KLIMAATBLOK AGNIESEBUURT / ZOMERHOFKWARTIER
Impactproject klimaatbestendig inrichten van corporatiebezit op blok- en buurtniveau

04 augustus 2016

Het project “Klimaatblok Agniesebuurt/
Zomerhofkwartier” is een van de vijf
geselecteerde impactprojecten in de tweede
tranche van het Stimuleringsprogramma
Ruimtelijke Adaptatie (SRA).
Zie: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/k/nl/n88/
news/view/1048/245/opnieuw-vijf-impactprojectengeselecteerd.html
Vanuit SRA wordt aan de geselecteerde
impactprojecten ondersteuning geboden
in de vorm van advies-, ontwerp- of
rekencapaciteit. Impactprojecten zijn
voorbeeldprojecten, die een grote
impact kunnen hebben op het gebied van
waterrobuust en klimaatbestendig inrichten
en daardoor bijdragen aan het doel van
het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke
Adaptatie, dat in 2020 waterrobuust en
klimaatbestendig inrichten de normaalste
zaak van de wereld is. De voorbeeldwerking
van impactprojecten en leerpunten (do’s en
don’ts) voor anderen zijn daarbij belangrijk.
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1 ONDERZOEK
Een praktijk waarbij bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en
klimaatadaptatie bijeenkomen is de sleutel voor succes bij ruimtelijke
adaptatie in de stad. In het publieke domein zijn daarvan steeds meer
goede voorbeelden voorhanden. Denk aan de aanleg van nieuwe
waterpartijen, groenblauwe netwerken, waterpleinen, regenbermen
en waterbergende straatprofielen.
Het private domein van de stad blijft zichtbaar achter. Enkele steden
waaronder Amsterdam en Rotterdam lopen voorop met programma’s
die groene daken stimuleren, maar succes wordt vooral geboekt met
de aanleg van sedumdaken op openbare gebouwen. Dat terwijl er
zoveel meer mogelijk is. Het integreren van het private domein is de
‘next step’ in een succesvolle klimaat adaptieve inrichting van de stad.

HET PRIVATE DOMEIN VAN DE STAD

Voor het klimaatadaptief inrichten van de stad ligt er een enorme
kans in het ‘private domein’. Dat beslaat volgens schattingen zo’n
70% van de stedelijke ruimte! Het klimaatbestendig maken van
gebouwen en privéterreinen levert daarom in potentie een zeer
wezenlijke bijdrage aan de primaire doelstelling van het de Nationale
Adaptatiestrategie; een klimaatbestendige inrichting van Nederland
in 2050.

‘Regulier’ bitumendak
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Voor lokale partijen en organisaties (gebouweigenaren, gemeente,
waterschappen) is een aantrekkelijke én klimaatbestendige
gebouwde omgeving steeds vaker een doelstelling in het beleid.
Dat is niet voor niets. De negatieve gevolgen van extreme
neerslag of langdurige droogte zijn immers steeds meer voelbaar.
Denk bijvoorbeeld aan schade door ondergelopen souterrains,
water in tuinen en interne lekkages. Langdurige droogte en
lage grondwaterstanden kunnen leiden tot schade aan houten
funderingen en aan groenvoorzieningen. En lange periodes van
hitte leiden tot gezondheidsklachten bij kwetsbare groepen en tot
afnemende productiviteit op het werk.
Uit de praktijk blijkt dat klimaatadaptieve inrichting van de gebouwde
omgeving meerwaarde biedt voor de eindgebruikers (bewoners,
werknemers). Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van daktuinen en
het vasthouden en hergebruik van regenwater voor bewateren van
groenvoorzieningen en de verkoeling van een groen ingerichte tuin.
Kortom, er is veel gewonnen met een klimaatadaptieve inrichting van
de private omgeving van de stad. Veel partijen kunnen er profijt bij
hebben. En toch is het toepassen van klimaatmaatregelen nog geen
dagelijkse praktijk.

DakAkker Rotterdam

Ons onderzoek klimaatblok Agniesebuurt / Zomerhofkwartier
in Rotterdam wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van
klimaatadaptatie in het private domein van de stad. De nadruk van
het onderzoek ligt op de schaal van het stedelijk stadsblok. Drie
exemplarische bouwblokken zijn hiervoor geselecteerd. Dezelfde
buurt is al langer een proeftuin voor een watersensitieve inrichting
van de stad. Dat maakt het mogelijk om aan te haken bij lopende
projecten in de openbare ruimte.
De studie Klimaatblok Agniesebuurt Zomerhofkwartier wil naast
een breed toepasbare aanpak voor klimaatadaptatie op blokniveau
ook een meer concreet resultaat op leveren: een Plan van Aanpak
voor een geselecteerd bouwblok, waarmee Havensteder vanuit
het onderhoudsprogramma in 2016/2017 aan de slag kan samen
met de gemeente Rotterdam, HHSK, bewoners en andere partijen.
Wij denken dat daarin de belangrijkste bijdrage van het project
aan de doelstelling van het programma Ruimtelijke Adaptatie ligt.

AGNIESEBUURT

ZOMERHOFDISTRICT

BENTHEMPLEIN

DE ROTTE

CENTRAL STATION

ZOHO Raingarden

De proeftuin voor een klimaatbestendige stad bestaat uit de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier
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ONDERZOEKSVRAGEN

De proeftuin Klimaatblok Agniesebuurt / Zomerhofkwartier is
ingericht als een ontwerpend onderzoek. Het onderzoek richt zich op
vijf vragen:
1. Hoe combineren we de verbetering van vastgoed met
klimaatadaptieve maatregelen ?
2. Hoe verbeteren we de kwaliteit van woningen én woonomgeving?
3. Welke voordelen zijn te behalen in functiecombinaties en
hergebruik?
4. Hoe borgen we lange termijn doelstellingen in afspraken tussen
partijen?
5. Hoe verhouden zich de investeringen en opbrengsten van de
voorgestelde aanpak?
Om deze vragen te beantwoorden zijn in de Rotterdamse
Agniesenbuurt en Zomerhofkwartier drie exemplarische blokken
geselecteerd (H3.) Met behulp van een reeks ‘watersensitieve’
bouwstenen (H4) zijn voorstellen gedaan voor een klimaatadaptieve
inrichting ervan (H5) Ook zijn kosten en baten indicatief berekend en
juridische en financiële mogelijkheden voor implementatie geschetst
(H6). We sluiten af met een reeks aanbevelingen en een voorstel voor
vervolgstappen.

