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Klimaatverandering is aan de orde van de dag.
We krijgen te maken met langdurige droogte, maar
ook met steeds meer regen in een kortere periode.
Ook wordt het gemiddeld steeds warmer. Dit leidt
tot meer problemen in het dagelijkse leven. Riolen
stromen over door het vele regenwater en straten, souterrains en tuinen komen vaker en langer
vol met water te staan. De stad wordt daarnaast
steeds meer verdicht, wat niet alleen leidt tot
warmere steden (hitte-eiland effect), maar ook tot
steeds minder ruimte voor vergroening, met als
gevolg dat ook de biodiversiteit afneemt. Ook in
Cool-Zuid is dit aan de orde.
Regenwater valt op daken, gebouwgebonden
buitenruimte, straten en pleinen, parkeervelden,
speelplaatsen en openbare groenzones. Een deel
van dit regenwater - van daken van gebouwen,
verharde openbare ruimte - komt in het gemeentelijke riool terecht. Een ander deel - van openbare
groenzones, gebouwgebonden buitenruimten,
onverharde speelplaatsen - zakt weg in de bodem
naar het grondwater.
Om de steeds groter wordende piekbuien op te
kunnen vangen wil de stad al dat vele regenwater
tijdelijk opvangen - onder straten, pleinen, in parken en tuinen en op daken - zodat dit niet allemaal
tegelijk in het riool terecht komt. Het regenwater
moetsnel naar en in deze buffers kunnen stromen
Vanuit deze regenwaterbuffers kan het regenwater
daarna of in de grond infiltreren, of alsnog vertraagd worden afgevoerd naar het riool. Maar waar
en hoe onder, in of op die straten, pleinen, parken,
tuinen en daken is er plek om deze grote regenwaterbuffers te maken?

Meer groen in de wijken kan helpen om de
verhitting van de stad tegen te gaan. Groen stoot
waterdamp uit dat zorgt voor afkoeling, maar geeft
ook schaduw, met name door bomen waar je op
warme dagen onder kunt verblijven. Daarnaast
zorgt een betere groenstructuur voor een grotere
biodiversiteit, waardoor het voor bijen, vlinders
en andere insecten, maar ook vogels, vleermuizen
etc., eenvoudiger is om te verblijven in de stad. In
straten en pleinen die meer worden vergroend kan
het regenwater ook in de grond infiltreren, zodat
deze niet via het riool hoeft te worden afgevoerd.
Maar waar en hoe kunnen we die groenstructuur
verbeteren?
Wat betekenen deze klimaatadaptieve oplossingen voor de straten en pleinen van Cool-Zuid?
Op welke manier kunnen of moeten die worden
aangepast? Wat kun je nu al doen, en wat op langere termijn? Deze studie is bedoeld om een beter
inzicht te geven over de huidige toestand van de
wijk Cool-Zuid met betrekking tot klimaatadaptatie
en een aantal oplossingrichtingen en bouwstenen
te geven die de wijk klimaatadaptiever kan maken.
De focus van de studie ligt daarbij op het omgaan
met meer regenwater en vergroening van de wijk.
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Cool-Zuid is een compacte wijk in het centrum
van Rotterdam, gelegen tussen de Westersingel,
West Blaak, Schiedamsedijk en Vasteland (Westzeedijk). De wijk is in te delen in drie zones: het
Baankwartier ten oosten van de Schiedamse Vest;
het gebied ten noorden van de Witte de Withstraat;
het zuidwestelijke gedeelte.

CONTEXT

Bebouwing
Het Baankwartier kent voornamelijk bebouwing
van na de Tweede Wereldoorlog, het is grotendeels
gelegen binnen de brandgrens en de Schiedamsedijk. Alleen het schoolgebouw van OBS Het Landje,
de Waalse Kerk, het monumentale GGD gebouw
en een klein pandje aan het Vasteland zijn van de
tweede helft 19e eeuw en eerste helft 20e eeuw.
Op enkele kleinere panden en de Waalse Kerk
na, hebben vrijwel alle gebouwen platte daken.
De buurt kent geen afgesloten binnenhoven, de
meeste gebouwen grenzen zowel aan de voor- als
achterzijde direct aan het openbaar gebied. Alleen
het GGD gebouw is hier een uitzondering op, deze
heeft zijn eigen binnenhof.

Het Zuidwestelijke deel, gelegen in de oksel
van Witte de Withstraat en Schiedamse Vest, is
het gebied waar in verhouding het meeste wordt
gewoond en kent nog een groot aantal panden
uit de 19e eeuw en eerste helft van de 20e eeuw.
Ze hebben een kleinschalige structuur en worden
veelal gekenmerkt door schuine kappen, of schuine
kappen aan voor en/of achterzijde gecombineerd
met platte daken in het midden (ontstaan in de
stadsvernieuwingsperiode). De overige bebouwing
is van na de Tweede Wereldoorlog tot recent. Deze
zijn vaak middelgroot van opzet, veelal langwerpig,
vaak met platte daken of gecombineerd met een
schuine kap aan voor- en of achterzijde. De blokken
beschikken vrijwel allemaal over binnenterreinen,
echter verschillen deze sterk in maat en schaal.
Sommigen daarvan zijn vele male kleiner dan het
bebouwde oppervlak. Andere terreinen zijn groter
van schaal.
Het gebied gelegen tussen de Westblaak en
de Witte de Withstraat heeft langs de Witte de
Withstraat en de Westersingel nog kleinschalige panden uit de tweede helft van de 19e eeuw,

Legenda
< 1800
1800 - 1850
1850 - 1900
1900 - 1930
1930 - 1945
1945 - 1960
1960 - 1975
1975 - 1985
1985 - 1995
1995 - 2005
> 2005

Kaart: all
buildings in the
netherlands, https://code.waag.
org/buildings/
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voornamelijk woningen, kleine winkels en horeca.
Het overige deel is van na de Tweede Wereldoorlog tot recent. De 19e eeuwse bebouwing wordt
daarbij gekenmerkt door volledig schuine daken,
of schuine daken aan voor- en/of achterzijde,
gecombineerd met platte daken in het midden. De
bebouwing van na de Tweede Wereldoorlog is veelal groter (kantoren, parkeergarages) in oppervlak
en ook in hoogte en voorzien van platte daken. Het
gebied bestaat uit vier (samengestelde) bouwblokken, allen met een binnenterrein. Het blok tussen
de Eendrachtsweg en Eendrachtsstraat kent een
groter afgesloten binnenterrein met relatief veel
groen en bomen. De overige drie blokken zijn openbaar toegankelijk en veelal ingericht als parkeergebied voor auto’s. Deze gebieden zijn erg verhard
en soms opgedeeld in kleinere binnenplaatsen en
achterstraten.
Ontwikkelingen
In het Baankwartier staan een aantal hoogbouwtorens van maximaal 150 meter hoog gepland. Deze torens komen aan de Baan en Hoornbrekersstraat, de Cooltoren en de Baantoren, welke
komende jaren zullen worden gerealiseerd. Voor de
Legenda
plat dak
(80.147 m2)
schuin dak
(23.381 m2)

locatie waar ooit de redactie van de Maasbode was
gevestigd, naast de Schotse Kerk tussen de Schiedamse Vest en de William Boothlaan en aan de voet
van plein ‘t Landje, is een 70 meter hoge toren met
gestapelde gezinswoningen ontworpen. Daarnaast
wordt er momenteel een plan ontwikkeld voor herontwikkeling van de locatie GGD en Keuringsdienst
van Waren, met behoudt van het gemeentelijk
monument van architect Van der Steur en transformatie van de overige gebouwen. Toevoegen van
hoogbouw behoort tot de mogelijkheden van deze
locatie. Ook is er een mogelijkheid om hier het lager gelegen maaiveld van het Baankwartier direct
te koppelen aan metrostation Leuvehaven.
Eigendom
Het eigendom in de wijk is gevarieerd. Een
groot deel is in private handen (particuliere huiseigenaren, ondernemers, vastgoedbeheerders en
ontwikkelaars). In het westelijke deel van de wijk
is een groot deel in bezit van woningbouw corporaties (Woonstad, Stadswonen). Daarnaast heeft
ook de gemeente nog een aantal panden in bezit,
net als verschillende instellingen (kerken, cultuur,
onderwijs en zorg). Een deel van de gebouwen

beschikken over eigen bijbehorende grondgebonden buitenruimte, maar dit geldt lang niet voor alle
gebouwen. Sommige binnenhoven zijn gemeentelijk eigendom en ingericht als openbare straat of
parkeerterrein. Ook zijn veel binnenterreinen in
handen van verschillende eigenaren. Niet alleen
is er een combinatie van verschillende type eigenaren (privaat, corporatie, overheid, instelling),
maar ook de private buitenruimten zijn veelal
weer onverdeeld in een groot aantal verschillende
pandeigenaren.

Ontstaan
van de wijk
Op de plek waar nu de Schiedamse Vest en
Schiedamsesingel liggen was vroeger water, een
stadsvest met de naam Schiedamsevest, waarvoor
eind 16de eeuw werd begonnen met het graven,
van de Binnenweg naar het Vasteland. De Schiedamsevest lag in het verlengde van de Coolse Vest,
gelegen ten noorden van de Binnenweg. De Coolse
Vest is nu de Coolsingel.

“In 1598 is begonnen met de grote
uitbreiding van de stad in zuidwestelijke richting, na toestemming om in dit
gebied vestigingswerken te bouwen. De
westelijke stadsgracht, de Coolse Vest,
werd naar het zuiden doorgetrokken.
Hiermee werden de contouren van de
zogenaamde stadsdriehoek bepaald.”
(Galema, 2011)

Legenda
privaat gebouw
private buitenruimte
corporatie gebouw
corporatie buitenruimte
instelling gebouw
instelling buitenruimte
overheidgebouw
overheid buitenruimte

Kaart: overzicht
platte en schuine
daken
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In 1608 werd ten westen van de Schiedamsevest
een weg aangelegd en met bomen beplant, die
de Schiedamsesingel werd genoemd. Het gedeelte van de vest tussen de Binnenweg en Witte de
Withstraat werd rond 1900 gedempt. In 1940 volgde
het resterende deel. In 1949 werd de naam Schiedamse Vest gegeven aan de Schiedamsesingel
tussen Binnenweg en Witte de Withstraat, alsmede
aan de in het verlengde nieuwe aangelegde weg in
zuidelijke richting. Het gedeelte tussen Binnenweg
en Westblaak is momenteel onderdeel van de Coolsingel. Het zuidelijke deel van de Schiedamsesingel
bestaat nog steeds en begint onderaan de dijk van
het Vasteland en eindigt aan de noordzijde van de
Schotse Kerk, waar hij ter hoogte van de entree van
het Oogziekenhuis op de Schiedamse Vest aansluit.
De Schiedamsevest was niet zo recht als dat wij
de Schiedamse Vest nu kennen, er zat een slinger
in. Deze slinger bevond zich ter hoogte van wat nu
plein ‘t Landje is. De slinger is terug te zien in de
pleinwand van de huidige Schiedamsesingel. Ook
de hoekverdraaiing van de Waals Kerk ten opzichte
van de huidige Schiedamse Vest refereert nog aan
de loop van de oude stadsvest.
Ten oosten van de Schiedamsevest bevond zich
de eerder genoemde stadsdriehoek Rotterdam.
Aan de westzijde lagen tuinderijen en boomgaarden. Deze tuinderijen gingen over in de polder op
de plek waar nu ongeveer de Westersingel ligt.
De smalle polderstructuur van de tuinderijen was
noord-zuid georiënteerd. Deze structuur is terug
te zien in het huidige stratenpatroon van dit deel
van de wijk. Veel van de straten (voormalig aangeduid als lanen) zijn al eeuwen oud. De namen
verwijzen naar het gebruik van dit gebied uit die
tijd, Eendrachtsstraat (verwijzing naar een herberg
of blekerij met die naam), Boomgaardstraat (dankt
zijn naam aan de boomgaard van tuinder Cornelis
Izak van der Kloo) en Zwarte Paardenstraat (in het
midden van de 18de eeuw lag op de hoek van de
Paardenlaan en de Binnenweg de stalhouderij van
Leendert Erkelens. Op de deuren van deze stalhouderij waren twee springende zwarte paarden
geschilderd).
Op kaarten van 1880 zien we de Westersingel verschijnen en hebben de tuinderijen plaats
gemaakt voor bebouwing tot aan de Schiedamsesingel en de Vest. De Witte de Withstraat en
Kortenaerstraat worden in oostwestelijke richting
aangelegd tussen de Westersingel en de Schiedamsevest. Daarmee is een groot deel van de huidige
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structuur van het westelijke deel van Cool-Zuid
gerealiseerd. Alleen de Westblaak zien we op de
oude kaarten nog niet terug. Deze is tussen 1963
en 1968 gerealiseerd, als westelijke uitbreiding
van de Blaak. Tot die tijd liep de bebouwing door
tot aan wat we nu kennen als de Oude Binnenweg
en moest deze bebouwing voor de aanleg van de
Westblaak deels gesloopt worden.

“De Westersingel werd in 1859 aangelegd tussen de Kruiskade en de Westzeedijk met aan beide zijden een aaneengesloten bebouwing van herenhuizen.
Hierdoor kwam het lanenkwartier binnen de stadsgrenzen te liggen waardoor
permanente bebouwing mogelijk werd.
De basis hiervoor was het Coolderplan
van Rose, waarin hij een aantal straten,
waaronder de Kortenaerstraat en de
Witte de Withstraat, dwars op de langgerekte lanen projecteerde, als verbinding
tussen de stad met de nieuwe singel.
De Witte de Withstraat was onderdeel
van een van de weinige doorgaande
oost-west verbindingen in dit gebied,
tot over de Leuvenhaven. De Kortenaerstraat liep dood op de Schiedamse Vest”.
(Galema, 2011)
De Westzeedijk (Vasteland) is als onderdeel
van de Schielandse Hoge Zeedijk al in de 13e eeuw
aangelegd. Samen met de Schiedamsedijk, Hooge
Dijkstraat (nu Hoogstraat) en Oostzeedijk vormde
zij het Rotterdamse deel van deze Schielandse
Hoge Zeedijk, gelegen tussen Gouda en Schiedam.
De Schiedamsedijk sloot aan de noordzijde aan
op de Hooge Dijkstraat die met name oost-west
loopt, alleen bij de aansluiting op de Schiedamsedijk ook een stukje noord-zuid, dit is nu de Korte
Hoogstraat. Vanaf 1598 is de naam Schiedamsedijk
gebruikt. In dat jaar werd de Leuve uitgediept en
werden stukken grond aan weerszijden van de
dijk verkocht. De percelen aan de oostzijde van de
Schiedamsedijk liepen door tot aan de Leuve (nu
Leuvehaven) en moesten over de gehele breedte
van het perceel worden bebouwd. In 1610 werd dit

gedeelte van de dijk bestraat. Over de Schiedamsedijk en verder over de Schielands Hoge Zeedijk lag
de weg naar Schiedam.
De Schiedamsedijk was voor de Tweede Wereldoorlog een uitgaanscentrum waar de prostitutie
welig tierde. Tijdens het bombardement op Rotterdam werd vrijwel alle bebouwing verwoest, inclusief het fabrieksgebouw van Van Nelle, die daar
sinds 1782 was gevestigd. Alleen het zuidelijkste
gedeelte met het Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid op de hoek van het Vasteland, waarin
tot op heden de GGD is gevestigd, bleef gespaard.
Het gebied tussen Schiedamse Vest en Schiedamsedijk (het huidige Baankwartier) is in 1598
uitgegeven als bouwgrond en vormde de westelijke grens van de bekende Rotterdamse Stadsdriehoek. Op kaarten van 1850 tot en met de tweede
wereldoorlog is te zien dat het stratenpatroon en
de bebouwingsstructuur in dit deel niet noemenswaardig veranderd is.

