrummilieu naar 19e eeuwse stad met delen stadsvernieuwing
19e eeuwse stadswijken

stadsvernieuwing

het moderne centrum

De huidige stand van zaken:
het Ruimtelijk kader Agniesebuurt van de gemeente Rotterdam

H

Teilingerstraat
1. Verbindende stadsstraat voor
langzaam verkeer van Centraal
Station naar Oude Noorden met
een mix van voorzieningen. Horeca, winkels, wonen, etc.
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Agniesebuurt
Rustig stedelijk woonmilieu
3. Vergroening van Ammersooiseplein en clustering van maatschappelijke voorzieningen voor
deNoordplein
buurt.
4. 19e-eeuwse panden dragen bij
aan identiteit van Agniesebuurt als
historische stadswijk.
5. Dwarsstraten en hofjes krijgen
kindvriendelijk en groen karakter.
6. Toekomstige verbindingen
door de Hofbogen om samenhang
Agniesebuurt te versterken.
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Hofbogen
2. Voorzieningen gerelateerd aan
de omgeving in de bogen en een
toekomstige groene (semi-) openbare ruimte op het dak.
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Zomerhofkwartier
Stedelijk woon-werkmilieu
7. Ontwikkeling van een gemengd
gebied gericht op werken en wonen, dat goed met de omgeving is
verbonden.
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Centrum

bron Gemeente Rotterdam, 2013

De huidige stand van zaken:
het Groenplan Noord van de gemeente Rotterdam

Groenplan Noord, gemeente Rotterdam 2010
wijk-, buurtstructuur Rotterdamse Stijl

De huidige stand van zaken:
‘Slow Urbanism - ZOHO is van 100 eigenaren’

bron STIPO

Het tussenmilieu biedt gebruiksmogelijkheden voor zeer verschillende doelgroepen
ruimte voor de jeugd
uit de Agniesebuurt

Ruimte voor creatieve
ondernemers (bv. Viltmannen)

Vastgoed op z’n retour

Van plek in het noorden naar
hippe bestemming

Er tekenen zich drie opgaven af:
1. Kwaliteitsslag voor de openbare ruimte
2. Gebalanceerde stedebouwkundige transformatie voor het Zomerhofkwartier
3. Ambitieuze inzet op Hofbogen als belangrijke identiteitsdrager van het gebied

De belofte van een echt groene openbare ruimte

Dat plaats biedt aan een fijmazig netwerk van plezierige langzaam verkeersroutes

Met sterke programmatische lijnen met daarin een diversiteit van elkaar aanvullende functies

Met ontwikkelingsperspectief voor het Zomerhofkwartier

voorstel voor een STEDEBOUWKUNDIG PERSPECTIEF

Wat is NU nodig:
1. een Watersensitief inrichtingsplan voor de openbare ruimte
2. een Stedebouwkundig plan voor de transformatie van het Zomerhofkwartier
3. een Ontwikkelingsplan voor het dak van de Hofbogen als waterzuiverend Aquaduct