RESULTATEN

De studie richt zich op de volgende resultaten:
• Kennis ontwikkelen en delen over de mogelijkheden van een
klimaatbestendige aanpak van corporatiebezit op blok- en
buurtniveau. Hiervoor zijn er een aantal klimaatbestendige
maatregelen vertaald in bouwstenen en voorzien van relevante
informatie waaraan men moet denken bij het toepassen van deze
maatregelen.
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•

Maken van een voorstel voor drie bouwblokken in de
Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier. Hiervoor is er in
twee bouwblokken een uitgebreide verkenning gedaan naar
verschillende mogelijkheden om het blok klimaatbestendig in
te richten waarbij er in het bijzonder naar de waterhuishouding
is gekeken. Voor het derde blok is er vooral gekeken naar de
potentiele transformatiemogelijkheden en wat de kansen
hiervan kunnen zijn.

•

Aanbieden van een systematiek / aanpak voor het
Klimaatblok, die voor alle partijen meerwaarde creëert en
die reproduceerbaar en bruikbaar is voor marktpartijen en
overheden in het uitvoeren van de kerntaken elders.

DEELNEMENDE PARTIJEN

Het onderzoek “Klimaatblok Agniesebuurt / Zomerhofkwartier” is
verricht door De Urbanisten en Superuse Studio’s in opdracht van
het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en
woningcorporatie Havensteder. Het onderzoek maakt onderdeel
uit van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie en wordt
financieel ondersteund door het Ministerie van I&M.

2 WATERSENSITIEVE AGNIESEBUURT / ZOMERHOFKWARTIER
KENNISMAKING MET DE BUURT
De studie Klimaatblok Agniesebuurt / Zomerhofkwartier komt
voort uit het project ‘Climateproof ZOHO’. In dit project werkt de
gemeente Rotterdam met Havensteder, het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard samen met De Urbanisten aan
een klimaatbestendige inrichting van het Zomerhofkwartier en de
Agniesebuurt. Na een periode van onderzoek en ontwerp komen hier
in 2016 een aantal innovatieve projecten in de openbare ruimte tot
uitvoering die een opschaling zijn van het Rotterdamse waterplein.
De komende jaren is via de Europese LIFE+ regeling aanvullend
geld beschikbaar voor het voorbereiden en uitvoeren van
klimaatadaptieve projecten, vooral in de openbare ruimte. In die
context is er door De Urbanisten in opdracht van de gemeente
Rotterdam een raamwerk gemaakt voor de watersensitieve inrichting
van de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier. Dat raamwerk is
de basis voor de rioolvervanging en de aanleg van een 100% lokaal
hemelwatersysteem.

Verspreid over de Agniesebuurt heeft er gedurende de jaren ’80 de
stadsvernieuwing plaatsgevonden. Vaak in de vorm van grootschalige
renovatie van de oorspronkelijke woningen met portieken en
dakopbouwen. Ook is er gesloopt en nieuw gebouwd, vooral op
plekken waar funderingsherstel onhaalbaar was. De grootste
complexen uit deze periode vinden we aan de westkant van de
Agniesebuurt.
Het zuidelijke deel van de buurt is beter bekend onder de naam
ZoHo (afkorting voor het Zomerhofkwartier). De oorspronkelijke
19e-eeuwse bebouwing is gedurende het bombardement in de
tweede wereldoorlog deels verwoest en vervolgens herbouwd als
bedrijvengebied in de periferie van het nieuwe stadshart. De grote
naoorlogse complexen in ZoHo zijn na een periode van leegstand
begonnen aan een tweede leven. Havensteder is eigenaar van veel
van het bedrijfsvastgoed in ZoHo.

Ons onderzoek vindt plaats in de Agniesebuurt / Zomerhofkwartier.
Het is een gemengd stadsdeel dat voor het grootste gedeelte bestaat
uit 19e eeuwse bebouwing. De Agniesebuurt is dichtbebouwd.
Er zijn weinig pleinen parken en water. Alleen aan de oostzijde
bevindt zich de Noordsingel, oorspronkelijk onderdeel van het
Rotterdamse Singelplan van Rose. De straatprofielen in de buurt zijn
smal en volledig verhard. De structuur is gerealiseerd op het oude
slotenpatroon in de vorm van gesloten bouwblokken en relatief
kleine binnenhoven.

7

UITVOERING VAN DE ROTTERDAMSE ADAPTATIESTRATEGIE
Ons klimaat is in transformatie, onderzoek wijst uit dat we te maken
krijgen met extreme weersomstandigheden en dat we rekening
moeten houden met zwaardere regenbuien en langere periodes
van droogte. Een ander aspect dat in een stedelijke context steeds
vaker voorkomt is hittestress door een overmaat aan verharde
oppervlakken. Daarnaast krijgt de stad Rotterdam ook nog te
maken met hogere waterstanden in de Maas. Als stad in de delta
van Nederland is Rotterdam kwetsbaar voor deze gevolgen van
klimaatverandering. De Rotterdamse adaptatiestrategie is een
officieel vastgesteld document dat richting geeft aan hoe de stad
klimaatbestendig wordt, wat we daarvoor gaan doen en hoe de
stad maximaal kan profiteren van klimaatadaptatie. Voor het
eerst is vanuit het perspectief van klimaatverandering naar de
stad gekeken, zijn de gevolgen voor het functioneren van de stad
onderzocht en passende maatregelen voorgesteld. Bovendien is
klimaatadaptatie vanaf de start gekoppeld aan de ambitie van een
mooiere, aantrekkelijkere stad en de versterking van de economie.
De Agniesebuurt / Zomerhofkwartier is een Rotterdams stadsdeel dat
men ziet als proeftuin voor dit soort klimaatbestendige maatregelen.
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Agniesebuurt/ Zomerhofkwartier is een proeftuin voor de uitvoering van de
Rotterdamse Adaptatiestrategie, het waterplein Benthemplein is de eerste stap naar
een klimaatbestendige wijk

DE VOLGENDE STAP - WATERSENSITIEF ROTTERDAM
Over het algemeen wordt Rotterdam steeds aantrekkelijker, de
stad gaat op vandaag steeds slimmer om met regenwater. De
beoogde missie is echter ook nog ver weg. Rotterdam heeft een
aantal ‘best practices’, maar er is zeker geen sprake van ‘common
practice’. De aantrekkelijke openbare ruimte is lang niet altijd een
klimaatbestendige openbare ruimte die slim omgaat met het te veel
of tekort aan water. Design en engineering zijn nog onvoldoende met
elkaar verbonden. De ‘best practices’ zou je kunnen zien als een stap
in de goede richting, maar meer en ‘even better practices’ zijn nodig
om te tonen dat dit geen incidenten betreft en om Nederland als land
van Delta-innovatie in de globale voorhoede te houden en Rotterdam
daarbinnen als absolute ‘frontrunner’. Daarvoor is het nodig om te
blijven innoveren.

de wijk) naar de mogelijkheden om ook het private domein een
belangrijke schakel te laten zijn binnen het klimaatbestendige
netwerk van de stad Rotterdam. De ambitie is om bij neerslag en
droogte, bij hoog en laag water een stad te hebben die optimaal
functioneert. Hiervoor zijn de mogelijkheden voor tijdelijke
piekberging, lokaal vasthouden en infiltreren verkend. Het afvoeren
van hemelwater wordt tot een minimum beperkt. Het operationele
doel daarbij is om stapsgewijs toe te werken naar een 100% lokaal
watersysteem.