“De Schiedamsedijk ontwikkelde
zich in de 19e eeuw door de nabijheid
en de groei van de haven tot het zeemanskwartier van Rotterdam. In de vele
stegen en sloppen tussen de Schiedamsedijk en het lager gelegen Baan woonde
gezinnen in ruimten van soms maar 20
kubieke meter, vaak half ondergronds
en met (te) weinig daglicht en frisse
lucht. Door de lage ligging stond het
gebied ook regelmatig onder water. De
stadsarmendokter had geconstateerd
dat alle ziekten in het Baangebied het
eerst, het ergst en het langst woedden.”
(Galema, 2011)
Tijdens de tweede wereldoorlog is een groot
deel van de Stadsdriehoek verwoest, zo ook het
Baankwartier. De Waalse Kerk en het GGD-gebouw
zijn de enige gebouwen die het bombardement
hebben overleefd. Na de oorlog is het gebied
opnieuw ingericht en heeft het een nieuw stratenpatroon gekregen zoals we het nu kennen. Alleen
de Baan ligt nog op dezelfde plek ligt als voorheen.
Het puin van het bombardement is op last van de
Duisters gebruikt om op verschillende plekken in

de stad het water te dempen. Een van die plekken
was het resterende water van de Schiedamsevest
tot aan de Westzeedijk. Zo is de huidige Schiedamse Vest en plein ‘t Landje ontstaan.
In 1969 werd de openbare ruimte tussen Schiedamse Vest en Schiedamsesingel opnieuw ingericht volgens een ontwerp van Stadsontwikkeling,
met daarin een lagere school en kleuterschool. De
nieuwe inrichting voor speelplaats ‘Ravelijn’ omvat
een intensief programma van schoolplein, speeltoestellen, bloembakken en zandbak in een gevarieerde stoffering van bomen, heestervakken en
sierbestrating. In 1980 wordt een nieuw ontwerp
(na eerdere gesneuvelde ontwerpen) gemaakt voor
deze openbare ruimte. Aanleiding hiervoor was de
bouw van lagere school Het Landje aan de zuidzijde van het open gebied. Om meer ruimte
te bieden voor speelplekken en zitmuurtjes
werd de rijbaan tussen de Zwarte Paardenstraat
en de Kortenaerstraat opgeheven en bij het plein
getrokken. Rond 2010 is de inrichting van plein ‘t
Landje opnieuw op de schop gegaan in overleg met
de buurt. Er is een Playground gemaakt met daarop
een Kraijeck Court en een Cruyff Court.
De oostkant van de voormalige stadsvest (het
huidige Baankwartier) ligt grotendeels binnen
de brandgrens. Met de demping van de stadsvest
tussen Witte de Withstraat en Westzeedijk ontstond ruimte voor een dieper bouwblok tussen de
Baan en de Schiedamse Vest, waarop als eerste het
Oogziekenhuis werd gebouwd. In de strook tussen
het ziekenhuis en de Westzeedijk waren drie vooroorlogse gebouwen gespaard gebleven, de Waalse
Kerk, het onderstation van het GEB en de School
voor Gewoon Lager Onderwijs. De Waalse kerk met
pastorie en tuin is als een vrijstaand object in een
groene ruimte opgenomen in de nieuwe inrichtingsplannen. Het idee van een groene ruimte tussen het Oogziekenhuis en de Waalse Kerk is echter
nooit goed uit de verf gekomen doordat de tuin
van het Oogziekenhuis werd omsloten door een
haag en ook de tuin van de Waalse Kerk van het
openbaar gebied werd afgeschermd. Daartussen
kwam bovendien een parkeerterrein voor personeel van het Oogziekenhuis en een gymnastiekzaal
voor de verschillende scholen in het gebied.

“Door het handhaven van de school,
het intensieve gebruik van de openbare
ruimte en de confrontatie tussen voor-
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en naoorlogse bebouwing, is van de
ruimtelijke ambities van het Basisplan
niet veel terecht gekomen. Door de rommelig opeenvolging van open ruimten,
rooilijnverspringingen en losse bebouwing mist het zuidelijke deel van de
Schiedamse Vest structuur. Als referentie aan de oorspronkelijke stadsvest - de
enige plek in Rotterdam waar dit in de
stedenbouwkundige structuur zichtbaar
is - schiet de huidige inrichting van het
gebied tekort.” (Galema, 2011)
Het Basisplan van Van Traa schonk bijzondere
aandacht aan de relatie tussen de stad en de rivier.
De Coolsingel werd in oostelijke richting verlengd
en sloot aan op de Leuvehaven. Er kwam ook een
nieuwe oost-west verbinding tussen Eendrachtsplein en Blaak, de West-Blaak. De Bijenkorf van
Dudok stond op de plek waar de verlengde Coolsingel en West-Blaak elkaar kruisen. Het warenhuis
werd in 1940 grotendeels verwoest door het Duitse
bombardement op Rotterdam. Het overige deel
werd opgeknapt en bleef tot midden jaren vijftig
in functie, maar moest daarna plaats maken voor
de kruising van Coolsingel met de Westblaak,
Churchillplein. Langs de Leuvehaven kwam een
nieuwe hoofdstraat, de Schiedamsedijk, met aan
één zijde bebouwing. Zo ontstond een venster op
de rivier. Hierdoor werd wel de historische verbinding tussen Coolsingel en Schiedamse Vest opgeheven en verloor de Schiedamsedijk haar aansluiting
met de Korte Hoogstraat.
In het nieuwe Baankwartier vestigden zich
in de lage bedrijfsbebouwing tussen de Baan en
de Schiedamsedijk verschillende soorten kleine
ondernemingen. De Baan kreeg een gemengde
bebouwing van kantoren, bedrijven en woningen.
De bruggen tussen het Baankwartier en de waterstad (andere zijden Leuvehaven), keerde niet terug
in het Basisplan.

“Het venster op de rivier was bedoeld
als een open stadspanorama dat niet
onnodig door obstakels verstoord zou
worden.” (Galema, 2011)
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De Baan ontleent zijn naam aan een lijnbaan
die hier omstreeks 1620 was gelegen. In 1620 werd
volgens de geschiedschrijvers Nicolaas Zas en Jan
Gerritsz. van Waerschut ‘de Oost-Indische baen, het
Baenhuys en de alles wat daar in tot touwerk behoort, opgeregt ende toegerust’. Verdere berichten
over deze ‘baen’ ontbreken. Op de plattegrond van
1626 is deze met het baanhuis dan ook duidelijk
aangegeven. De binnenvest, die naast de Baan liep,
werd ook wel Baansloot genoemd. Op 19 april 1853
werd het dempen van deze binnenvest aanbesteed.
Door deze demping werd de Baan gedeeltelijk
verbreed.
Het Basisplan van Van Traa introduceerde een
hiërarchie tussen straten met een duidelijke hoofdrol voor Schiedamsedijk en Westblaak als grootstedelijke boulevards. Hierdoor verloor de Schiedamse Vest zijn prominente positie in de stad en werd
de breedte van de straat zoveel mogelijk versmald.
Aan de westzijde van de Schiedamse Vest kwam,
langs de brandgrens, nieuwe bebouwing met
een gemengde bestemming van woningen boven
winkels, kantoorgebouwen en enkele bijzondere
functies als de Schotse kerk aan plein ‘t Landje.
Door dat het Baankwartier in de luwte lag van
de grote bouwblokken aan Schiedamsedijk en
Westblaak is er na de wederopbouwperiode weinig
meer veranderd aan het gebied. Er werden in de
jaren zestig, net als elders in de stad, nog wel grote
plannen ontwikkelde voor sanering van het westelijk deel van Cool-Zuid, met onder andere het samenvoegen van ondiepe bouwblokken, maar deze
werden onder massaal protest in de jaren 70 van
tafel geveegd. Hierna kwam er een andere manier
van stedelijke vernieuwing waarbij de participatie
van bewoners voorop stond. Ook in Cool kreeg de
bewonersorganisatie een rol in de planvorming
van de wijk, die zich volgens een minder rigoureuze
aanpak zou voltrekken. Het stratenpatroon bleef in
tact en in plaats van sloop werd een deel van de bestaande bebouwing gehandhaafd en gerenoveerd.
Door de bouw van de Erasmusbrug in 1997
werd de Schiedamsedijk van drukke straat die de
Coolsingel met de rivier verbond, onderdeel van
een stadsas die een sprong over de rivier maakt.
Deze nieuwe as is aanleiding geweest voor een
nieuw stedenbouwkundig plan voor het Baankwartier met hoogbouw tot 150 meter hoog, waarmee
het gebied een bijdrage zou kunnen leveren aan
de gewenste verdichting van de binnenstad. Door
de crisis tussen 2008 en 2015 is dit plan niet geheel

Kaarten:
Boven:
Rotterdam 1850
Midden:
Rotterdam in 1880
Onder:
Rotterdam in 1968
Bron:
topotijdreis.nl
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doorgegaan en blijft de structuur van het Baankwartier in tact, echter worden er nu en de komende jaren wel een aantal nieuwe torens tot 150
meter hoog gebouwd en ontwikkeld. Deze ontwikkeling is aanleiding geweest voor ondernemers en
bewoners uit de wijk om met elkaar een stadslab
op te zetten en met elkaar na te gaan denken over
de toekomst van de wijk, waarvoor deze studie
naar klimaatadaptatie input geeft.

Bronnen:
Wijnand Galema,
Baankwartier;
cultuurhistorische verkenning,
Rotterdam 2011
www.stadsarchief.rotterdam.
nl/straatnamen-overzicht/

Kaart: Stadsdriehoek Rotterdam
Bron: Wikipedia.
org /wiki/Stadsdriehoek
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ANALYSE
Kansen voor waterberging,
waar allemaal rekening
mee te houden?
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Om te kunnen bepalen waar we in
de wijk regenwater kunnen bergen,
welke verharde oppervlakten en daken
we kunnen afkoppelen van het riool
en hoeveel water we in de wijk kunnen
kunnen bergen, spelen diverse aspecten een rol: hoogteverschillen, grond
water, vervuiling, bodemtype, kabels en
leidingen, etc. Hieronder volgt een korte algemene toelichting per onderdeel.
Voor het merendeel van deze aspecten
zijn in deze studie analysekaarten gemaakt indien de gegevens hiervoor voor
ons beschikbaar waren, zonder hiervoor
hoge kosten te hoeven maken. Een
aantal hiervan worden op de volgende
pagina’s nader toegelicht, de overigen
zijn te vinden in de bijlagen.
Hoogteverschillen in de wijk
Het maaiveld (straat, stoep, plein,
park, tuin, perk) kan binnen een wijk
(sterk) in hoogte verschillen, waardoor
straten en pleinen op afschot liggen. Dit
hoogteverschil bepaalt de stromingsrichting van het regenwater dat op de
straten en stoepen valt. Het is erg lastig
om regenwater uit een lager gelegen
deel van de wijk te willen bergen op een
plek in de wijk die hoger ligt, zonder
gebruik te maken van pompen.
Op kleinere schaal kunnen er in de
loop der jaren ook verzakkingen zijn
opgetreden, waardoor regenwater op
plekken kan blijven staan waar dit niet
gewenst is. Deze verzakkingen kunnen aanleiding zijn voor de gemeente
om een straat of plein aan te pakken.
Dit zijn mooie momenten om daar op
aan te haken en te kijken of je tegelijk waterberging én vergroening kan
realiseren.*

Grondwater en ontwateringsdiepte
De stand van het grondwater is belangrijk om te weten hoe snel je natte
voeten kan krijgen, maar ook of er voldoende ruimte is om regenwater in de
bodemlaag erboven te bergen of te laten infiltreren. Deze ruimte noemen we
de ontwateringsdiepte. Indien de ontwateringsdiepte een meter of meer is,
is er in het algemeen voldoende hoogte
om regenwater te kunnen bergen. Afhankelijk van de waterdoorlatendheid
van de bodem kan het regenwater daarna nog infiltreren in de grond. Bij slecht
doorlatende grond zoals bijvoorbeeld
klei, gaat dit niet (zie ook de paragraaf
Bodemtype in dit hoofdstuk). In dat geval kan het regenwater wel in de grond
worden vastgehouden, maar zal het als
de bui enige tijd voorbij is, vertraagd
worden afgevoerd naar het riool. Het
riool heeft op dat moment meer ruimte
ter beschikking.
In sommige delen van de stad
staat het grondwater vlak onder het
maaiveld. De ontwateringsdiepte is
dan erg klein. Er is dan niet voldoende
ruimte om hierin nog regenwater te
bergen. Soms kan door het ophogen
van de grond nog extra bergingshoogte
worden gemaakt, maar dit is niet altijd
mogelijk. In dat geval kan er nog wel
worden gekeken naar andere plekken
om het water te bergen, bijvoorbeeld
in bovengrondse volumes of daken. Anders moet er helaas worden geconcludeerd dat waterberging op die plek niet
mogelijk is en het dak of de straat daar
beter niet kan worden afgekoppeld van
het riool.
In de regio Rotterdam staat het
grondwaterpeil relatief hoog ten
opzichte van het maaiveld. Toch zijn
er voor de gemeente en waterschappen redenen om in bepaalde gebieden

* Het onderdeel verzakking laten we voor
deze studie verder
buiten beschouwing,
maar is zeker een
punt van aandacht bij
toekomstige grotere
en kleinere projecten
in de wijk.
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het grondwaterpeil te laten stijgen,
waardoor de ontwateringsdiepte nog
kleiner wordt. In oudere wijken van de
stad komt het regelmatig voor dat het
gemeentelijk riool lek is (door achterstallig onderhoud). Deze moeten op
een gegeven moment gerepareerd
worden om te voorkomen dat ze op
den duur door breken en er vervuild
water in het grondwater terecht komt.
Indien de rioolbuis in het grondwater
ligt (in Rotterdam is dit vaak het geval)
stroomt het grondwater door de gaten
en scheuren de lekke rioolbuis in en
wordt het grondwater zo afgevoerd uit
het gebied. Het grondwaterpeil wordt
daardoor ongewild verlaagd. Wanneer
de gemeente het riool repareert zal het
grondwater niet meer worden afgevoerd en stijgt daardoor het grondwaterpeil. Bij een kleine aanwezige ontwateringsdiepte kan het gevolg hiervan
kan zijn dat tuinen, parken, pleinen en
straten sneller onder water kunnen komen te staan. Extra regenwater bergen
of laten infiltreren in de grond is dan
geen optie.
Bij een iets grotere ontwateringsdiepte loopt het maaiveld niet direct
over. Echter wil dit niet zeggen dat er
dan ook extra ruimte is om het regenwater te laten infiltreren. Door infiltratie zal het grondwaterpeil plaatselijk
wel stijgen, waardoor bovengenoemde
problemen alsnog kunnen ontstaan. In
dat geval kan het snel bergen van het
regenwater in deze ontwateringsdiepte
en daarna vertraagd afvoeren naar het
riool wel een optie zijn.
Stijging van het grondwater kan ook
problemen geven voor kelders en souterrains, die niet altijd waterdicht zijn.
Soms komt dit door achterstallig onderhoud, maar het kan ook zijn dat vroeger
bij de realisatie de kelders en souter-
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rains nog boven het grondwaterpeil zijn
aangelegd en goede waterdichtheid
minder noodzakelijk was. Door verzakking van het hele gebouw (dit kan
ook bij paalfunderingen voorkomen
omdat de hele bodemlaag is ingezakt)
óf door het verhogen van de grondwaterstand (door gemeente / waterschappen / infiltratie) kunnen de kelders en
souterrain alsnog in het grondwater
terecht komen. Het waterdicht maken
van bestaande kelders en souterrains
is een lastige en kostbare klus. Het is
daarom raadzaam om bij verhoging van
het grondwater (door reparatie riool of
infiltratie van het regenwater) vooraf
onderzoek te doen naar de waterdichtheid van bestaande kelders en souterrains in de omgeving.
Vervuiling
In veel steden is de grond vervuild
doordat hier vroeger functies op stonden zoals fabrieken of werkplaatsen.
Ook kan het zijn dat bij aanleg van
wijken puingrond (van bijvoorbeeld verwoesting door de tweede wereldoorlog)
op de binnenterreinen van de bouwblokken is gestort, waar vervolgens de
tuinen op zijn gemaakt. Het is belangrijk om bij de start van een project te
laten onderzoeken of de grond vervuild
is, zeker als er in de grond wordt gegraven, er op wordt gespeeld, of er voedsel
op wordt verbouwd. Het afvoeren van
vervuilde grond kost vaak veel geld,
omdat dit gereinigd moet worden. Het
is niet altijd nodig om het af te voeren,
je kan er soms ook een dikke laag (halve
meter tot een meter, afhankelijk van
de eisen per situatie) schoon zand of
aarde over heen storten. Belangrijk
is dat bij vervuilde grond altijd vooraf een zogenaamde BUS-melding of
saneringsplan ingediend moet worden

bij het omgevingsloket. Wanneer hier
geen rekening mee wordt gehouden in
de planning kan dit tijdens de uitvoering onverwacht voor veel vertraging
en extra hoge kosten leiden. Probeer
daarom zo vroeg mogelijk in het traject
hier grip op te krijgen. Laat altijd bodemonderzoeken maken indien die er
voor de specifieke locatie recent niet
zijn gemaakt (dit kun je informeren bij
de gemeente).*
Bodemtype
De samenstelling van de bodem
is voor waterberging én vergroening
erg belangrijk. Bij infiltratie van regenwater in de grond is het van belang
te weten hoe de laagopbouw van de
grond is. Zit er een kleilaag vlak onder
het maaiveld die het water tegenhoudt
waardoor na een regenbui de grond
direct is verzadigd? Of is het een mooie
zandlaag waardoor het water juist heel
snel in het grondwater kan infiltreren?
Ook puin in de grond is van invloed op
de infiltratiecapaciteit. Bij een goede
infiltratiecapaciteit kan het regenwater
snel infiltreren. Bij een slechte infiltratiecapaciteit, kan het regenwater
hooguit worden geborgen in de grondlaag boven het grondwater, maar zal
het na afloop van een piekbui alsnog
vertraagd moeten worden afgevoerd
naar het riool, of voor een ander doel
worden hergebruikt (bijvoorbeeld voor
het water geven van de planten, het
doorspoelen van de wc, etc.).**
Ook voor vergroening is kennis van
de bodemsamenstelling van belang. Is
deze voldoende rijk aan voedingsstoffen, of juist schraal en arm (veel wilde
bloemen groeien juist weer goed op
hele verschraalde bodems)? Zit er niet
te veel puin in de grond, of wortelresten van vroegere beplanting? Moet de

bestaande grond worden verbeterd met
nieuwe grond en/of moet deze extra
worden bewerkt? Voor deze studie gaan
we hier niet verder op in. Echter bij het
opstarten van een concreet te realiseren project is kennis van de bodemsamenstelling wel belangrijk en is nader
onderzoek hiernaar noodzakelijk.
Kabels en leidingen
De grond ligt vaak vol met kabels
leidingen die van invloed kunnen zijn
voor het mogelijke gebruik er boven. Op
privé- en binnenterreinen valt het aantal kabels en leidingen vaak wel mee.
Het openbaar gebied ligt daarentegen
vaak vol met kabels en leidingen, zoals
het gemeentelijk riool, gasleidingen,
waterleidingen en stadsverwarming,
hoog-, midden- en laagspanningskabels
van diverse nutsbedrijven, datakabels
van diverse maatschappijen (in CoolZuid van wel 15 verschillende maatschappijen!), etc.
Kabels en leidingen moeten altijd
bereikbaar zijn voor nutsbedrijven,
waardoor het niet altijd mogelijk is er
iedere functie boven te plaatsen. Ook
nemen ze veel ruimte in beslag, omdat ze allemaal naast elkaar liggen (in
plaats van boven elkaar), met ruimte
er tussen. Om niet voor verrassingen te
komen staan is het belangrijk inzicht
te krijgen in de positie van de kabels
en leidingen. Het aanvragen van een
klic-melding in beginfase van een project is daarom belangrijk (maar posities
kunnen in praktijk wel eens afwijken
van de melding). Kabels en leidingen op
privéterreinen zijn echter vaak niet bekend bij nutsbedrijven en zijn daarom
niet op te vragen via een klic-melding.
Soms hebben eigenaren van het terrein
(VVE’s, Corporaties) deze gegevens,
maar heel vaak is dit niet het geval. Zelf

* Uit het onderzoek
“Inventarisatie ‘t Landje” van de gemeente
Rotterdam, blijkt dat
bij eerdere onderzoeken nabij de Schotse
Kerk aan plein ‘t
Landje vervuiling met
koper, lood en zink
aangetroffen is. Deze
is nu veilig opgesloten
door verharding. Ook
geeft het rapport
aan dat voor het
toekomstige gebruik
van groen mogelijke
bodemsanering noodzakelijk is. Bij nadere
aanpak van het plein
verdient het daarom
sterke aanbeveling
om te starten met
aanvullend bodemonderzoek.

** Uit het onderzoek
“Inventarisatie ‘t Landje” van de gemeente
Rotterdam, blijkt dat
onder plein ‘t Landje
de bodem waarschijnlijk geschikt is voor
infiltratie, echter dient
voorafgaand aan de
uitwerking van een
concreet plan wel
aanvullend bodemonderzoek te worden
gedaan, omdat de
gegevens enigszins gedateerd zijn en slechts
van een beperkt aantal
boringen.
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(of door een aannemer) gaan graven in
de grond is dan de enige manier om er
achter te komen.
Het maken van waterberging in de
grond op dezelfde plek als de kabels
en leidingen liggen is niet mogelijk.
Beplanting kan daarentegen wel boven
kabels en leidingen worden geplant
mits er voldoende grond boven op ligt.
Bomen kunnen dan vaak niet, maar veel
vaste planten wel. Er moet wel rekening
worden gehouden dat bij een storing of
onderhoud van de kabels of leidingen
de beplanting verwijderd wordt door
het nutsbedrijf. Soms hebben zij zelfs
liever planten dan stenen of asfalt erboven. Afstemming met gemeente en/of
nutsbedrijven (zie ook voorwaarde in de
klic-melding) is noodzakelijk bij vergroening van de openbare buitenruimte.
Bovengrondse waterberging
Het regenwater hoeft niet enkel
in de grond geborgen te worden, dit
kan ook bovengronds. Water komt van
boven dus hoe hoger je het opvangt hoe
minder last je er van hebt op maaiveld,
zoals bijvoorbeeld op het platte dak
van een gebouw waar het als eerste
opvalt. Indien de constructie van het
dak en het gebouw sterk genoeg is en
er voldoende vrije ruimte beschikbaar
is kan je het platte dak met wat extra
aanpassingen om het water vast te
houden, als waterberging gebruiken.
De meeste daken zijn er op berekend
dat er een pak sneeuw op kan blijven
liggen. Als het regent is er geen sneeuw,
waardoor het mogelijk is om een extra
laag regen met het zelfde gewicht van
de laag sneeuw, langere tijd te kunnen
vasthouden op het dak.
Het dak is in te richten als enkel een
open waterbak, waarbij het regenwater
rechtstreeks in de bak valt, maar het
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kan ook worden gecombineerd met een
groen dak indien de constructie extra
sterk is. De combinatie van groen en regenwater op het dak wordt een slimdak
genoemd.
Een slimdak is een weer en sensor
gestuurd dak met een veel grotere
waterbergingscapaciteit dan een
gewoon groendak (zie voor uitgebreidere informatie www.luchtsingel.org/
slimdak/). Er zijn verschillende varianten van slimme daken, waarbij de
kortstondige bergingscapaciteit van de
drainlaag varieert tussen 14,5 l/m2 dak
en 80 l/m2. Een groot deel van het water
in de drainlaag kan worden opgenomen
door de beplanting, waardoor er maar
een beperkte hoeveelheid regenwater
vertraagd afstroomt naar het riool. Bij
extreme piekbuien is het slimme dak
instaat om van te voren (via analyse
van meteorologische data) het eventueel nog aanwezige regenwater in de
drainlaag te lozen via de hemelwaterafvoeren, zodat er voor de nieuwe bui
weer voldoende ruimte in de drainlaag
beschikbaar is. Het lozen gebeurt op het
moment dat het droog is, waardoor er
op dat moment nog voldoende rioolcapaciteit beschikbaar is. Het regenwater
kan echter ook gebruikt worden om
bijvoorbeeld de wc’s of wasmachines
in het gebouw eronder door te spoelen.
Daarvoor moet het gebouw wel intern
worden aangepast.
Indien het water niet op daken of in
de grond kan worden geborgen, kan dit
soms wel bovengronds op het maaiveld
in bijvoorbeeld een regenton, of in een
los object op een plein, straat, in een
park of tuin. De regenton is een eenvoudige oplossing die iedereen wel kent.
De meeste tonnen zijn alleen niet heel
groot en moeten handmatig worden geleegd. Dit vergeten eigenaren wel eens

waardoor hij soms nog vol zit als er een
volgende bui aan komt. Bij langdurige
regen zit hij ook snel vol. Ook de regenton is tegenwoordig in een slimme
uitvoering te verkrijgen, waarbij hij is
verzien van een app die is verbonden
met buienradar. De ton is altijd aangesloten op het riool, maar de app laat het
water pas doorstromen als de regenbui
voorbij is of als de ton vol zit, tot die tijd
wordt een klep in de ton dicht gehouden. De ton is ook gewoon voorzien van
een kraan, dus zolang er water in zit
kan dit altijd worden getapt en gebruikt
voor bijvoorbeeld het sproeien van
de tuin. Het deel dat daarna nog moet
worden afgevoerd naar het riool is dan
veel minder.
Het bergen in een vrijstaand bovengronds object op bijvoorbeeld een
plein is technisch ingewikkelder. Water
stroom naar beneden, en meestal
stroomt het water ondergronds via leidingen naar het object dat hoger staat.
Het water moet dan omhoog worden
gestuwd. Er is meer techniek nodig om
het water in het object te krijgen en
vast te houden. In deze studie gaan we
verder niet in op berging van regenwater in regentonnen of losse objecten op
maaiveld.*

Hoogtever
schillen en
structuur
van de wijk
Cool-Zuid wordt aan de oost- en
zuidzijde begrensd door twee dijken,
de Schiedamsedijk en het Vasteland
(verlengde van de Westzeedijk). Aan de
Schiedamsedijk staat er bebouwing
direct tegen de dijk aan met toegang
vanaf de dijk, op het Vasteland staat de
Russische Kerk op de dijk. Verder ligt de
gehele wijk in het lager gelegen achtergebied, aan de westzijde begrensd door
de Westersingel en Eendrachtsweg en
aan de noordzijde door de Westblaak.
De Westblaak, Schiedamsedijk en
Vasteland zijn grote brede straten met
dubbele rijbanen en een middenprofiel
voor de tram (Schiedamsedijk en Vasteland) of groen-/ verblijfzone (Westblaak). De Eendrachtsweg met naastgelegen Westersingel is geen doorgaande
weg, maar enkel aan de noordzijde
verbonden met de Westblaak. Aan de
zuidzijde bij het Vasteland loopt de
straat onderlangs de dijk terug de wijk
in via de Schiedamsesingel.
In het hart van de wijk ligt in noordzuid richting de Schiedamse Vest,
met in het midden plein ‘t Landje. In
oost-west richting ligt de Witte de
Withstraat met de Schildersstraat in
zijn verlengde, als een doorgaande route door de wijk. Tussen plein ‘t Landje
en de Westersingel ligt de Kortenaerstraat als verbindingstraat. De overige
straten in zowel het westelijke als
oostelijke deel van de wijk zijn (woon)
straten met een smaller profiel, voornamelijk noord-zuid georiënteerd.

* Het onderdeel waterberging in regentonnen en losse objecten
bovengronds laten we
voor deze studie verder buiten beschouwing, maar is zeker
een mogelijk wanneer
andere opties niet
mogelijk zijn.
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Het maaiveld van de wijk loopt globaal vanaf de Schiedamsedijk en Vaste
land (ca 1m-1.2m boven nap) langzaam
af richting de Eendrachtsweg (ca 1m tot
1.2m onder nap). Het waterpeil van de
Westersingel ligt op ca. 2.4m onder nap.
De straten van het Baankwartier lopen via de Schiedamse Vest af richting
plein ‘t Landje. De noordzuid gelegen
woonstraten ten westen van plein ‘t
Landje lopen verder af via Kortenaerstraat en Witte de Withstraat naar de
Eendrachtsweg en Westersingel. De
Eendrachtsweg ligt echter nog wel net
iets hoger dan aangrenzende delen
van de Kortenaerstraat en Witte de
Withstraat. Ook liggen kruispunten van
straten soms hoger dan de rest van de
straat (bijvoorbeeld op de Kortenaerstraat), dit komt door aangebrachte
snelheidsbeperkende drempels. Hierdoor ontstaan in de aflopende straten
een soort dammetjes.