Water Sensitive Rotterdam is een uitnodiging tot innovatie. Innovatie
komt tot stand via uitwisseling van ideeën, het delen van kennis en
in samenwerking met anderen, vaak binnen een inspirerende setting
en workshopverband. Innovatie is geen uniek éureka moment van
een geniale eenling, maar het betreft een proces van uitproberen,
tekenen, rekenen, verbeelden en intensief delen met verschillende
betrokken partijen. Vanuit vier verschillende invalshoeken wordt
verdere innovatie binnen de stad verder onderzocht.
Deze studie richt zich voornamelijk op het onderdeel ‘van
Publiek naar Privaat’. Nieuwe coalities en vormen van gedeelde
verantwoordelijkheid. Op dit moment zijn er voornamelijk
verschillende overheden bij de financiering en het beheer betrokken.
Hoe kunnen we private partijen, maatschappelijke organisaties en
belangengroeperingen er actief bij betrekken en een rol geven? En
hoe borgen we daarbij resultaatverplichtingen voor de toekomst?
Voor dit onderzoek kijken we samen met het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard en de woningcorporatie
Havensteder (eigenaar van een groot deel van het vastgoed in

Agniesebuurt/ Zomerhofkwartier is ook één van de lokaties waar het
programma Watersensitive Rotterdam zich op richt
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OP WEG NAAR EEN 100% LOKAAL HEMELWATERSYSTEEM
Huidig systeem

Haalbare ambitie korte termijn

Ambitie lange termijn

Bijna volledige hemelwateropvang in het
gemenge riool.

Lokale hemelwateropvang met uitzondering van
gedeelte van dakoppervlak.

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

* Conservatieve aanname van het oppervlakte onverhard
terrein in binnentuinen dat niet is aangesloten op het riool
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* Percentage van regenwater dat in de woningen wordt
samengevoegd met het zwarte water

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

AMBITIEKAART 100% LOKAAL HEMELWATERSYSTEEM
Waterberging lokaal met infiltratie +
bovengrondse ruimte
Waterberging lokaal met infiltratie
Water vasthouden op blokniveau
Water vasthouden op gebouwniveau
Waterplein Benthemplein
Huidig opvanggebied Waterplein
Mogelijke uitbreiding opvanggebied
Potentiële nieuwe verzamelbasins
Pomp
Hofbogen waterzuiverend aquaduct
HWA bestaand
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RAAMWERK VOOR EEN KLIMAATBESTENDIGE INRICHTING
Agniesebuurt
Waterberging op de rijbaan
Droge kruising
Waterberging onder de rijbaan
Vergroening in de straat
Groene omzoming 19e eeuws
bouwblok
Verbinding dak Hofbogen
Regentuinen

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

Benthemplein e.o.
Waterplein Benthemplein
Huidig afvanggebied waterplein
Benthemplein
HWA bestaand
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UITWERKING IN DE OPENBARE RUIMTE
Parallel aan deze studie onderzoeken De Urbanisten hoe de openbare ruimte bij kan
dragen aan een wijk waarin 100% van het hemelwater lokaal wordt vastgehouden.
Tijdens dat onderzoek zijn ze tot de conclusie gekomen dat de openbare ruimte met
behulp van een aantal slimme boven- en ondergrondse maatregelen een groot deel van
het hemelwater moet kunnen opvangen waardoor de riolering alleen nog maar hoeft
te dienen voor het vuile water afkomstig uit de woningen. Voor de bouwblokken is het
dan ook van belang dat deze in de toekomst hun eigen hemelwater zullen vasthouden,
hergebruiken of laten infiltreren in de binnenterreinen.
Huidige situatie van de Vijverhofstraat

2

1
1

3

1

2

2
1

Naar het waterplein

Voorgesteld hemelwatersysteem Vijverhofstraat

Stappenplan hemelwateropvang
1. Reguliere bui
2. Stortbuien (t/m 50mm)
3. Nood overloop
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THEMA’S KLIMAATBLOK AGNIESEBUURT / ZOMERHOFKWARTIER
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RICHTLIJNEN VOOR SELECTIE VAN DE BLOKKEN
GROOT DEEL IN EIGENDOM VAN HAVENSTEDER

HOEVEELHEDEN NEERSLAG PER BLOK
Meters

2475
1017

10 20

40

60

80

100

2673
1134

1368

m3 neerslag/jaar

2844

9000 and more
4491

8000 - 9000

2745
783

7000 - 8000

3204

1323

6000 - 7000

2106

5000 - 6000
4000 - 5000

4869

3000 - 4000

4176
4374

8901

2484

1341

3123

2000 - 3000
1000 - 2000
0 - 1000

711
1242
3825
3213

2376

1683

1026

2448

1269

3834

1863
990

576

1593

1836

270

5256

1368

2178

8244
3753

1980

1710

1440
3015

9540

2259

5580

13815

1215
990

7965

5499

2790
1404

2673

Voor dit onderzoek richten we ons op het
vastgoed van Havensteder. Deze woningcorporatie
heeft het meeste vastgoed in de Agniesebuurt en
het Zomerhofkwartier en heeft de ambitie om hun
vastgoed in de toekomst klimaatbestendiger te
maken.