Regenwater
in de wijk
Van het oppervlakte van Cool-Zuid
is verreweg het grootste gedeelte van
de wijk dak (42%) of verhard openbaar
gebied (43%). Slechts 12% van het totale
oppervlak is gebouwgebonden buitenruimte Dit is nog geen 30% van het
totale oppervlak aan daken waar deze
buitenruimte toe behoort. Er is zelfs
maar 2% openbaar groen oppervlak in
de wijk aanwezig en het aandeel onverharde speelvelden is verwaarloosbaar
klein. Van al het regenwater dat nu in
de wijk valt komt ca. 85% procent via de
daken en het verharde openbaar gebied
in het riool terecht. Slechts 15% infiltreert naar het grondwater.
Indien we minder regenwater via
het riool willen afvoeren omdat deze
al overvol zit en bij steeds zwaardere
piekbuien in de toekomst regelmatiger
zullen overstromen, zullen we moeten

kijken of we daken, stoepen, straten en
pleinen kunnen loskoppelen van het
riool. Indien dit niet kan is het alternatief om het regenwater vertraagd (na de
piekbui, maar voor de volgende piekbui)
via het riool af te voeren, zodat niet al
het regenwater op hetzelfde moment
tijdens de piekbuien door de riolering
Bij gebouwen is de wens om het regenwater van de daken op eigen terrein
te laten infiltreren in het grondwater, of
op eigen terrein (dak, buitenruimte of
in de grond) te bergen. Bij infiltratie in
de grond komt het regenwater van het
dak samen met het regenwater dat op
die grond valt. Deze totale hoeveelheid
zal in het beschikbare oppervlak van de
buitenruimte moeten infiltreren naar
het grondwater. Hiervoor zal in deze
buitenruimte een bergingsvolume moeten worden gemaakt waar het regenwater snel naar toen kan stromen, anders
blijven er voor langere tijd plassen op
de grond of het dak staan. Dit bergingsvolume ligt vaak onder het maaiveld,

Legenda
-2.5 tot -2.0 NAP
-2.0 tot -1.5 NAP
-1.5 tot -1.0 NAP
-1.0 tot -0.5 NAP
-0.5 tot 0.0 NAP
0.0 tot 0.5 NAP
0.5 tot 1.0 NAP
1.0 tot 1.5 NAP
1.5 tot 2.0 NAP
2.0 tot 2.5 NAP
2.5 tot 3.0 NAP
3.0 tot 3.5 NAP
3.5 tot 4.0 NAP
4.0 tot 4.5 NAP
4.5 tot 5.0 NAP
5.0 tot 6.0 NAP
6.0 tot 7.0 NAP

Kaart: hoogte maaiveld tov
NAP, via website Actueel
Hoogtebestand Nederland
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Kaart: Stromingsrichting
van regenwater in huidige
straten
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Aantekening
Er is bij ons onvoldoende
informatie beschikbaar
over de exacte positie (intern of extern) van de hwa’s
van alle gebouwen welk
deel van het dak via welke
hwa wordt afgevoerd of er
naast het dak ook bijvoorbeeld keukens op de hwa’s
zijn aangekoppeld.
Indien de hwa’s (deels) in
het gebouw zijn geplaatst
dan mogen we er zo goed
als zeker van uitgaan dat
deze gecombineerd zijn
met de vuilwaterriolering,
waardoor afkoppeling niet
mogelijk is. De gemeente
wil logischerwijs het vuilwater niet laten infiltreren
in het schonere grondwater. Dit geldt ook voor als er
in woningen keukens aan
de hwa zijn gekoppeld. In
vooroorlogse panden is dit
regelmatig het geval.
Bij nadere uitwerking van
een concreet waterbergingsproject in de wijk,
waarbij de wens is om ook
de aangrenzende daken af
te koppelen, moet hier verder naar gekeken worden.

Om te bepalen of de privégebonden
buitenruimten geschikt zijn voor buffering / infiltratie van al het regenwater
dat op de bijbehorende daken en in de
tuinen valt moeten er een aantal aspecten bekeken worden:

afgedekt of open, maar in ieder geval
boven het grondwater. Boven het
maaiveld is ook mogelijk, zo lang het
regenwater er maar snel in kan stromen
en kan worden vastgehouden. Vanuit
het bergingsvolume kan het regenwater langzaam (in 36 uur) infiltreren in
het grondwater. Indien infiltratie niet
mogelijk is, kan het regenwater vanuit
deze buffer vertraagd naar het riool
worden afgevoerd.
In Cool-Zuid, en zeker in het Baankwartier zien we veel gebouwen
zonder eigen buitenruimte, of met een
beperkt oppervlak ten opzichte van
het bijbehorende dakoppervlak. De
blokken en woningen aan de westzijde
van de wijk (tussen de Eendrachtsweg
en Eendrachtsstraat) hebben verhoudingsgewijs de meeste buitenruimte.
Een groot deel van deze buitenruimte is
wel versnipperd in privétuinen. Andere delen zijn openbare buitenruimte
(openbare tuin of parkeerplaats) of een
collectieve tuin.

•
•

•

binnentuinen langs de Eendrachtsweg
zouden nog een deel van de daken kunnen bergen in de tuin. Echter zijn deze
binnenterreinen zeer versnipperd qua
eigenaarschap, wat berging extra lastig
maakt, omdat niet altijd al het regenwater in eigen tuin geborgen kan worden.

de ontwateringsdiepte (= hoogte van
het maaiveld min grondwaterstand)
afstand van het infiltratievolume
t.o.v. aanwezige bebouwing (de
grond rondom de funderingen moeten niet te nat worden in verband
met behoud van de stabiliteit)
aanwezige bomen (uitgaande dat we
bomen willen behouden kun je daar
waar nu wortels zitten geen infiltratievolumes maken.

Het resultaat hiervan is te zien in
de kaart op pagina 32. Hieruit is af te
lezen dat er binnen de gebouwgebonden buitenruimte nog maar een zeer
beperkt oppervlak voor waterberging
over blijft. Alleen de eerder genoemde
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Kaart: overzicht van
oppervlakten daken en
gebouwgebonden buitenruimte met bijbehorende
hoeveelheid regenwater
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Kaart: overzicht van
oppervlakten daken en
gebouwgebonden buitenruimte met bijbehorende
hoeveelheid regenwater
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42%

43%

DAKOPPERVLAK
103.528 M2

VERHARD OPENBAAR
105.113 M2

0%

(

Legenda
beschikbare
infiltratiezone

12%

GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTE
28.259 M2

ONVERHARD SPEELVELD
1.147 M2

2%

GROEN OPENBAAR
5.925 M2

Legenda
dakoppervlak
gebouwgebonden
buitenruimte
groen openbaar
onverhard (speelveld)
verharde openbaar
(straat, plein, stoep)

Voor bepaling van de
infiltratiezones is rekeninggehouden met bestaande
bomen, kabels en leidingen
en met voldoende afstand
tot bebouwing. Een overzicht van alle verschillende
lagen van deze kaart zijn te
vinden in de bijlagen.

Kaart: overzicht beschikbare infiltratiezone
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Kaart: overzicht type oppervlakten in de wijk
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Groen in
de wijk
Cool-Zuid is een erg stenige wijk!
Slechts 2 procent van de wijk is openbaar groen en 12 procent is gebouwgebonden buitenruimte waarvan ook een
deel (exact percentage is onbekend) is
verhard. De rest is gebouw of verharde
openbare buitenruimte. Wat groen betreft heeft de wijk een aantal gezichten.
Het Baankwartier bestaat vooral uit
gebouwen en straten waar hooguit een
rij bomen in staan. In de Hoornbrekersstraat staat zelfs geen enkele boom.
Alleen bij de trappen naar de Schiedamsedijk is bloemrijke beplanting
aanwezig, welke recent middels een
bewonersinitiatief vanuit het Stadslab
is aangelegd.
Tegenover plein ‘t Landje liggen
de tuinen van het Oogziekenhuis en
de Waalse Kerk met daar tussenin de
Habitat Tuin. Deze vormen gezamenlijk

de groene kern van de wijk met een
redelijke diversiteit aan beplanting.
De Habitat Tuin is specifiek gericht op
het verbeteren van de biodiversiteit
door plantenbakken voor verschillende
diersoorten. Op plein ‘t Landje staat
een ring van bomen, er is een perk en
een smalle grasstrook. Het plein zelf is
vooral erg stenig (asfalt), of voorzien
van kunstgras voor het voetbalveld of
kleine speelplekken met speelrubber.
Aan de zuidzijde langs de Schiedamse
Vest ligt een groene uitloper van de
Westzeedijk (Vasteland), voorzien van
gras, heesters en bomen.
Het westelijke deel van de wijk bestaat uit bouwblokken met binnenterreinen waarop een combinatie van privétuinen (de ene groener dan de ander),
collectieve tuinen en parkeerterreinen
liggen. Het groen in de straten bestaat
voornamelijk uit bomenrijen, een aantal
smalle geveltuinen en een enkele ingeplante boomspiegel. De Eendrachtstuin
in de Eendrachtsstraat is de voornaam-

ste plek waar het groen van het binnenterrein vanaf de straat zichtbaar is. Het
is een collectieve tuin (op gemeente
grond) die door meerdere bewoners uit
de buurt wordt onderhouden.
Van de vier blokken ten noorden van
de Witte de Withstraat en de Schilderstraat heeft alleen het meest westelijke
blok een volledige tuinfunctie (opgesplitst in privétuinen) en daarmee een
redelijk groene inrichting met diverse
soorten planten en bomen. De overige
blokken zijn ingericht als achterstraat,
parkeergarage of parkeerterrein. Op
een enkele groep bomen na, zijn deze
vooral erg stenig.
Aan de westzijde van de wijk ligt de
groene Westersingel met daarachter
het Museumpark, van elkaar gescheiden door een aantal grote stadsvilla’s.
De Westersingel wordt via de Kortenaerstaat verbonden met plein ‘t Landje.
Deze straat heeft een rij hoge bomen
aan weerzijde van de autoweg. Aan de
noordzijde van Cool-Zuid ligt de West-

blaak, voorzien van een aantal rijen
bomen en een toegankelijke middenstrook met hagen langszij. De middenstrook zelf is redelijk stenig, met name
ingericht als skatepark (er zijn gedachten vanuit Stadsontwikkeling om op
termijn de Westblaak en Blaak tot een
groene stadsas te transformeren).
De Schiedamsedijk aan de oostzijde is vooral een stenige dijk, aan
weerszijde voorzien van een rij bomen,
ondanks de dijkfunctie. Eind 2018 is er
wel een start gemaakt met de transformatie van het noordelijke deel tussen
Churchillplein en de Schilderstraat, tot
een groene stadsboulevard, als onderdeel van de nieuwe Coolsingel. De lager
gelegen kade langs Leuvehaven heeft
geen bomen of ander groen en is met
name erg stenig met daarop een drietal
paviljoens die komende jaren moeten
worden vervangen door een nieuw
paviljoen.
De trambaan op de dijk van het
Vasteland ligt in een grasstrook. De dijk

Legenda
bloemrijke beplanting
heesters / vaste
bepalnting
gras
gemengde tuin
privé tuin
(deels verhard)

Kaart: groen op maaiveld in
Cool-Zuid
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Kaart: overzicht bomen
Cool-Zuid
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zelf heeft aan de zijde van Cool-Zuid
geen bomenrij langs de weg, wel aan de
zuidzijde van de dijk. Het geringe aantal
bomen hier komt voornamelijk door
de functie van de dijk, die de stad moet
beschermen tegen hoogwater van de
Maas. Bomen in de dijk kunnen de dijk
verzwakken. Het talud van de dijk op
het Vasteland is voorzien van basaltblokken en daarmee ook erg stenig.
Door het onderhoud hier te verminderen groeit er in de zomermaanden nog
wel wat onkruid en grassen tussen de
stenen door. Alleen de uitloper langs de
Schiedamse Vest is zoals eerder genoemd wel voorzien van gras, beplantingen en bomen.

Daken in
de wijk
Het bergen of bufferen van regenwater en vergroenen kan ook op de
vele daken van de wijk. Een groot deel
van de gebouwen in het Baankwartier
én die ten noorden van de Witte de
Withstraat hebben een plat dak en zijn
groter van oppervlak en hebben vaak
ook een utilitaire functie, waardoor we
redelijkheidshalve kunnen aannemen
dat deze panden een grotere draagkracht hebben. Daarmee hebben ze
grotere potentie om te vergroenen of
er water op te bergen voor bijvoorbeeld
hergebruik of buffering. Een extensief
groendak (een dak met enkel begroeiing, van met name sedum, lage grassen
en kleinere vaste planten) is hier veelal
wel mogelijk zijn. Intensieve groene
daken (daktuinen waarin beloopbare
zones, zoals terrassen en paden, en
groenzones gecombineerd worden)
behoren in sommige gevallen ook tot
de mogelijkheden. Ook groenblauwe
daken, of slimme daken zouden hier
gerealiseerd kunnen worden.
In het westelijke deel van de wijk
zijn meer schuine daken. Deze daken
zijn zonder enorme bouwkundige ingrepen aan het dak lastig te vergroenen.
Voor het vasthouden van water zijn ze
ook ongeschikt. De platte daken in dit
deel van de wijk zijn deels ontstaan
tijdens de stadsvernieuwingsperiode en
voor een deel door nieuwbouw vanaf de
jaren 70/80 van de vorige eeuw. Tijdens
de stadsvernieuwingsperiode zijn veel
19e eeuwse panden voorzien van een
opbouw met een steile, schuine vooren/of achterzijde en een groot plat dak.
Indien deze constructie sterk genoeg
is en ook de fundering het aan kan, is

vergroening van daken mogelijk. Echter
is door de opbouw de bestaande fundering al extra belast. Het realiseren van
een extensief groendak kan daardoor
lastiger worden. De platte daken van de
nieuwere blokken, na 1970, hebben vaak
een betere constructie en fundering. De
kans voor (extensieve) vergroening van
deze daken is daarmee groter. Echter
zal er bij verdere uitwerking ook hier
voor ieder pand apart gekeken moeten
worden naar de werkelijk draagkracht
van de constructie en kan dit afwijken
van het kaartje op de volgende pagina’s.
Groene daken
Een aantal daken hebben al een groendak. Deze bevinden zich vooral op daken
ten noorden van de Witte de Withstraat
en bij de het gerenoveerde pand van
OBS ‘t Landje aan de oostzijde van de
Schiedamse Vest. De parkeergarage aan
de Boomgaardhof heeft geen groendak,
maar is rondom wel voorzien van stroken
klimop tegen de gevelpenanten.

Op de vorige pagina is een overzichtskaart te zien van de daken die in
potentie kunnen worden vergroend, afhankelijk van de werkelijk draagkracht
en bouwkundige mogelijkheden van
ieder pand. Dit vraagt om een uitgebreider onderzoek op pandniveau.
Groenblauwe daken
Voor zover bij ons bekend zijn er in
Cool-Zuid nog geen groenblauwe daken
of slimme daken. Wel lijkt er potentie
in de wijk te zijn om een aantal daken
ook waterbergend te maken, zoals is
weergegeven in het overzichtskaartje
hieronder. Deze potentie is slechts
een aanname, gebaseerd op het type
gebouw en de dakvorm. Er is bij ons
geen specifieke data beschikbaar over
de werkelijke draagkracht van het dak
en het gebouw. In de praktijk kan het
daarom zijn dat een hier gemarkeerd
gebouw toch niet geschikt blijkt te zijn
voor een groenblauw-dak.

Legenda
plat dak
(80.147 m2)
schuin dak
(23.381 m2)

Kaart: overzicht platte en
schuine daken
36

37

Oppervlak bestaand groendak = 4.171 m2
Oppervlak potentieel groendak = 56.888 m2

•
•
•
•
•
•
Gewicht: 80-130 kg/m²
Diepte: max 15 cm

Extensief groen:
geen grote invloed op verkoeling van de stad
wel invloed op binnentemperatuur onder het dak
wel invloed op biodiversiteit
wel invloed op waterbering
wel invloed op kwaliteit regenwater
bij heftige regen word enkel de eerste piekbui vertraagd,

Oppervlak bestaand en potentieel groen dak
Naast berging van regenwater in de grond kunnen groene daken ook helpen bij het
vertragen en verminderen van het regenwater richting het riool. Een groendak houdt
het regenwater voor een bepaalde duur vast, neemt een deel op. Daarnaast wordt ook
een deel verdampt.
Onderstaande kaart geeft een overzicht van de bestaande hoeveelheid groene daken in de wijk. Daarnaast is er gekeken naar daken die potentie hebben voor een groen
dak. Hierbij is gekeken naar de vorm van het dak (met name platte daken) en of er niet
te veel objecten op het dak staan (gebouwinstallaties, schoorstenen, dakvensters etc.).
Er is voor dit overzicht niet gekeken of de constructie van het pand / dak voldoende
sterk is om een groendak te kunnen dragen. Hiervoor moet bij verder uitwerking per
pand nader onderzoek worden gedaan.