2673

Jaarlijks valt er zo’n 900mm aan regen. Als ieder
bouwblok in de stad in de toekomst zijn eigen water
vast houdt, hoeft er veel minder (schoon) water via het
riool richting de zuivering te worden getransporteerd.
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3 DRIE KLIMAATBLOKKEN
ONTWIKKELINGEN EN PLANNING OP WIJKNIVEAU
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Voor de selectie van de meest geschikte blokken voor het onderzoek
zijn verschillende criteria gebruikt. Een belangrijke factor is de
aansluiting bij de dynamiek van de buurt. Dit ‘meekoppelen’ met
andere programma’s en projecten is van groot belang.
De gemeente Rotterdam heeft in de Agniesebuurt een grootschalige
rioolvernieuwing op de planning staan voor jaren die moet worden
uitgevoerd tussen 2016 en 2018. Ook voor het Zomerhofkwartier
ligt er al een Functioneel Advies klaar. Uitgangspunt is een
watersensitieve herinrichting zonder een hemelwaterafvoer (HWA).
De combinatie met aanpak van aanliggend vastgoed ligt voor de
hand. Denk daarbij aan het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van
de gebouwen naar de ‘regenstraten’.
Ook interessant is de renovatie van het monumentale
Hofpleinlijnviaduct, die de gehele buurt doorkruist. De aanliggende
Vijverhofstraat en de daaraan gelegen bouwblokken gaan mee in de
planning.
Vooral van belang is het aansluiten op de onderhoudsprogramma’s
van Havensteder (2016/2017) en de investeringsprogramma’s van de
corporatie (2017-2020). Vooral daar waar grootschalig onderhoud
aan daken en/of funderingen op de planning staat is meekoppelen
van groot belang (zie kaart op pagina 16).
In het Zomerhofkwartier is een structurele transformatie van de buurt
aan de orde. Naast het herprogrammeren van bestaand vastgoed
zal sloop/nieuwbouw ook deel uitmaken van de herontwikkeling.
Dit biedt volop kansen voor het ontwikkelen van een circulair ZoHo,
waarin klimaatadaptatie integraal deel uitmaakt van het nieuwe
vastgoed.
Verschillende geplande werkzaamheden in de Agniesebuurt / Zomerhofkwartier
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EEN FOCUS OP HET BEZIT VAN HAVENSTEDER
Een erg groot deel van het vastgoed in de wijk is eigendom van de
woningcorporatie Havensteder. Het is voor hun daarom interessant
om mee te denken in het klimaatbestendig maken van de wijk.
Het grootste gedeelte van dit vastgoed bestaat uit sociale huur.
Havensteder is ook mede eigenaar van de Hofbogen. Samen met de
woningcorporatie Vestia hebben ze onder de naam Hofbogen B.V.
in 2006 het 1,9 lange Hofpleinlijnviaduct aangekocht. Het doel van
deze gezamenlijke aankoop is de herontwikkeling van dit voormalige
spoorwegviaduct tot een aantrekkelijk verblijfsgebied in Rotterdam
Noord.

EEN OPNAME VAN BOUWJAAR EN FUNDERING
De wijk is een voornamelijk een samenstelling van bebouwing uit
drie belangrijke perioden. De wijk is oorspronkelijk gebouwd in de
tweede helft van de 19e eeuw, men bouwde de woningen in die
tijd nog op houten funderingen. Op vandaag zijn deze funderingen
kwetsbaar door onder andere het fluctuerende grondwater. Na het
bombardement op het centrum van Rotterdam (en ook het zuidelijke
deel van de Agniesebuurt) is er een binnenstedelijk werkmilieu
gebouwd op de plek die we nu kennen als het Zomerhofkwartier.
Rond de jaren ‘80 heeft er een stadsvernieuwing plaatsgevonden
en zijn er langs de Schiekade een aantal nieuwe bouwblokken
gerealiseerd. Verspreid door het noordelijke deel van de buurt
zijn delen van de oorspronkelijke 19e-eeuwse blokken woningen
gerenoveerd of nieuw gebouwd.
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GRONDWATER- EN FUNDERINGSPROBLEMATIEK
Het grondwaterpeil in de buurt ligt relatief dicht bij het
maaiveld. De binnentuinen liggen in het 19e-eeuwse deel
op sommige plekken op -2,20 NAP waar het grondwater op
-2,50 NAP ligt. In perioden waarin het veel regent spelen
hier problemen op. Men is hier dan ook continu bezig met
droogpompen van de binnentuinen.

VERHARD / ONVERHARD OPPERVLAK
Als we kijken naar de plekken waar het water op een natuurlijke
manier de bodem in kan stromen kunnen we al vrij snel
zien dat er in de Agniesebuurt en in het Zomerhofkwartier
veel winst te behalen valt. Omdat het Zomerhofkwartier
in de jaren ‘60 is herbouwd als bedrijventerrein is er veel
infrastructuur aangelegd. Momenteel is de functie van deze plek
in verandering en ontstaat er een overmaat aan ongebruikte
infrastructuur! Maar liefst 84% van het totale oppervlak van de
wijk is nu bebouwd of verhard!
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TOEGANKELIJKHEID VAN HET
BOUWBLOK

public (3%)
1307 m2
semi-public (21%)
7962 m2
private communal space (18%)
7035 m2
private individual gardens (58%)
22184 m2

18%

Ongeveer 40% van de binnenterreinen
zijn semi openbaar of publiek. Dit zijn
veelal ook de plekken met meerdere
belanghebbenden die gezamenlijk actie
kunnen ondernemen.

58%
21%

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

18%

7%

Total roof
surface

122.712 m2

75%
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DAKVORMEN
Meer dan driekwart van de totale
bebouwing in de Agniesebuurt en het
Zomerhofkwartier bestaat uit platte
daken. Hier zijn dus veel mogelijkheden
als het gaat om vasthouden en vertragen
van het hemelwater. Ook kan er worden
gedacht aan andere maatregelen
op daken zoals energieopwekking,
vergroening etcetera.

Hot

Cooler

A
Meters
10 20

40

60

80

B

100

C
A
B
C
D
E
F
G
onbekend

D
E
F
G

BEZONNINGSSTUDIE
Voor het opwekken van energie is er zonlicht
nodig, veel daken in de Agniesebuurt en het
Zomerhofkwartier zijn hier mogelijk geschikt
voor. Daarnaast zijn veel van de binnenterreinen
schaduwrijk, waarmee rekening moet worden
gehouden bij het veranderen van de functie of het
toevoegen van nieuwe vegetatie.

ENERGIELABELS
Veel gebouwen in de Agniesebuurt en in het
Zomerhofkwartier hebben een gemiddeld
energielabel. Klimaatmaatregelen kunnen een
positief effect hebben op de isolatiewaarde en er
mogelijk voor zorgen dat het een groener label krijgt!

unknown
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DRIE KLIMAATBLOKKEN

BLOK A
19E-EEUWS WOONBLOK

- Op de onderhouds-agenda van Havensteder
- Risico door grondwater (ivm. houten funderingen)
- Grenst direct aan de Vijverhofstraat (meekoppelkansen
met de geplande rioolvernieuwingsopgave / herinrichtingsopgave)
- Individuele sociale opbouw

BLOK B
STADSVERNIEUWING JAREN ‘80

- Semi-openbare binnenruimtes
- Openbare ruimte met woonerfkarakter
- Collectief georganiseerd (VVE)
- Op de agenda voor uitponden van vastgoed

BLOK C
BEDRIJVENBLOK / TRANSITIEBLOK

- Relatief groot oppervlak platte daken
- Op de agenda voor transformatie (van bedrijven naar
woningen)
- Openbare ruimte gedomineerd door verharding
- Grenst direct aan de Vijverhofstraat (kan dus worden
gecombineerd met de geplande herinrichtingsopgave /
rioolvernieuwingsopgave)
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BLOK A

BLOK B

BLOK C

Het 19e-eeuwse bouwblok is een blok dat zich
kenmerkt door gedateerde bebouwing en veelal
een gesloten bouwvorm. De blokken bestaan uit
kleine percelen. Het is een typologie die veel terug
te vinden is in de wijken rondom het stadscentrum
van Rotterdam.

Het stadsvernieuwingsblok is een blok met een
unieke stedenbouwkundige structuur. Het heeft
namelijk de eigenschappen van een typische
bloemkoolwijk. Dit houdt in dat de openbare
ruimte een sterk woonerf-karakter heeft en dat
de blokken veelal zijn voorzien van collectieve
binnenruimtes.

Het transitieblok is een bouwblok bestaande uit
(deels afgeschreven) bedrijfspanden die mee zullen
moeten transformeren met de veranderende
stedelijke context. Het blok kenmerkt zich door
de afwezigheid van private buitenruimte en een
door verharding gedomineerde, zeer functioneel
ingerichte openbare ruimte.

19E-EEUWS WOONBLOK

STADSVERNIEUWING JAREN ‘80

BEDRIJVENBLOK / TRANSITIEBLOK
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4 BOUWSTENEN
Men is zich er op vandaag de dag steeds beter van bewust dat
klimaatbestendige ingrepen waaronder groene daken, het slim hergebruiken
van regenwater en het reduceren van de hoeveelheid verharding in de
tuinen een toegevoegde waarde kunnen opleveren voor de woningen
waarop deze worden toegepast. Met name de toenemende hoeveelheid
neerslag in kortere perioden creëert daarnaast een zekere urgentie om
anders met hemelwater om te gaan.
Gedurende het onderhoud aan het vastgoed wordt er door
woningcorporaties in de meeste gevallen niet snel gedacht om dit soort
klimaatbestendige maatregelen op hun woningen toe te passen. Vaak is
het gewoonweg eenvoudiger, en op de korte termijn veelal ook voordeliger
om op een traditionele manier hun vastgoed te onderhouden. Dit komt
in de meeste gevallen door het gebrek aan informatie over wat dit soort
maatregelen daadwerkelijk op kunnen leveren, over de risico’s die ze met
zich mee kunnen brengen maar ook over de risico’s die ze weg kunnen
nemen!
De laatste jaren zijn er verschillende partijen aan het werken aan een betere
informatievoorziening waarin wordt geprobeerd een bewustwording te
creëren van de noodzaak van klimaatbestendig inrichten van onze steden.
De gemeente Rotterdam werkt momenteel ook aan een inrichtingsvoorstel
waarin het regenwater van de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier uit het
rioleringsnetwerk wordt gehouden en ter plekke in en onder de openbare
ruimte wordt opgevangen. Dit vraagt op korte termijn ook een andere
houding vanuit de woningcorporaties omdat het vastgoed een belangrijkere
schakel gaat zijn in deze watersensitieve inrichting van de wijk.
In dit deel van het onderzoek wordt er dieper ingegaan op verschillende
bouwstenen die kunnen bijdragen aan het creëren van een klimaatbestendig
stadsblok. Hierbij is niet alleen omschreven hoe de bouwstenen
functioneren, maar ook wat deze toevoegen aan de kwaliteit van het blok
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en wie hier de voornaamste baathouders van zijn. De bouwstenen zijn
onderverdeeld in de onderstaande thema’s:
•

Waterberging op daken en tegen gevels, waarbij het voornamelijk gaat
om het vertragen van het hemelwater.

•

Opslag en hergebruik van het hemelwater, waar verschillende plekken
in en om de woningen zijn verkend die mogelijk ruimte bieden voor
tijdelijke waterberging.

•

Waterberging in en onder de tuin, waarbij er is gezocht naar de
mogelijke ingrepen in de interne buitenruimte van de bouwblokken.

•

Waterberging aan de straatgevel, waarbij er is gekeken naar de ruimte
aan de voorzijde van de woningen.

Het doel van deze set bouwstenen is om duidelijkheid en inzicht bieden in
wat de voordelen zijn van een klimaatbestendige inrichting van het stedelijke
blok en hoe men zich klaar kan maken voor de toekomst.

Waterberging op de daken

Waterberging in en onder de tuinen

Waterberging
tegen de gevels

Waterberging aan
de straatgevel

Opslag en hergebruik in de tuinen

Opslag en hergebruik
onder het pand
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4.1 WATERBERGING OP DAKEN EN TEGEN GEVELS
Wanneer het regenwater niet meer via het riool wordt afgevoerd zal er tijdens extreme neerslag
een grotere druk komen te staan op de openbare ruimte. Door regenwater op platte daken al
tijdelijk vast te houden wordt er al een aanzienlijk deel van deze druk weggenomen.

*

* Uitgaande van het
gewicht van 50 liter water
(bij een 50mm bui)

Watervertragende daken (piekberging)
Een van de eenvoudigste maar wel een vrij effectieve
maatregel is het watervertragende dak. Het dak kan
dusdanig worden ingericht dat hemelwater middels
een opstaande rand op het dak wordt vastgehouden
en via een vertraagde afvoer weer kan leeglopen.
Belangrijk is om het dak goed waterdicht te maken en
een geperforeerde opstaande regenpijp te plaatsen
die (afhankelijk van de grootte van de gaten) het water
over een langere periode naar beneden laat stromen.
Wanneer men deze bouwsteen toepast is het van
belang om goed te onderzoeken wat de draagkracht
van het dak is. Hier kan men vervolgens de afvoer op
afstemmen zodat wanneer het de maximale capaciteit
is bereikt, het regenwater via een normale regenpijp
naar beneden stroomt.

*

* Uitgaande van gegevens
geraadpleegd via brochure
Optigroen

Waterbergende sedumdaken
Een andere mogelijkheid is het maken van een groen
dak. Sedumdaken worden al op erg veel plekken
toegepast. Deze zijn ook te combineren met een
watervertragend systeem maar door het gewicht
van het groen kan er minder regenwater worden
geborgen dan bij de vorige bouwsteen. Een sedumdak
is opgebouwd uit een toplaag bestaande uit vegetatie
en een laag substraat waarin de vegetatie kan groeien
(bij elkaar ongeveer 20-30 cm dik). Vervolgens zorgt
drainageplaat voor de opvang van het regenwater.
Voordelen van deze bouwsteen zijn dat dit soort daken
opwarming door de zon voorkomen en zo bijdragen
aan een stabieler klimaat. Ook zorgt het groene dak
voor een opname van 10-20% van het fijnstof in de
omgeving en voor een betere geluidsisolatie.