Dakhelling: 0-5° (0-9%)
Begroeiing: Sedum/
kruiden/grassen/
mossen
Waterretentie: 50-60%
Afvoercoëciënt: 0.5-0.4
Wateropslag: ca. 25
l/m²
Hoeveelheid regen
water = 56.888m2 *
50mm = 2844 m3
Waterretentie = 1.422 1.706 m3

Legenda
bestaand groendak

Legenda
groenblauw dak

potentieel extensief
groendak
potentieel intensief
groendak

Kaart: overzicht groene
daken
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Kaart: overzicht potentie
waterberging op daken
39

Concept
Waterberging

CONCEPT 

Voor de waterbergingsopgave kan
de wijk in twee zones worden verdeeld:
het Baankwartier (tussen Schilderstraat, Schiedamsedijk, Vasteland en
Schiedamse Vest) en de rest van de wijk.
Het Baankwartier is het hoogst gelegen
deel van de wijk en stroomt af richting
plein ‘t Landje. Het regenwater dat in de
openbare ruimte van het Baankwartier
valt kan worden opgevangen in een
groot (ondergronds) waterreservoir op
plein het landje. Ook het regenwater
dat op de daken valt van gebouwen
zonder eigen grondgebonden buitenruimte kan hierin worden geborgen,
mits deze ook kunnen worden afgekoppeld (hwa’s mogen niet gecombineerd
zijn met intern grijswaterriool). Vanuit
dit waterreservoir kan het regenwater
infiltreren in het grondwater, mits de
grond hiervoor geschikt is. Op de weste-

lijke helft van het plein kan een waterreservoir van ongeveer een meter hoog
worden gerealiseerd, op basis van de
ons beschikbare gegevens. Deze heeft
voldoende inhoud voor de opvang van
piekbuien van 50mm.
Het overige deel van de wijk ligt
lager dan plein ‘t Landje en stroomt
grotendeels via de straten af richting
de Westersingel. Het regenwater dat in
de straten valt kan via draingoten naar
de Westersingel worden afgevoerd.
Onderweg kan een deel van het water
door de draingoot ook infiltreren in het
grondwater.
Een deel van de straten aan de
noordzijde van de wijk stroomt af
richting de Westblaak. Deze straat valt
buiten de scoop van het gebied en heeft
nog geen waterbergende functie en
kent ook weinig onverhard oppervlak.
Indien hier in de toekomst plannen voor
zijn kunnen de noordelijke straten hier
op worden aangesloten.*

Tijdens het afronden
van dit document
komen er in de
media plannen van
Stadsontwikkeling
naar buiten voor een
groene oase van de
Westblaak en Blaak
Bron: https://www.
ad.nl/rotterdam/heeftrotterdam-straks-eengroene-oase-van-eendrachtsplein-tot-oostplein~a6c5df72/

Kaart: concept waterberging Cool-Zuid
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Concept Vergroening
Het gebied rondom plein ‘t Landje
en de tuinen van het Oogziekenhuis en
Waalse Kerk vormen de basis voor een
stevig groen hart van de wijk. Het plein
kan worden getransformeerd naar een
groener speelplein, met diverse vormen
van spelen en speelvelden.
Door een aantal hoofdassen in de wijk
extra te vergroenen op straatniveau
(bijvoorbeeld door geveltuinen, extra
grote boomspiegels, het opofferen van
een aantal parkeerplaatsen etc.) ontstaat een groen netwerk in de wijk dat
het groene hart verbindt met de randen
van de wijk (Westersingel en Museumpark, Westblaak, Schiedamsedijk en
de dijk van het Vasteland). Aan deze
randen kan het groene netwerk worden
verbonden met bestaande of toekomstige groene assen van de stad.
Door de straten structureel te vergroenen met een grote diversiteit aan
beplanting (zowel bloemrijk door de
seizoenen heen, maar ook vaste be-

planting met voldoende schuilplekken)
ontstaan er voor diverse diersoorten
voldoende stapstenen. Hierdoor wordt
hun leefgebied worden vergroot en kan
er een grotere mate van biodiversiteit
worden gecreëerd.
Daarnaast ligt er nog veel potentie
in de binnenterreinen van met name de
woonblokken in het westelijk deel van
Cool-Zuid. Een deel hiervan is al vergroend, maar dit zou nog verder kunnen
worden aangezet. De binnenterreinen
in het noordoostelijke deel zijn voor
een groot deel ingericht als parkeerplaats. Indien we in de straten parkeerplaatsen willen opofferen voor groen,
dan wordt het lastiger om ook deze
stenige binnenterreinen te vergroenen.

Kaart: concept vergroening
Cool-Zuid
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Toolbox van losse
maatregelen
Voor het verbeteren van de waterbergingscapaciteit en biodiversiteit van de (woon)straten van Cool-Zuid hebben we een aantal
losse maatregelen ontwikkeld, zie volgende pagina’s. Deze maatregelen zijn indivueel toe te passen in iedere gewenste lengte of
breedte. Ook zijn ze met elkaar te combineren in bjvoorbeeld een
nieuw straatprofiel.
Bij de waterbergingsmaatregelen hebben we de waterbergingscapaciteit berekend en weergegeven per m1 of m2. Dit is een theoretische waarden die in de praktijk kan afwijken. Daarbij hebben
we voor deze studie niet kunnen berekenen met welke snelheid het
water in de verschillende onderdelen kan stromen. Het kan daarbij
zijn dat in sommige toepassingen het water eerder op een andere
manier wegstroomt dan dat het in de maatregel te recht komt.

TOOLBOX
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640L
1m1

Infiltratiegroen
Verdiepte groenzone op een stoep of plein. Het water dat in de
groenzone valt infiltreert langzaam in het grondwater. Door de
verdiepte ligging t.o.v. de bestrating heeft deze oplossing ook een
kleine bovengrondse bergingscapacteit.
Er is geen dragende fundering nodig, alleen organische stof voor
beplanting. Daardoor is er meer waterbergend vermogen. Dichtheid van de grond is minder.
De eerste 15 cm is substraat met een hoge dichtheid. Deze wordt
niet meegerekend als waterberging.

Halfverhard
autoparkeren

1m1

Langs veel straten liggen aan één of beide zijden parkeerplaatsen. Het ontharden van deze parkeerplaatsen met een halfverharding, kan er toe bijdragen dat het regenwater dat op de straat en
stoep valt tussen de halfverharding door in het grondwater kan
infiltreren.
In plaats van een aaneengesloten vlak van straatstenen wordt er
een speciale stenen in een open patroon gelegd. De open gaten
kunnen worden gevuld met groen, grind, schelpen etc.

Opbouw
• 15 cm bovengrondse waterberging
• 15 cm substraat.
• 70 cmondergrondse waterberging.

Om de juiste belans tussen waterberging en vergroenen in parkeervakken te vormen is er een opbouw nodig die goed is voor de
beplanting en voldoende draagkracht heeft:

Ontwateringsdiepte Kortenearstraat
ca. 1,28m aan de zijde van de Westersingel
ca. 1,56 aan de zijde van plein ‘t Landje
Voor de veiligheid gaan we voor de berekening uit van 1,00 m

Opbouw
• 30cm fundering.
• 10 cm verharding
• 60cmwaterberging.

Bovengrondse waterberging
Hoogte: 15 cm
Holle ruimte: 100%
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 150 l/m2

Ontwateringsdiepte Kortenearstraat
ca. 1,28m aan de zijde van de Westersingel
ca. 1,56 aan de zijde van plein ‘t Landje
Voor de veiligheid gaan we voor de berekening uit van 1,00 m

Ondergondse waterberging
Hoogte: 70 cm
Holle ruimte: 70%
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 490 l /m2

Ondergondse waterberging
Hoogte: 60 cm
Holle ruimte: 60%
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 360 l/m2

Totaal beschikbare waterbergingscapaciteit: 640 l/m2

Strook halfverharding autoparkeren van 1,8 m breed
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 648 liter per strekkende
meter.*
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648L

* Er is bij deze maatregel geen rekening gehouden met de huidige schoonmaakmethode
van de gemeente. Op dit moment is het voor
de gemeente nog moeilijk om halfverharding
van parkeerplaatsen te combineren met de
gesloten verharding van de straat. De standaard veegwagens kunnen de halfverharding
op parkeerplaatsen moeilijk schoonmaken.
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360L
1m1

Infiltratiegoot
Deze infiltratiegoot is een lijn op straat die de waterstromen in
de wijk zichtbaar maakt. De goot loopt in het midden van de weg.
Hier is de meeste potentie om ook een buffer te creëren onder de
bestrating.
De infiltratie goot transporteerd het water via de drain in de
grond eronder, uiteindelijk naar de singel.
Doordat het transport ondergronds zit kunnen ongelijkheden in
het maaiveld overbrugd worden. Door de zichtbare aanpassing aan
de verharding (halfverharding) wordt de weg van het water toch
zichtbaar.
Er kan gekozen worden om alleen een buffer onder de infiltratiegoot aan te leggen. Of het hele straatprofiel kan meegenomen
worden.

Halfverhard
fietsparkeren

1.125L
1m1

Fietsparkeren in de wijk wordt vaak groepsgewijs uitgevoerd op
de stoepen. Door de stoeptegels van het vak voor fietsparkeren te
vervangen door een halfverharding of/ grind kan het water dat op
de stoepen valt in de grond infiltreren.
Er is geen dikke fundering nodig voor de halfverharding, er gaan
alleen voetgangers en fietsers over.
Opbouw
• 20 cm fundering
• 5 cm halfverharding
• 75 cm waterberging

Opbouw
• 30cm fundering
• 10 cm verharding
• 60 cm waterberging

Ontwateringsdiepte Kortenearstraat
ca. 1,28m aan de zijde van de Westersingel
ca. 1,56 aan de zijde van plein ‘t Landje
Voor de veiligheid gaan we voor de berekening uit van 1,00 m

Ontwateringsdiepte Kortenearstraat
ca. 1,28m aan de zijde van de Westersingel
ca. 1,56 aan de zijde van plein ‘t Landje
Voor de veiligheid gaan we voor de berekening uit van 1,00 m

Ondergondse waterberging
Hoogte: 75 cm
60% holle ruimte
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 450 l/m2

Ondergondse waterberging
Hoogte: 60 cm
Holle ruimte: 60%
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 360 l/m2

Strook halfverharding fietsparkeren van 2,5 m breed:
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 1.125 liter per strekkende
meter

Infiltratiegoot van 1 m breed:
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 360 liter per strekkende
meter
Infiltratiegoot van 4 m breed:
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 1.440 liter per strekkende
meter
Gehele straatprofiel van 5 meter breed:
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 1.800 liter per strekkende
meter
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Holle weg
Autowegen zijn in hun dwarsprofiel meestal bol (hoger in het
midden , lager aan de randen), waarbij het regenwater naar de
putten langs de stoepen stroomt. Een holle weg kan niet alleen het
regenwater verplaatsen, het is ook een regenwaterbuffer tijdens
piekbuien. Het regenwater mag hier dan niet langer dan een uur
staan om het verkeer niet te lang te hinderen.
Straatbreedte
Smalle zijstraten
3,5 meter breed
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 1.050 l/m1
Bredere straten zoals Kortenearstraat
5 meter breed
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 1.500 l/m1
Korteneartstraat loopt vanaf het landje richting de singel. Omdat
het maaiveld zo afloopt stroomt het water naar het laagste punt.
De volle capaciteit van de weg kan niet worden meegerekend.

Waterberging
onder holle weg

1.260L
1m1

Een holle weg uitgevoerd in een waterpasserende verharding
heeft naast bovengrondse waterberging, ook de mogelijkheid voor
infiltratie in de grond. Wenselijk is wel dan om zoveel mogelijk
labels en leidingen te groeperen of onder bijvoorbeeld de stoepen
te plannen.
Opbouw
• 30cm fundering
• 10 cm halfverharding
• 60 cm waterberging
Ontwateringsdiepte Kortenearstraat
ca. 1,28m aan de zijde van de Westersingel
ca. 1,56 aan de zijde van plein ‘t Landje
Voor de veiligheid gaan we voor de berekening uit van 1 m
Ondergondse waterberging
Hoogte: 60 cm
Holle ruimte: 60%
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 360 l/m2
Straat breedte 3,5 meter breed:
Beschikbare waterbergingscapaciteit: 1.260 liter per strekkende
meter
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Groene boomspiegels

Geveltuinen

In de stad leven veel verschillende dieren en insecten. Ieder
beest stelt zijn eigen eigen aan beplanting voor voedsel en schuil/
nestmogelijkheden. Hoe groter het gebied is waarin de beesten en
insecten hun voedsel en schuil/nestplaatsen hebben, hoe stabieler
de biodiversiteit wordt. Wanneer dieren en insecten zich makkelijker door straten kunnen verplaatsen, van groene plek naar
groene plek, kan hun leefgebied steeds groter worden, waardoor zij
makkelijker kunnen overleven in de stadsjungle. De afstand tussen
groene stapstenen moet daarom niet te groot worden. Een egel
heeft bijvoorbeeld iedere 15 meter een groene schuilplek nodig.
In veel straten staan bomen. De staan vaak in een rij met gelijke
tussenafstanden. De boomspiegels zijn nu vaak nog kaal (soms
verhard), met weinig tot geen beplanting. Het vergroenen van de
boomspiegel, met diverse (bloemrijke) beplanting is een eenvoudige manier om de stapgrootte in de straten te verkleinen.
Belangrijk is dat er geen randen om de boomspiegels zijn, zodat
de dieren (zoals egels) er ook in kunnen kruipen en het water van
de stoep ook nog in de boomspiegel kan stromen.
Daarnaast zorgt vergroening van de boomspiegel ook voor
betere grondhuishouding en daardoor voor meer zuurstof voor de
wortels van de boom en voor betere wateropname. De boom zal
hierdoor ook beter groeien.

Geveltuinen zijn een mooie manier om in een straat langere
zones met beplanting te maken.Doordat de tuin tegen de gevel
aanligt is het ook eenvoudig om groen lager groen aan de voorzijde
met hoger groen langs of tegen de gevel te realiseren.
De hoogte van het groen is afhankelijk van wel of geen
raamopeningen boven de geveltuin. De breedte en lengte van de
geveltuin is afhankelijk van de breedte van de stoep en de positie
van de toegangen naar de woningen.
Een minimale breedte van 30cm is gewenst. in Rotterdam is
een geveltuin van 1,5 stoeptegel (45 cm) vij toegestaan. Hoe breder
de geveltuin hoe meer variatie in beplanting er mogelijk is en hoe
beter de schuilplek voor de dieren is.
Belangrijk is dat er geen opstaande randen zijn, zodat de kruipende dieren er eenvoudig en snel in en uit kunnen en het water
van de stoep ook nog in de geveltuin kan stromen.
Met verschillende hoogtes van beplanting bedien je een zo
divers mogelijk aantal dieren en insecten.
Hoe langer het lint aan geveltuinen, hoe beter deze het groene
netwerk voor biodiversiteit versterkt. De geveltuinen vormen veelal een verbinding tussen grotere groen zones in de buurt of wijk,
zoals de binnentuinen (indien deze ook openingen aan de straat
hebben), de singels, de tuinen van bijvoorbeeld het Oogziekenhuis
en Waalsekerk en de groenzone op de dijk aan het Vasteland.
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Stoeptuinen
•
•
•
•
•

Stoeptuinen zijn er in een verschillende vormen:
plantenborders geheel op de stoep, zonder randen rondom
plantenborders tussen stoep en straat in, zonder randen
planten op de stoep met en zonder randen
plantenborders tussen stoep en straat in, met hoge beschermingsrand langs straat

De hoogte van het groen kan variëren. Belangrijk is dat er aan
één of meer zijden geen hogere randen om de stoeptuinen zijn,
zodat de beesten (zoals egels) er ook in kunnen kruipen.
Een hogere rand langs de straatzijde kan de vegatatie en de dieren beschermen tegen auto’s en fietsen die hier vlak langs rijden. De
kruipende dieren kunnen dan via de stoep alsnog de stoeptuin in.
Indien het regenwater van de straat en stoep ook via de stoeptuinen kan infiltreren in de grond is de stoeptuin ook ideaal voor
amfibien als kikkers en padden om grotere afstanden tussen oppervlaktewater in de wijk af te leggen. Ook vogels profiteren van het
regenwater om van te drinken.
En sommige insecten vinden hun voedsel in de drassige grond
van de stoeptuin.
De minimale gewenste breedte voor een stoeptuin is toch wel
90cm. Deze maat voorkomt dat voetgangers niet even snel de
stoeptuin proberen over te springen en daarbij soms mis stappen
in de tuin. De maximale breedte is onbeperkt, afhankelijk van de
breedte van de stoep, gewenste doorloop breedtes i.v.m. bijvoorbeeld mindervaliden en het overig gebruik van de stoep.Hoe breder
de stoeptuin hoe meer variatie in beplanting je kan maken, hoe
meer verschillende dieren en insecten je kan bedienen.
Een combinatie van de verschillende varianten is ook mogelijk.
Door de hoge rand langs de stoep plaatselijk weg te laten kan er
toch nog regenwater van de straat in stromen, terwijl je plant en
dier blijft beschermen.
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Kortenaerstraat en
Boomgaardstraat

STRAAT
PROFIELEN
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Voor de Kortenaerstraat en Boomgaardstraat hebben we een
aantal straatprofielen ontwikkeld waarbij verschillende losse
maatregelen uit de toolbox zijn gecombineerd tot een volledig
vernieuwd profiel. Deze zijn bedoeld om op een andere manier na
te denken over het inrichten van straten. In die zin zijn de profielen voor alsnog hypothetisch. Bij een verdere uitwerking moet de
afstemming van de onderdelen nader bekeken en (door )berekend
worden. Wij hebben nu niet kunnen berekenen hoe snel het regenwater in een bepaald onderdeel in de grond weg zakt of afgevoerd
kan worden en of dit ook binnen de gestelde eisen van de gemeente past.
Naast mogelijke straatprofielen hebben we ook een aantal
nieuwe uitsneden ontwikkeld van 35 meter straatlengte, waarbij
we per uitsnede hebben aangegeven wat de theoretische bergingscapaciteit is per onderdeel en voor het geheel. Ook hierbij moet
de afstemming van de verschillende onderdelen op elkaar in een
verdere uitwerking nader bekeken en (door)berekend worden.
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Profiel 1: Kortenaerstraat

Profiel 1: Boomgaardstraat

Profiel 2: Kortenaerstraat

Profiel 2: Boomgaardstraat

Profiel 3: Kortenaerstraat

Profiel 3: Boomgaardstraat
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4.000L
1m1

Uitgangspunt van dit straatprofiel:
• Kabels en leidingen bundelen.
• Zo veel mogelijk waterberging met zo veel mogelijk wensen van
gebruik intergreren. Combinatie van fietsparkeren, parkeren en
vergroenen.
• Gehele straatprofiel aanpassen
Infiltratiegroen 50m2
50 x 640 l = 32.000 liter

oppervlak
Wegdek 140 m2
20%
Trottoir 140 m2
20%
Infiltratiegroen 50 m2
7%
Fietsparkeren 62 m2
9%
Parkeren 87,5 m2
12,5%
Infiltratiegoot 35 m2
5%
Groene boomspiegels + gevelgroen
185,5 m2
26,5%
Uitsnede 1: Kortenaerstraat
35 meter lengte,
20 meter breedte ,
700m2 totaal oppervlakte
Verhard 40%
Onthard 60%
Waterbergend oppervlak 46%
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Fietsparkeren halfverhard 62 m2
62 x 450 l = 27.900 liter

Uitgangspunt van dit straatprofiel:
• zo veel mogelijk groene uitstraling
• Zonder bekabeling aan te passen
• Alleen de hoofdstrctuur van het watersysteem behouden
• De weg ligt anders gecentreerd ten opzichte van de bomen zodat de volledige weg fundering gebruikt kan worden als waterberging.

1m1

Fietsparkeren halfverhard 85 m2
85 x 450 l = 38.250 liter
Infiltratiegoot 35 m1 (fundering over gehele wegbreedte)
35 x 1.800 l = 63.000 liter

Infiltratiegoot 35 m1 (fundering over gehele wegbreedte)
35 x 1.800 l = 63.000 liter

Totaal 101.250 liter

parkeren halfverhard 87,5 m2
87,5 x 360 l = 31.500 liter

Dit straatprofiel heeft 2.893 liter regenwaterberging per strekkende meter straatlengte.

De ruimte voor boomwortels gaat van de waterberging van de
wegfundering af.

2.893L

oppervlak
Hol wegdek 140 m2
20%
Trottoir 140 m2
20%
Fietsparkeren 85 m2
12%
Infiltratiegoot 35 m2
5%
Groene boomspiegels 300m2
43%

Boomwortels:
Ca. 40 m2 x 360 l = - 14.400 liter
Totaal 140.000 liter
Dit straatprofiel heeft 4.000 liter regenwaterberging per strekkende meter straatlengte.

Uitsnede 2: Kortenaerstraat
35 meter lengte,
20 meter breedte ,
700m2 totaal oppervlakte
Verhard 40%
Onthard 60%
Waterbergend oppervlak 17%
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799L
1m1

Bij dit straatprofiel is er rekening gehouden met kleine aanpas
singen met de meeste impact:
• Infiltratiegoot aan beide kanten van de weg toegepast zodat
een bol straatprofiel behouden blijft
• De hoofdstructuur van het watersysteem blijft overeind
• Zo veel mogelijk onthard oppervlak
Infiltratiegroen 24 m2 (onder- en bovengrondseberging)
24 x 640 l = 15.360 liter

oppervlak
Wegdek 140 m2
20%
Trottoir 136 m2
19,4%
Infiltratiegroen 24 m2
3,4%
halfverharding 165 m2
23,6%
Infiltratiegoot 35 m2
5%
Infiltratiegoot 35 m2
5%
Groene boomspiegels 200 m2
28,6%

Infiltratiegroen 24 m2 (bovengrondse berging)
24 x 150 l = 3.600 liter
Infiltratiegoot 35 m1 (50 cm infiltratiegoot aan beide kanten van
de weg)
35 x 360 l = 12.600 liter

Binnen de bestaande bovengrondse en ondergrondse infrastruc
tuur is gezocht naar een optimale waterberging en vergroening:
• Onderdeel maken van het biodiversiteitsnetwerk in de wijk.
• Boomspiegels vergroten met intensieve beplanting die aan aan
elkaar gekoppeld worden met lage beplanting.
• Een holweg profiel zorgt voor extra waterberging en kan het
water naar de hoofdwegen verplaatsen waar het aangesloten
wordt op het hoofdwatersysteem.

1m1

Holle weg 35 m1 (bovengrondse berging)
35 x 1050 l = 36.750 liter
oppervlak
Parkeren halfverhard 42 m2
41 x 360 l = 14.760 liter
Infiltratiegroen 35 m2 (onder- en bovengrondseberging)
35 x 640 l = 22.400 liter

Totaal maximaal 27.960 liter (onder- en bovengrondseberging)
Dit straatprofiel heeft maximaal 799 liter regenwaterberging per
strekkende meter straatlengte.

2.112L

Infiltratiegroen 35 m2 (bovengrondse berging)
35 x 150 l = 5.250 liter
Totaal maximaal 73.910 liter (onder- en bovengrondseberging)

Hol wegdek 120 m2
34%
Trottoir 124 m2
35%
Infiltratiegroen 35 m2
10%
Parkeren 41 m2
12%
Groene boomspiegels + gevelgroen
30 m2
9%

Dit straatprofiel heeft maximaal 2.112 liter regenwaterberging per
strekkende meter straatlengte.

Uitsnede 3: Kortenaerstraat
35 meter lengte,
20 meter breedte ,
700m2 totaal oppervlakte

Uitsnede 1: Boomgaardstraat
35 meter lengte,
10 meter breedte ,
350m2 totaal oppervlakte

Verhard 40%
Onthard 60%
Waterbergend oppervlak 37%

Verhard 40%
Onthard 60%
Waterbergend oppervlak 46%
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3.547L
1m1

Binnen de bestaande bovengrondse en ondergrondse infrastruc
tuur is gezocht naar een optimale waterberging en vergroening:
• Onderdeel maken van het biodiversiteitsnetwerk in de wijk.
• Boomspiegels vergroten met intensieve beplanting die aan aan
elkaar gekoppeld worden met lage beplanting
• Een holweg profiel zorgt voor extra waterberging en kan het
water naar de hoofdwegen verplaatsen waar het aangesloten
wordt op het hoofdwater systeem.

Uitgangspunt van dit straatprofiel is om met enkele kleine ingre
pen in bestaande situatie die biodiversiteit in de straat te verster
ken:
• Door boomspiegels intensiever te beplanten
• Door een aaneengesloten tegelpatroon er uit te halen en te
vullen met beplanting of in te zaaien met wilde bloemen

Holle weg 35 m1
35 x 1050 l = 36.750 liter
oppervlak
Hol wegdek 122 m2
34,9%
Trottoir 124 m2
35,4%
Infiltratiegroen 46 m2
13,1%
Parkeren 24 m2
6,9%
Groene boomspiegels + gevelgroen
22 m2
6,3%
Fietsparkeren 12 m2
3,4%

oppervlak
Waterberging onder holle weg 122 m2
122 x 360 l = 43.920 liter
Parkeren halfverhard 24 m2
24 x 360 l = 8.640 liter
Infiltratiegroen 46 m2 (onder- en bovengrondseberging)
46 x 640 l = 29.440 liter
Infiltratiegroen 46 m2 (bovengrondse berging)
46 x 150 l = 6.900 liter

Wegdek 122 m2
34,9%
Trottoir 119 m2
34%
Tegel eruit, groen erin 39 m2
11,1%
Parkeren 55 m2
15,7%
Groene boomspiegels + gevelgroen
15 m2
4,3%

Fietsparkeren halfverhard 12 m2
12 x 450 l = 5.400 liter
Uitsnede 2: Boomgaardstraat
35 meter lengte,
10 meter breedte ,
350m2 totaal oppervlakte
Verhard 40%
Onthard 60%
Waterbergend oppervlak 46%
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Totaal maximaal 124.150 liter (onder- en bovengrondseberging)
Dit straatprofiel heeft maximaal 3.547 liter regenwaterberging per
strekkende meter straatlengte.

Uitsnede 3: Boomgaardstraat
35 meter lengte,
10 meter breedte ,
350m2 totaal oppervlakte
Verhard 40%
Onthard 60%
Waterbergend oppervlak 0%
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Profielen plein ‘t Landje
Voor plein ‘t Landje zijn een aantal straatprofielen ontwikkeld
waarbij verschillende losse maatregelen uit de toolbox zijn gecombineerd tot een volledig vernieuwd profiel. Deze zijn bedoeld
om op een andere manier na te denken over het inrichten van het
plein. In die zin zijn de profielen voor alsnog hypothetisch. Bij een
verdere uitwerking moet de afstemming van de onderdelen nader
bekeken en berekend worden. Wij hebben voor deze studie niet
kunnen berekenen hoe snel het regenwater in een bepaald onderdeel weg zakt of afgevoerd kan worden.
Bij het opstellen van de profielen zijn we ervan uitgegaan dat
het bestaande Cruijff Court behouden blijft. Deze functioneert nu
goed en de buurt is er erg blij mee. Om die reden hebben wij in de
profielen geen waterberging onder het Cruijff Court gecreëerd,
maar enkel aan de westzijde van het plein.
Vanuit het stadslab weten we dat behoud van voldoende mate
van spelen (voor de scholen en kinderen uit de buurt) op het westelijk deel van het plein essentieel is. Wel is er behoefte aan vergroening van het plein, het creëren van zitgelegenheden, andere
vormen van spelen, en meer bomen voor zonering en schaduw op
het plein.

Door extra groen aan het plein toe te voegen in de vorm van
zowel bomen als vaste en bloemrijke beplanting, verkleinen we de
stapgrootte voor insecten en dieren. Zo versterken we het biodiversiteitsnetwerk van de wijk. De groene tuinen van het Oogziekenhuis, Waalse Kerk en Habitat Tuin worden via het plein en de
Kortenaerstraat gekoppeld aan de Westersingel en het achtergelegen Museumpark.

In onze voorstellen gaan we op drie verschillende manieren met
het maaiveld om:
• verhoogd groen speelveld, maar vlak en omranding waarop je
kan zitten
• verhoogd met een golvend speellandschap en omranding waarop je kan zitten
• deels bestaande hoogte maaiveld en deels verhoogd met een
golvend speellandschap en omranding waarop je kan zitten
Onder het speelveld bevindt zich de waterberging die voldoende groot is om de verharde openbare buitenruimte van het Baankwartier af te koppelen. Het regenwater dat hier op valt wordt via
het natuurlijke afschot, infiltratiegoten en ondergrondse leidingen
naar de ondergrondse waterberging geleid. (Exacte uitwerking en
dimensionering hiervan moet nader bekeken worden).
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Verghoogd groen speelveld
Boomspiegel
Geveltuin

Water Buffer (kratjes of schelpen-/lavakoffer)

Infiltratiegoot

Johan Cruyff Court

Grasstrook inzaaien met extra bloemen en kruiden

Schiedamse Vest

Langsparkeren

Johan Cruyff Court

Grasstrook inzaaien met extra bloemen en kruiden

Schiedamse Vest

Langsparkeren

Johan Cruyff Court

Grasstrook inzaaien met extra bloemen en kruiden

Schiedamse Vest

Langsparkeren

Bloementuin

Verghoogd groen speelveld
Boomspiegel
Geveltuin

Water Buffer (kratjes of schelpen-/lavakoffer)

Infiltratiegoot
Inspectieput

Bloementuin

Inspectieput

Verghoogd groen speelveld

Boomspiegel
Geveltuin

Water Buffer (kratjes of schelpen-/lavakoffer)

Infiltratiegoot
Inspectieput
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Bloementuin

Inspectieput
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Het Stadslab Cool-Zuid wil graag op korte termijn een aantal
ingrepen op plein ‘t Landje en in de Kortenaerstraat realiseren. In
onderstaand schema zijn voor de verschillende gebieden/plekken
aangegeven welke eenvoudiger op korte termijn te realiseren zijn
en welke op lange termijn, mits medewerking van verschillende
betrokken partijen.