Sedumvegetatie
Bladvang

Daktuinsubstraat
Filterdoek

Geperforeerde regenpijp
voor vertraagde afwatering
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Drainagelaag
Beschermlaag

*

* Uitgaande van gegevens
geraadpleegd via website
Amsterdam Rainproof

Polderdaken

Groene gevels

Het polderdak is een combinatie van een groen dak
met (tijdelijke) waterberging. Het dak bestaat uit een
krattensysteem die een zekere hoeveelheid water kan
bergen en daar bovenop bevindt zich een grondpakket
met vegetatie. Het vastgehouden hemelwater kan op
deze manier voor een deel worden geabsorbeerd door
de beplanting. Door water voor langere periodes vast
te houden zorgt dit ook voor een betere isolatie van het
gebouw. Het polderdak is opgebouwd met een ‘slim’
systeem. Wanneer er een hevige bui wordt verwacht dan
kan men het opgeslagen water vroegtijdig legen waardoor
de ruimte in de kratten vrijkomt als bergingscapaciteit.
Het polderdak is wel relatief zwaar, het is dus alleen toe te
passen op daken waarvan de constructie dit ook toelaat.

Een groene watervasthoudende of
watervertragende gevel kan naast een rol
in de hemelwaterafhandeling bijdragen
aan zowel de ruimtelijke kwaliteit van de
gevel als de isolatie van het gebouw. Het
bestaat uit een systeem van onder elkaar
hangende plantenbakken waar het water
vanuit te regenpijp naartoe kan worden
geleid. Deze bouwsteen is ideaal om toe te
passen tegen blinde gevels.

Vegetatie
Daktuinsubstraat

Geschikte vegetatie

Filterdoek
Krattensysteem voor
waterberging

Gevelkorfomlijsting

Beschermlaag

Gevelverankering
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4.2 OPSLAG EN HERGEBRUIK VAN REGENWATER
Er zijn verschillende voordelen van het opslaan van regenwater. Door het hergebruiken
van regenwater reduceer je het gebruik van drinkwater voor activiteiten zoals irrigatie,
schoonmaakwerkzaamheden en eventueel zelfs het doorspoelen van toiletten.

Regenwaterschutting

Private regenton

Een efficiënte manier van regenwaterberging is
de regenwaterschutting. Deze bouwsteen is naast
een erfafscheiding ook een voorziening waarin
regenwater (tijdelijk) in kan worden opgeslagen.
Er zijn verschillende mogelijkheden te bedenken
om het opgeslagen water her te gebruiken in de
tuin. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een
constante vorm van infiltratie of het besproeien
van de tuin. Per meter schutting kan in het
onderstaande voorbeeld 360 liter regenwater per
strekkende meter schutting worden gebufferd.

De regenton kan regenwater tijdelijk opslaan waardoor
het mogelijk is het (kalkvrije) regenwater te hergebruiken
voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin of voor
schoonmaak klussen. Momenteel zijn er al goede
voorbeelden van regentonnen die reageren op de
weersvoorspelling en het opgevangen water vroegtijdig
loost zodat de ton als buffer dient gedurende een flinke bui.
Ook kan er aan een systeem worden gedacht waarbij het
opgevangen water constant maar op een vertraagd tempo
in de bodem kan infiltreren. Een private regenton wordt
in verschillende vormen en maten gemaakt, deze kunnen
ongeveer tussen de 80 en 200 liter regenwater bufferen.

Waterbergende elementen
(met overstort)

1.80m

Reguliere schutting
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Collectieve regenton

Inpandig regenwaterbassin

Vergelijkbaar met de private regenton kan in collectieve
tuinen een grotere variant hiervan worden toegepast.
Deze kan een grotere hoeveelheid water bufferen en
kan collectief worden gebruikt. In deze regenton kan
regenwater van grotere dakoppervlakken of van meerdere
panden worden verzameld. Het water kan vervolgens
voor verschillende doeleinden worden hergebruikt. Een
collectieve regenton heeft over het algemeen een vrij grote
bergingscapaciteit. Daarbij kan er in de meeste gevallen
meer dan 1500 liter regenwater per regenton worden
gebufferd.

Een ander soort maatregel is regenwater in de kelders,
souterrains, kruipruimtes of in de fundering op te slaan. Dit
kan op verschillende manieren. Een betaalbare maatregel is
het plaatsen van een ‘regenwater kussen’, dit is een stevige
zak die in de desbetreffende ruimte kan worden gelegd.
Voordeel van deze oplossing is dat het in vrijwel elke ruimte
toe te passen is door zijn flexibele vorm. Op plekken waar
men de funderingen moet herstellen is het ook interessant
om gedurende de werkzaamheden een extra holle ruimte
aan te maken waarin water kan worden gebufferd.

Regenwater kussen
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4.3 WATERBERGING IN EN ONDER DE TUINEN
Tuinen zijn op veel plekken verhard en wateren momenteel meestal af richting het riool. Door tuinen
zodanig in te richten dat ze het regenwater (tijdelijk) kunnen vasthouden wordt de druk op het riool
weggenomen. Ook levert dit in de meeste gevallen een mooiere en groenere tuin op.

Regentuin

Collectief oppervlaktewater

Tuinen zijn ideale plekken om regenwater in te bergen.
Regenpijpen afkomstig van de daken kunnen direct
worden afgekoppeld en via bovengrondse goten naar lager
gelegen delen van de tuin worden gebracht. Een goede
waterdoorlatende bodem en planten die een hogere
vochttolerantie hebben maken het mogelijk om op een
aantrekkelijke manier het gebiedseigen regenwater ter
plekke te laten infiltreren. Als het niet regent dan is deze
lager gelegen ruimte een aangename en toegankelijke
groene ruimte.

Op plekken waar wat meer ruimte aanwezig is
(bijvoorbeeld in collectieve tuinen) kan ervoor worden
gekozen om extra oppervlaktewater aan te leggen. Hier
kunnen vervolgens direct te regenpijpen op worden
afgekoppeld. Voordeel van deze bouwsteen is dat dit
op warmere dagen zorgt voor verkoeling en het zorgt
voor een toename van de biodiversiteit.

Afgekoppelde regenpijp met
bovengrondse goot
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Regentuinvegetatie

Creëren van extra oppervlaktewater

Waterdoorlatend terras

Waterbergende veranda

Wanneer men een terras heeft dat men intensief gebruikt
kunnen deze worden bestraat met een waterpasserende
verharding. Dit geeft planten de kans om door de
bestrating heen te groeien en biedt het regenwater de
ruimte om te infiltreren. Ook zijn er al varianten waarbij
de bestrating zelf een kleine waterbergende capaciteit
heeft.

Op plekken waar er voldoende ruimte aanwezig is
tussen het maaiveld en het grondwater kan er worden
gekozen voor waterbergende infiltratiekratten onder de
tuin. Deze kratten kunnen over het algemeen een vrij
grote capaciteit water bufferen en zorgen ervoor dat
dit vervolgens geleidelijk kan wegzakken in de bodem.
Men kan ook kiezen voor een soortgelijk systeem dat
niet infiltreert, in dit geval is het regenwater nog te
hergebruiken. Dit is te vergelijken met een regenton
maar dan ondergronds.