KANSENKAART
STADSLAB
COOL-ZUID
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Zeer korte termijn - eenvoudig
1. Plantsoen onder bomen
• kansen voor een groen speelveld
• kansen voor verbeteren biodiversiteit
2. Graastrook langs de Schiedamse Vest
• kansen voor verbeteren biodiversiteit
• kansen voor koppeling met tuinen overzijde Schiedamse
Vest
Korte termijn - meer ingrijpend
3. Schoolplein OBS ‘t Landje
• Groen schoolplein
• Kleinschalige vorm van waterberging
4. Plein container Duimdrop
• Groen plein
• Waterberging tussen bomen
• Fietsparkeren op plein verbeteren
• Vergroten van de verblijfskwaliteit
5. Stoepen Kortenaerstraat
• Vergroten en vergroenen van de boomspiegels (sidewalk
planters)
• Ontharden tpv fietsenstallingen
• Maken van zitmeubels
• Verbeteren as biodiversiteit van Westersingel naar plein ‘t
Landje
• Vergroten van de verblijfskwaliteit

1

2

6
Lange termijn - ingrijpend
6. Centraal deel plein
• Grootschalige waterberging voor wijk
• Herinrichting en vergroening van het maaiveld
• Verbeteren van de verblijf kwaliteit voor jong en oud

4
3
5
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Groen schoolplein OBS het Landje
De school OBS het Landje is voornemens om in 2019 op hun
schoolplein op plein ‘t Landje te transformeren tot een groen
schoolplein (zie vorige pagina). Voor het stadslab Cool-Zuid is dit
aanleiding om daarmee te kijken of ook het aangrenzende deel ten
westen ervan aangepakt kan worden enbeide op elkaar af te stemmen. Het stadslab ziet graag dat de verblijfskwaliteit van dit deel
wordt verbeterd en er eventueel ook een andere vorm van spelen
kan worden gerealiseerd.
Deze transformatie aan de zuidzijde van het plein biedt kansen
om hierbij ook waterberging ondergronds aan te leggen. De bergingscapaciteit onder dit deel van het plein is voldoende groot om het regenwater dat op het gehele verharde deel van het plein valt te bergen.
Het gehele plein watert van oost naar west af richting de bebouwing van de Schiedamsesingel. Als deze rand (zie gele zone op de
kaart op de vorige pagina) van het plein meegenomen kan worden
in de bovengenoemde transformatie dan kan het regenwater dat
op het hele plein valt worden geleid richting een nieuwe ondergrondse waterberging aan de zuidzijde van het plein.
Transformatie van het middendeel van het plein is grootschaliger en daardoor minder eenvoudig in een relatief korte termijn te
realiseren. De waterberging die hier ondergronds gerealiseerd kan
worden kan los staan van het zuidelijke deel. Deze waterberging
kan voldoende groot zijn om de straten van het Baankwartier in
te bergen. Je hebt dan op het plein een duidelijke scheiding tussen

waterberging van het plein zelf (zuidelijk deel van het plein) en uit
het Baankwartier (middendeel van het plein).
Het kaartje op de volgende pagina is een grove schets waar
waterberging op het zuidelijk deel mogelijk is, rekening houdend
met bestaande posities van bomen (grote en kleinere) en kabels en
leidingen. Afhankelijk van de nieuwe inrichting (met meer of minder bomen) kan dit afwijken. Ook zal voor de exacte mogelijkheden
voor waterberging nader onderzoek moet worden verricht naar de
werkelijke grondwaterstanden, ontwateringsdiepte en de infiltratiecapaciteit van de grond. Op basis van vroegere metingen in het
gebied en bekende bodemgegevens, verstrekt door de gemeente
Rotterdam, achten we de kans hiervoor reëel. Echter kunnen gegevens lokaal variëren en daardoor afwijken. Deze gegevens zijn bepalend of het regenwater wel of niet in de grond kan infiltreren, of
enkel tijdelijk vastgehouden kan worden, waarna het na de piekbui
alsnog naar het riool wordt afgevoerd.
Daarnaast is het belangrijk om te weten of de grond vervuild is
en welke risico’s dit met zich meebrengt voor aanleg en gebruik.
De aannemer die het plein aanlegt mag niet zomaar werken in
vervuilde grond, hij zal daarvoor maatregelen moeten treffen. Ook
in de gebruiksfase van het speelterrein, mogen gebruikers (voor dit
plein met name de kinderen) niet in aanraking komen met vervuilde
grond, of eventueel groente verbouwen op vervuilde grond. Dit geldt
alleen bij aanleg van een nieuwe inrichting, niet bij behoudt van een
bestaande situatie die eerder is goed gekeurd door de gemeente.

Legenda
datatransport
gas hoge druk
gas lage druk
hoogspanning
laagspanning
middenspanning
overige
warmte
water
riool vrijverval
riool onderheid

145m2
145m3

25m2
25m3

riool spuileiding
riool onder druk

Kaart: overzicht kabels en leidingen op
en om plein ‘t Landje
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45m2
45m3

Kaart: overzicht bergingszone en
capaciteit op plein OBS het Landje en
openbare zone ten westen ervan.
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CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN
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Behoefte aan waterberging
Cool-Zuid is een compacte wijk met veel dak
oppervlak (42%) en verharde openbare ruimte
(43%). De wijk kent slechts 2% openbaar groen,
naast 12% grondgebonden buitenruimte waarvan
een onbekend deel ook verhard is. De wijk heeft behoefte aan waterberging om het riool en de singels
in de wijk, maar ook in andere wijken, te ontlasten.
Er staan veel gebouwen zonder eigen buitenruimte, waardoor waterberging op eigen grond
voor deze gebouwen zeer moeilijk wordt. Bij de
gebouwen met eigen buitenruimte staan vaak grote bomen die, omwille van andere klimaatredenen
als hitte en biodiversiteit, veelal behouden moeten
blijven. Ook staan er op veel binnenterreinen een
groot aantal kleinschalige aanbouwsels en losse
bergingen. Daarnaast zijn veel van deze binnen
terreinen opgeknipt in kleine privé tuinen. Dit
maakt grootschalige (gecombineerde) waterberging op de binnenterreinen erg moeilijk. Er zal op
individueel niveau gekeken moeten worden of er
op eigen terrein water geborgen kan worden, maar
dit zal versnipperd zijn en kleinschalig.
De grond onder het openbaar gebied van de
wijk ligt vol met kabels en leidingen en ook hier
staan bomen (met wortels) die behouden moeten
blijven. Hierdoor zijn ook de meeste straten ongeschikt voor ondergrondse waterberging.
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Plein ‘t Landje als waterbergingsplein voor het
Baankwartier
Plein ‘t Landje in het midden van de wijk heeft
wel ruimte voor ondergrondse waterberging.
Theoretisch zou het regenwater dat valt in het
Baankwartier, de Schiedamse Vest en plein ‘t
Landje samen, kunnen worden geborgen in een
waterbergingsvolume onder het westelijke en zuidelijke deel van het plein. Het maaiveld van de wijk
loopt van zuidoost af richting west/noordwest.
De straten van het Baankwartier liggen op afschot
richting plein ‘t Landje. Het water wordt er dus
eigenlijk al vanzelf via de straten naar toe geleid.
Ontharden en vertraagd afvoeren van regen
water in de overige delen van de wijk
Het westelijke en noordelijke deel van de wijk
liggen grotendeels op afschot richting de Westersingel en een klein deel richting de Westblaak.
Het regenwater dat in dit deel van de wijk valt is
lastiger naar plein ‘t Landje te geleiden, maar kan
grotendeels wel naar de Westersingel worden
afgevoerd. Door in de straten tussen de bestaande kabels en leidingen draingoten aan te leggen,
stroomt het regenwater vertraagd via deze goten
naar de Westersingel. Een deel ervan zal daarbij
kunnen infiltreren in het grondwater. Ook helpt het
als de straten in de wijk meer onthard kunnen wor-
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den, denk aan halfverharde (fiets)parkeerplaatsen,
grotere groene boomspiegels en geveltuinen. Er
kan dan meer regenwater direct in het grondwater
infiltreren.
Vergroening vanuit het hart van de wijk naar
de randen
Cool-Zuid is een zeer stenige wijk met weinig
(openbaar) groen. In het hart van de wijk vormen
de tuinen van de Waalse Kerk, het Oogziekenhuis
en de Habitat Tuin een groene basis met een redelijke diversiteit aan beplanting. Er liggen kansen
om vanuit deze tuinen de wijk naar de randen toe
verder te vergroenen, via de Kortenaerstraat naar
de Westersingel en via de Schiedamse Vest naar de
dijk van het Vasteland, maar ook naar de Westblaak. Door plein ‘t Landje te vergroenen en op
de stoepen van de straten grotere boomspiegels,
stoeptuinen en/of geveltuinen te maken met meer
diverse beplanting, ontstaat er een netwerk voor
biodiversiteit waarbij de de wijk wordt verbonden
met de groenzones er buiten, zoals het Museumpark.
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Daken inzetten voor klimaatadaptatie
Er zijn relatief veel (grote) platte daken in de
wijk. Slechts een klein deel hiervan is al vergroend.
Er is potentie voor veel meer groen. Juist in compacte wijken met weinig ruimte voor groen op
straatniveau bieden daken een goed alternatief,
mits ze als intensief groen dak worden ingezet. De
platte daken kunnen met wat aanpassingen ook
worden ingezet als waterbuffer. Zo kan er op hoger
niveau de afvoer van het regenwater worden geremd. Een slimdak (of groenblauw-dak) combineert
de functies van waterbuffer en vergroening. Vergroening op het gebouw is ook goed voor het tegen
gaan van opwarming van de stad (geen onderdeel
van deze studie, maar toch een punt van aandacht).
Hoe meer gebouwen, hoe heter de stad zal worden
als deze op dezelfde manier gematerialiseerd (veel
stenige gevels die ‘s nachts veel warmte uitstralen)
wordt als de huidige stad.
Wat betekent verdichting voor de wijk?
De verdichting in de stad is nodig om als stad
niet nog verder uit te hoeven dijen de polders in.
Het biedt ook kansen voor nieuwe functies en programmering van die stad, er is namelijk meer afzet.
Ook het openbaar vervoer spint garen bij meer
mensen op een kleiner oppervlak. Er zitten voor de
stad veel voordelen aan verdichting.
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Verdichting staat tegelijkertijd ook op gespannen voet met de leefbaarheid van de wijken zelf, en
dan met name vanuit het perspectief van klimaatadaptatie. Bij verdichting van de wijk komt de beschikbare openbare ruimte voor klimaatadaptatie
nog verder in het geding, terwijl de vraag voor bijvoorbeeld waterberging en vergroening dan juist
toeneemt. Meer verdichting betekent namelijk
meer gebouwen die op het riool moeten worden
aangesloten én meer kabels en leidingen om de
gebouwen te voorzien van alle ‘gewenste’ moderne
technieken. Wanneer de verdichting plaats vindt
op plekken die nu nog niet bebouwd zijn betekent
het ook meer dakoppervlak en minder beschikbare
buitenruimte op het maaiveld voor waterberging
en vergroening.
Meer bebouwing ten gevolge van de verdichting, zorgt ook voor meer opwarming van de stad,
het hitte-eiland effect. Hitte is geen onderdeel
geweest van deze studie, maar wel degelijk een
aspect om ook rekening mee te houden.
Hoe ga je als stad om met het dilemma tussen
verdere verdichting en klimaatadaptatie?
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Anders omgaan met kabels en leidingen
Kunnen kabels en leidingen niet worden gebundeld in zogenaamde ondergrondse nutsgoten, in
plaats van allemaal uitgespreid naast elkaar over
de hele breedte van de straten? In gebouwen is dat
heel normaal, waarom in de stad dan niet? Het zou
veel extra waterbergingsruimte onder de straten
opleveren. En ook veel meer mogelijkheden voor
bomen en ander groen in de straten.
Het reduceren van het totale aantal kabels en
leidingen is ook een optie. Nu liggen er in CoolZuid bijvoorbeeld datakabels van 15 verschillende
leveranciers. Moeten dat er echt zoveel zijn?, of kan
dat veel efficiënter door ze te delen met meerdere
partijen? Dit vraagt veel overleg met en tussen
nutsbedrijven en waarschijnlijk ook aanpassing
van wet- en regelgeving, maar door efficiënter om
te gaan met het ruimtebeslag van kabels en leidingen creëren we de gewenste ondergrondse ruimte
in de straten voor waterberging en vergroening.
Klimaatadaptieve nieuwbouw als eis
Gebouwen moeten zelf ook slimmer worden.
Geef als gemeente bij nieuwe bouwprojecten standaard de eis mee dat deze gebouwen het regenwater op eigen terrein moeten bergen (in, op, naast
of onder het gebouw) en ook het regenwater van
de eigen daken hergebruiken in het gebouw voor
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bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. Stel
het groenblauwe dak als standaard in plaats van
uitzondering.
Kosten heb ik inderdaad niet benoemd, daarvoor zul je denk ik een stap concreter moeten worden in uitwerking van een deelopgave. Wel hebben verschillende ontwikkelaars bij het stadslab
aangegeven dat zij bereid zijn om eventueel mee te
investeren in de verbetering van bv plein ‘t landje
of de straten rondom hun bezit.
Vervolgvragen
Het geheel klimaatadaptief maken van de
bestaande omgeving vraagt enorm veel inspanning, tijd en geld. Het zou fantastisch zijn als dit
mogelijk is, maar er zijn meer factoren die een rol
spelen in een wijk. Er zullen daarom afwegingen
moeten worden gemaakt op basis van een aantal
vervolgvragen. Waar liggen de risico’s en hoe groot
zijn die? Welke daarvan moeten we echt oplossen
en welke kunnen we aanvaarden. Daarnaast zal er
gekeken moeten worden welke maatregelen het
meeste opleveren. Maar ook welke maatregelen
snel en eenvoudig gerealiseerd kunnen worden
met toch een redelijk effect. Om hier meer grip op
te krijgen is het wenselijk om in een vervolg een
kostenbaten analyse uit te laten voeren.
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Van het noordelijke deel van de wijk
hadden wij niet
de beschikking
over volledige informatie. De focus
van het Stadslab
ligt echter op het
midden en zuidelijke deel van de
wijk. Wel kunnen
we aannemen dat
deze straten niet
veel afwijken van
de overige straten.

BIJLAGEN
KAARTEN EN
SCHEMA’S

Kabels en Leidingen
Op onderstaande kaart is te zien waar de kabels en leidingen van de nutsbedrijven
liggen. Zoals te zien is liggen veel straten vol met kabels en leidingen, waardoor hier nog
maar weinig tot geen ruimte overblijft voor waterberging. Op de plek van de kabels en
leidingen kan geen waterbergingsvolume worden gerealiseerd.
Andere aspecten die van invloed kunnen zijn op mogelijkheid tot berging in de grond
zijn o.a. de ontwateringsdiepte, bestaande bomen, afstand tot bebouwing. Kaarten hiervan zijn te vinden in deze bijlagen of elders in de document.

Legenda
datatransport
gas hoge druk
gas lage druk
hoogspanning
laagspanning
middenspanning
overige
warmte
water
riool vrijverval
riool onderheid
riool spuileiding
riool onder druk
riool gemaal

Kaart: overzicht kabels en leidingen
84

85

Peilmaten en grondwaterstanden

Infiltratiezones in de wijk

De peilmatenvan
het maaiveld zijn
bepaald via de
website Actueel
Hoogtebestand
Nederland

Bij waterberging in de grond moet het regenwater geborgen worden in de grondlaag
tussen maaiveld en het grondwater. Onderstaande kaart geeft een overzicht over peilmaten van het maaiveld en grondwaterstanden verspreidt over de wijk. Het verschil tussen
deze 2 peilmaten is de zogenaamde ontwateringsdiepte en indien deze voldoende groot
(hoog) is, is er mogelijkheid tot berging van regenwater in deze grondlaag.
Andere aspecten die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid tot berging in de
grond zijn o.a. aanwezige kabels en leidingen, bestaande bomen, afstand tot bebouwing.
Kaarten hiervan zijn te vinden in deze bijlagen of elders in de document.

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de potentiële zones waar berging van
regenwater mogelijk is en hoeveel.
Voor bepaling van het maximaal oppervlak en het volume te bergen m3 regenwater is
rekening gehouden met:
• afstand tot bebouwing, 3m
• bestaande bomen (t.p.v. wortels geen berging mogelijk)
• aanwezige kabels en leidingen in de grond (boven kabels en leidingen geen berging
mogelijk)
• ontwateringshoogte (afstand tussen grondwater en maaiveld, deze is soms geïnterpoleerd)

De grondwaterstanden zijn deels
gebaseerd op verkregen informatie
uit het document
“Inventarisatie - ‘t
Landje Cool-Zuid”
van R. van Ham
van de gemeente
Rotterdam, en
deels geïnterpoleerd op basis
van de bekende
gegevens.

Legenda
mv = 0.04
gw = -1.73

Legenda
mv = 0.28
gw = -1.73

mv = peilmaat maaiveld tov NAP
mv = -0.87
gw = -1.73

gw = peilmaat grondwater tov NAP

mv = 0.11
gw = -1.73

mv = -1.03
gw = -2.10
mv = -1.12
gw = -1.90

mv = -2.40
gw = -2.40

Voor zowel peilmaten voor maaiveld
als grondwater geldt dat deze in
praktijk kunnen afwijken. Bij nadere
uitwerking zijn aanvullende metingen noodzakelijk.

mv = -1.20
gw = -1.73

4125

mv = -1.14
gw = -2.00

mv = -0.83
gw = -1.73

mv = -1.60
gw = -2.20

mv = -1.25
gw = -2.30

mv = -0.84
gw = -2.10
mv = -0.90
gw = -2.20

mv = -2.40
gw = -2.40

mv = -1.02
gw = -2.30

mv = -0.62
gw = -1.90

mv = 0.02
gw = -1.73

mv = 0.33
gw = -1.73

mv = 0.65
gw = -1.73

mv = 0.70
gw = -1.73

mv = 0.04
gw = -1.73

25

48

11

581

15
mv = 0.45
gw = -1.73

mv = 0.70
gw = -2.00

12
11

mv = 0.78
gw = -1.73

mv = 0.08
gw = -1.73

mv = -0.66
mv = -1.45 gw = -2.10
mv = -0.24
gw = -2.20
mv = -0.45 gw = -1.73
gw = -2.00
mv = -1.11
gw = -2.30

mv = -1.48
gw = -2.30

7
17

mv = 0.95
gw = -1.73
mv = 0.67
gw = -1.73

mv = -0.38
gw = -1.90

mv = -1.15
gw = -2.20

37

mv = 1.12
gw = -1.73

mv = 0.12
gw = -1.73

mv = -1.00
gw = -1.73

190

26

mv = 0.71
gw = -1.73

mv = -0.43
gw = -1.73

mv = -0.88
gw = -2.00

mv = -1.07
gw = -2.30

1430

mv = 1.20
gw = -1.73
mv = 0.32
gw = -1.73

mv = -1.47
gw = -2.20

351

mv = 0.90
gw = -1.73

mv = 1.24
gw = -1.73

mv = -0.47
gw = -1.73

mv = 1.10
gw = -1.73
mv = 1.17
gw = -1.73

m3 regenwater te bergen
in grond

43

41

52

4125

242

84
458

33

327
184
301

mv = 1.10
gw = -1.73

209

105

214

85

631

135

105

181

Kaart: overzicht maximum
ondergrondse bergingzones voor
regenwater
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Opties af te koppelen wijkdelen voor waterberging op
plein ‘t Landje
Op plein ‘t Landje liggen de grootste mogelijkheden voor waterberging en
infiltratie binnen de wijk Cool-Zuid. Op de volgende pagina’s zijn verschillende
scenario’s bekeken voor af te koppelen delen van het plein en het Baankwartier.
Het westelijke deel van Cool-Zuid ligt lager en stroomt af richting de Westersingel,
waardoor berging op plein ‘t Landje erg lastig wordt.
De scenario’s zijn cijfermatige berekeningen, een studie naar af te koppelen oppervlakten en beschikbare bergingscapaciteit in de grond onder het plein. Hierbij is
niet gekeken met welke techniek het water uit de wijk naar het plein gebracht kan
worden of naar mogelijke obstakels die een en ander in de praktijk ingewikkelder
kan maken. Bij verdere uitwerking van 1 van de scenario’s dient hiernaar wel nader
onderzoek te worden verricht.

* Er is gerekend
met 50mm regenwater per m2 in 36
uur, de norm die
door de gemeente
Rotterdam werd
gehanteerd ten
tijde dat wij
deze berekening
maakte. Deze
norm kan in de
toekomst worden
bijgesteld. Altijd
controleren bij
aanvang van een
project.

** Er is uitgegaan van een
ondergrondse
bergingsvolume
met een beschikbare hoogte van 1
meter

Oppervlak plein ‘t Landje exclusief OBS het Landje en de Schotse Kerk
Totaal openbare ruimte = 9.079 m2
Totaal oppervlak gebied = 9.079 m2
Hoeveelheid regenwater*
Totaal m3 regenwater op openbare gebied = 454 m3
Totaal m3 regenwater gebied = 454 m3
Het deel tussen de speelvlakken van Plein ’t Landje in heeft een totaal ondergrondse bergingscapaciteit** van: 965 + 327 = 1292 m3 regenwater.
Er is ruim voldoende capaciteit onder het dit deel van het plein voor waterberging
van regenwater dat op het plein en op de randbebouwing valt.

Bij nadere uitwerking moet er ook gekeken worden hoe snel het water weg
kan uit de berging, dit moetvolgens de huidige eisen van de gemeente binnen
36 uur. Voor deze fase is dit een te complexe vraag waarvoor meer gegevens met
betrekking tot infiltratiecapaciteit van de grond en de exacte vorm van de berging
beschikbaar dienen te zijn. Het is wel van belang om hier later grip op te krijgen om
te weten binnen welke tijd de berging weer beschikbaar is en of dit voldoet aan de
eisen.
Ook dient er dan gekeken te worden naar eventuele stijging van het grondwaterstand en wat dit betekent voor de exacte ontwateringsdiepte en daarmee de
capaciteit van de berging.

965

327

Kaart: Afkoppeling plein (exclusief
Schotse Kerk en OBS het Landje)
met waterberging onder plein ‘t
Landje, in het gedeelte tussen de
speelzones in.
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Oppervlak Plein ‘t Landje inclusief OBS het Landje en Schotse Kerk
Totaal gebouw oppervlak = 1.434 m2
Totaal gebouwgebonden buitenruimte = 1.005 m2
Totaal openbare ruimte = 9.541 m2
Totaal oppervlak gebied = 11.980 m2
Hoeveelheid regenwater*
Totaal m3 regenwater op daken = 72 m3
Totaal m3 regenwater op gebouwgebonden buitenruimte = 50 m3
Totaal m3 regenwater op openbare gebied = 477 m3
Totaal m3 regenwater gebied = 599 m3
Het deel tussen de speelvlakken van Plein ’t Landje in heeft een totaal ondergrondse bergingscapaciteit** van: 965 + 327 = 1292 m3 regenwater.
Er is ruim voldoende capaciteit onder het dit deel van het plein voor waterberging
van regenwater dat op het plein en op de randbebouwing valt.

* Er is gerekend
met 50mm regenwater per m2 in 36
uur, de norm die
door de gemeente
Rotterdam werd
gehanteerd ten
tijde dat wij
deze berekening
maakte. Deze
norm kan in de
toekomst worden
bijgesteld. Altijd
controleren bij
aanvang van een
project.

* Er is gerekend
met 50mm regenwater per m2 in 36
uur, de norm die
door de gemeente
Rotterdam werd
gehanteerd ten
tijde dat wij
deze berekening
maakte. Deze
norm kan in de
toekomst worden
bijgesteld. Altijd
controleren bij
aanvang van een
project.

** Er is uitgegaan van een
ondergrondse
bergingsvolume
met een beschikbare hoogte van 1
meter

** Er is uitgegaan van een
ondergrondse
bergingsvolume
met een beschikbare hoogte van 1
meter

Oppervlak Plein ‘t Landje inclusief OBS het Landje, Schotse Kerk, en randbebou
wing Schiedamsesingel
Totaal gebouw oppervlak = 6.121 m2
Totaal gebouwgebonden buitenruimte = 1.026 m2
Totaal openbare ruimte = 12.913 m2
Totaal oppervlak gebied = 20.060 m2
Hoeveelheid regenwater*
Totaal m3 regenwater op daken = 306 m3
Totaal m3 regenwater op gebouwgebonden buitenruimte = 51 m3
Totaal m3 regenwater op openbare gebied = 646 m3
Totaal m3 regenwater gebied = 1003 m3
Het deel tussen de speelvlakken van Plein ’t Landje in heeft een totaal ondergrondse bergingscapaciteit** van: 965 + 327 = 1292 m3 regenwater.
Er is voldoende capaciteit onder het dit deel van het plein voor waterberging van
regenwater dat op het plein en op de randbebouwing valt.

965

327

Kaart: Afkoppeling plein (inclusief
Schotse Kerk en OBS het Landje)
met waterberging onder plein ‘t
Landje in het gedeelte deel tussen
de speelzones in.
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965

327

Kaart: Afkoppeling plein, inclusief
OBS het Landje, Schotse Kerk, en
randbebouwing Schiedamsesingel
met waterberging onder plein ‘t
Landje in het gedeelte tussen de
speelzones in.
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Oppervlak Plein ‘t Landje inclusief OBS het Landje, Schotse Kerk, Schiedamse Vest
en de Schiedame Vest
Totaal gebouw oppervlak = 1.434 m2
Totaal gebouwgebonden buitenruimte = 1.005 m2
Totaal openbare ruimte = 18.013 m2
Totaal oppervlak gebied = 20.452 m2
Hoeveelheid regenwater*
Totaal m3 regenwater op openbare gebied = 779 m3
Totaal m3 regenwater op daken = 72 m3
Totaal m3 regenwater op gebouwgebonden buitenruimte = 50 m3
Totaal m3 regenwater gebied = 901 m3
Het deel tussen de speelvlakken van Plein ’t Landje in heeft een totaal ondergrondse bergingscapaciteit** van: 965 + 327 = 1292 m3 regenwater.
Er is voldoende capaciteit onder het dit deel van het plein voor waterberging van
regenwater dat op het plein en Schiedamse Vest valt.

* Er is gerekend
met 50mm regenwater per m2 in 36
uur, de norm die
door de gemeente
Rotterdam werd
gehanteerd ten
tijde dat wij
deze berekening
maakte. Deze
norm kan in de
toekomst worden
bijgesteld. Altijd
controleren bij
aanvang van een
project.

* Er is gerekend
met 50mm regenwater per m2 in 36
uur, de norm die
door de gemeente
Rotterdam werd
gehanteerd ten
tijde dat wij
deze berekening
maakte. Deze
norm kan in de
toekomst worden
bijgesteld. Altijd
controleren bij
aanvang van een
project.

** Er is uitgegaan van een
ondergrondse
bergingsvolume
met een beschikbare hoogte van 1
meter

** Er is uitgegaan van een
ondergrondse
bergingsvolume
met een beschikbare hoogte van 1
meter

Oppervlak Plein ‘t Landje inclusief buitenruimte van OBS het Landje, Schotse
Kerk, Schiedamse Vest en straten en stoepen Baankwartier
Totaal gebouw oppervlak = 1.434 m2
Totaal gebouwgebonden buitenruimte = 1.005 m2
Totaal openbare ruimte = 34.983 m2
Totaal oppervlak gebied = 37.422 m2
Hoeveelheid regenwater*
Totaal m3 regenwater op daken = 72 m3
Totaal m3 regenwater op gebouwgebonden buitenruimte = 50 m3
Totaal m3 regenwater op openbare gebied = 1749 m3
Totaal m3 regenwater gebied = 1871 m3
Plein ’t Landje heeft een totaal ondergrondse bergingscapaciteit** van: 4125 + 327 =
4425 m3 regenwater.
Er is ruim voldoende capaciteit onder het plein voor waterberging van regenwa
ter dat op het plein en in de straten van het Baankwartier valt.

4125

965

327

Kaart: Afkoppeling plein en Schiedamse Vest met waterberging onder
plein ‘t Landje in gedeelte tussen de
speelzones in.
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Kaart: Afkoppeling plein en straten
Baankwartier met waterberging
onder gehele middenzoneplein ‘t
Landje.
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Oppervlak Plein ‘t Landje inclusief OBS het Landje, Schotse Kerk, Schiedamse Vest
en Baankwartier (incl af te koppelen daken die niet beschikken over gebouwge
bonde buitenruimte)
Totaal gebouw oppervlak = 13.919 m2
Totaal gebouwgebonden buitenruimte = 1.223 m2
Totaal openbare ruimte = 33.962 m2
Totaal oppervlak gebied = 49.104 m2
Hoeveelheid regenwater*
Totaal m3 regenwater op daken = 696 m3
Totaal m3 regenwater op gebouwgebonden buitenruimte = 61 m3
Totaal m3 regenwater op openbare gebied = 1.698 m3
Totaal m3 regenwater gebied = 2.455 m3
De westelijke helft van Plein ’t Landje heeft een toaal ondergrondse bergingscapaciteit** van:
2130 + 327 = 2457 m3 regenwater.

* Er is gerekend
met 50mm regenwater per m2 in 36
uur, de norm die
door de gemeente
Rotterdam werd
gehanteerd ten
tijde dat wij
deze berekening
maakte. Deze
norm kan in de
toekomst worden
bijgesteld. Altijd
controleren bij
aanvang van een
project.

** Er is uitgegaan van een
ondergrondse
bergingsvolume
met een beschikbare hoogte van 1
meter

Er is precies voldoede capaciteit onder het westelijke deel van het plein voor
waterberging van regenwater dat op het plein (inclusief gebouwen), in de straten
van het Baankwartier en op deel van de daken valt.
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Kaart: Afkoppeling plein en Baankwartier met waterberging onder
westerlijke helft plein ‘t Landje.
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STUDIE KLIMAATADAPTATIE

Klimaatverandering is aan de orde van de dag. We
krijgen te maken met langdurige droogte, maar ook
met steeds meer regen in een kortere periode. Ook
wordt het gemiddeld steeds warmer. Dit leidt tot meer
problemen in het dagelijkse leven. Riolen stromen over
door het vele regenwater en straten, souterrains en
tuinen komen vaker en langer vol met water te staan.
De stad wordt daarnaast steeds meer verdicht, wat niet
alleen leidt tot warmere steden (hitte-eiland effect),
maar ook tot steeds minder ruimte voor vergroening,
met als gevolg dat ook de biodiversiteit afneemt. Ook
in Cool-Zuid is dit aan de orde.