Halfverharding

Waterpasserende tegels met kleine
buffercapaciteit

Ondergrondse regenwaterberging
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4.4

WATERBERGING AAN DE STRAATGEVEL
Groene drempelzone/ royale geveltuinen
De overgangszone tussen het bouwblok en de straat is tevens de
plek waar de meeste regenpijpen richting het riool lopen. Deze
regenpijpen zijn op een relatief eenvoudige manier af te koppelen
op de ruimte direct naast de gebouwen. Deze ruimte kan dan
vervolgens worden ‘verzacht’ waardoor het water dat van de daken
komt hier tijdens een reguliere bui eenvoudig in weg kan stromen en
de beplanting in deze zone van water kan voorzien.
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze drempelzone vorm
te geven. Ook is het niet mogelijk om de gehele rand rondom de
bebouwing te ‘vergroenen’. Men kan op plekken die relatief veel
wordt gebruikt bijvoorbeeld kiezen voor het toepassen van een
waterpasserende bestrating (denk bijvoorbeeld aan de ruimte voor
entrees van woningen of plekken waar kan worden gezeten). In
de ruimtes die minder intensief worden gebruikt kan men meer
‘vergroenen’. Hier kan men een goed infiltreerbaar bodempakket
aanleggen onder de beplanting maar men zou er ook nog voor
kunnen kiezen om een krattensysteem onder het groen aan te
brengen waardoor er een maximale waterbergende capaciteit
kan worden behaald. In dit geval moet er rekening mee worden
gehouden dat er minimaal 30 cm grond bovenop de kratten nodig
is om de beplanting de ruimte te geven om te kunnen groeien.
Over het algemeen is het toepassen van kratten lastig aangezien de
ruimte voor de woningen veelal de plek is waar huisaansluitingen
(kabels en leidingen) zitten.
Deze bouwsteen is relatief eenvoudig toepasbaar en heeft veel
positieve effecten. De straat wordt er groener van en bovendien
brengt het mensen bij elkaar. Over het algemeen zijn bewoners vrij
snel bereid om hier aan mee te werken aangezien het hun directe
leefomgeving kwalitatief verbetert.
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Voorbeelden van zachte geveltuinen in Amsterdam en in Rotterdam

rain pipe
disconnection
and detour

filtering
bed
urban
gardening

emergency
overflow

rainwater
storage
natural
infiltration

Reeds uitgevoerde bouwstenen in de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier
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4.5

GENERIEKE CONCEPTEN VOOR HET HEMELWATER OP BLOKNIVEAU

IEDEREEN HEEFT EEN EIGEN REGENTUIN

BEWONERS DELEN EEN COLLECTIEVE REGENTUIN

Een mogelijkheid is om de binnentuin geheel te privatiseren. Het is dan van
belang dat iedereen een verplichte bijdrage levert aan de waterberging.
De tuinen moeten het regenwater op eigen terrein opvangen en geen
regenwater meer naar het riool af leiden. De vorm van de opslag kan varieren
van een vijver tot een regenton. Dit vraagt in veel gevallen waarschijnlijk om
het integraal ophogen van de tuinen.

Een andere mogelijkheid is om het blok in te richten met een grote
centrale collectieve ruimte die lager gepositioneerd ligt waarin het
regenwater ten tijden van extreme neerslag kan worden verzameld.
Hieraan gekoppeld kunnen grotere terrassen worden geplaatst die
door het gehele blok kunnen worden gebruikt. Bij deze inrichting
hebben de woningen echter een kleinere privéruimte.

Elke tuin voorziet in
eigen waterberging
Gedeelde waterberging
op de kavelgrens

Centrale collectieve
waterberging

Private veranda
aan een collectieve
tuin
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EEN WATERBERGEND RAAMWERK VAN PADEN EN SCHUTTINGEN

ROYALE GEVELTUINEN / EEN GROENE DREMPLEZONE

Het binnenterrein kan ook worden voorzien van een infrastrucuur die
naast een ontsluitingsfunctie ook een waterbergende functie heeft.
Hierbij kunnen de schuttingen als watervertragende factor worden
ingezet en kan de infrastructuur als laagste worden gepositioneerd
waaronder een krattensysteem kan worden geplaatst.

Een deel van het hemelwater kan naar de voorzijde worden afgevoerd in
daarvoor ingerichte royale geveltuinen, die als een kraag rond het blok
kan worden aangelegd.

Waterbergende
schutting als
vertragende factor
Lager gelegen ontsluiting
met krattensysteem

Geveltuin met
afgekoppelde regenpijp
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5 VERKENNING VAN MAATREGELEN IN DE KLIMAATBLOKKEN
5.1 19E-EEUWS BOUWBLOK
Het eerste onderzochte bouwblok is het 19e-eeuwse blok. Dit is een blok
dat zich voornamelijk kenmerkt door gedateerde bebouwing en veelal een
gesloten bouwvorm. De blokken bestaan uit kleine percelen. Het is een
typologie die veel terug te vinden is in de wijken rondom het stadscentrum
van Rotterdam. Oorspronkelijk hadden veel van deze panden een zadeldak
maar in de jaren ‘80 is tijdens een grootschalige renovatie op de meeste
plekken een opbouw gemaakt. Volgens de toen gebruikelijke methode ging
het daarbij vooral om zoveel mogelijk woonruimte voor zo weinig mogelijk
geld. Veel van de kappen zijn toen vervangen door de ‘beruchte’ dakdozen.

Deze panden zijn over het algemeen gebouwd op de oorspronkelijke
veenbodem en is er gebruik gemaakt van houten paalfunderingen.
Momenteel zorgt dit voor problemen. De tuinen liggen door het inklinken
van het de bodem inmiddels bijna 1,5 meter lager dan de straat, deze zijn
hierdoor vaak erg vochtig. De houten funderingen ondervinden last van
het fluctuerende grondwater waardoor paalrot optreedt en de fundering
instabiel wordt.
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A
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Beeldopname van het 19e-eeuwse bouwblok
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OPNAME HUIDIGE SITUATIE
Als we kijken naar de huidige situatie in het bouwblok dan vallen er een aantal
dingen op.
Een aantal van de regenpijpen zijn verstopt en zorgen voor
wateroverlast in de binnentuinen of in het gebouw zelf. Het is lastig te traceren
waar deze verstoppingen zitten omdat deze regenpijpen op veel plekken inpandig
naar de riolering gaan.
Regelmatig ondervindt men last van water in de kelders
doordat deze deels beneden het grondwaterpeil liggen.
Doordat de tuinen
ongeveer anderhalve meter beneden straatniveau liggen en het grondwaterpeil hier
bijna op gelijke hoogte begint heeft men vaak vochtige tuinen. Momenteel heeft het
binnenterrein een pomp die dit water richting het riool pompt.
Het fluctuerende
grondwater en het feit dat de bebouwing hier op houten palen is gebouwd zorgen

maximale belasting van
het dak*:

ervoor dat men hier last van paalrot. Dit is zeer nadelig voor de stabiliteit van
de bebouwing.
De tuinen zijn momenteel voor het grootste deel verhard en
worden over het algemeen vrij matig onderhouden.
Door het soort bodem en
zetting liggen de tuinen erg laag en blijft dit peil dalen.
Daarnaast hebben ook
veel tuinen op dit moment een erfafscheiding die erg rommelig oogt.

100kg / m2

100kg / m2

-1.05
-2.20

-2.10
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KWANTIFICERING VAN DE WATEROPGAVE

Kwantificering wateropgave bij 50mm
Uitgaande van een bui van 50mm zullen de volgende hoeveelheden op de desbetreffende oppervlakken vallen:

10m
5,2m

Totaal plat dakoppervlak

10m

2886,7 m²

1

Overig dakoppervlak

328,8 m²

10m

9

2,8m

Op het gehele dakoppervlak: (3215,5m² x 50mm) 160,78m³
Alleen op platte daken: (2886,7m² x 50mm) 144,34m³

2
10m

8

144,34m³

3

7

4

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

6

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

5

Totaal oppervlak binnenruimte blok

Verharde semiopenbare ruimtes
Verharde
private ruitmes

98,17m³

1963,4 m²
In totaal: (5178,9m² x 50mm) 258,95m³

Gemixte (verharde +
onververharde) private ruimtes
Onverharde semiopenbare ruimtes
Gemixte (verharde + onververharde)
semi-openbare ruimtes
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258,95m³

AFKOPPELMOGELIJKHEDEN AAN DE STRAAT

De direct aangrenzende openbare ruimte
heeft ook een zekere mogelijke waterbergende
capaciteit. Allereerst is het mogelijk om de
zichtbare regenpijpen (zie hiernaast) af te
koppelen in een waterbergende drempelzone
tussen het gebouw en het trottoir.
De rest van de openbare ruimte zou
middels andere bouwstenen waaronder een
waterbergende wegfundering en plantvakken
geheel zijn eigen hemelwater en een deel van de
daken kunnen opvangen zonder dit naar het riool
af te voeren.
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MAXIMALE BERGING ONDER PRIVATE TUINEN
GESCHATTE KOSTEN:

Wanneer men maximaal water wilt bergen onder de private tuinen maar het gebruik
zoals het nu in de tuin aanwezig is wil behouden kan het beste gekozen worden voor
een variant waarin de laaggelegen tuinen worden voorzien van een krattensysteem
en daarop een pakket zand waarop beplanting kan worden geplaatst. Er zal een goot
rondom de centrale tuin worden gelegd die het regenwater via een natuurlijk verval
richting de kratten laat stromen.

Krattensysteem in tuinen (á 390/m³):
Aanpassen reliëf
Arbeidskosten (€5,-/m³):
Nieuwe grond (€17,50/m³):
Watervertragend dak (á 25/m²):

Transport-gootjes rondom de
collectieve tuin zorgen ervoor
dat het water richting de
infiltratievoorziening stroomt

Ondergrondse
infiltratievoorziening
toegevoegde
bergingscapaciteit :

Kosten per woning (112 woningen)
-1.50
-1.80

Te behalen bergingscapaciteit
op de platte daken:

-2.20

-1.70
-2.10

144 m³

Watervertragende daken

Transport gootjes

Ondergrondse infiltratievoorziening

-1.50

42

-1.70

-1.05

€ 80.375,-

€ 485,-

Kosten per m³ (394 m³)

Watervertragende daken
(piekberging)

€ 4.375,€ 8.750,-

€ 191.000,-

Totale kosten:

250 m³

€ 97.500,-

€ 1705,-

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm
Benodigde piekbergingscapaciteit
Benodigde piekbergingscapaciteit

144 m³

50mm

IN TOTAAL:

Benodigde piekbergingscapaciteit 259 m³
144 m³

IN TOTAAL:

50mm

259 m³
115 m³

144 m³
STRATEN

IN TOTAAL:

259 m³
BINNENTERREINEN

DAKEN

115 m³

Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder dak)
STRATEN
DAKEN
BINNENTERREINEN
115
m³
IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder
250dak)
m³
STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN
IN TOTAAL:

10%

90%

250 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
10%
90%
250 m³

IN TOTAAL:
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

250 m³

10%

90%

250 m³

PIEKBERGING,
VOOR
Dak als tijdelijke opslag
bij trage OPSLAG
inﬁltratie

HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

144 m³

250
m³
IN TOTAAL:
Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING
394 m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR

10%

ÉN INFILTRATIE
144 m³HERGEBRUIK
90%
IN TOTAAL:

PIEKBERGING

394 m³

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
VERTRAAGD
10% AFVOEREN 90%
135 m³
144 m³

IN TOTAAL:

394 m³

115 m³
PIEKBERGING
VERTRAAGD
135 m³VOOR
PIEKBERGING, OPSLAG
AFVOEREN
10%
90%
HERGEBRUIK
ÉN INFILTRATIE
115 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
VERTRAAGD
INFILTRATIE
135
m³
AFVOERENHERGEBRUIK ÉN

115 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
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EEN WATERBERGENDE INFRASTRUCTUUR
GESCHATTE KOSTEN:

De infrastructuur van het blok (de schuttingen en paden) kunnen ook
zodanig worden ingericht dat deze waterbergend zijn. Voordelen hiervan
zijn dat er in de gehele binnenruimte een eenheid komt in de schuttingen en
dat deze ook nog kunnen worden gebruikt voor de irrigatie van de tuin en
schoonmaakdoeleinden.

Regenwaterschutting
Te behalen bergingscapaciteit
in de schuttingen:

74 m³

Watervertragende
daken (piekberging)
Te behalen
bergingscapaciteit op de
platte daken:

Krattensysteem (á 390/m³):

€ 49.920,-

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

€ 5.200,€ 18.200,-

Regenwaterschutting (€1000,- / m³):

€ 74.000,-

Watervertragend dak (á 25/m²):

€ 80.375,-

Totale kosten:

144 m³

Kosten per m³ (346 m³)

Ondergrondse
infiltratievoorziening

Kosten per woning (112 woningen)

toegevoegde
bergingscapaciteit :

146 m³

Piekberging op watervertragende daken

Waterbergende schutting

-1.25
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Ondergrondse infiltratievoorziening

-1.45

-1.35

€ 227.695,€ 658,€ 2.033,-

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm
Benodigde piekbergingscapaciteit
Benodigde piekbergingscapaciteit

144 m³

50mm

IN TOTAAL:

259 m³
Benodigde piekbergingscapaciteit
144 m³

IN TOTAAL:

50mm

259 m³
115 m³

144 m³
STRATEN

IN TOTAAL:

259 m³
BINNENTERREINEN

DAKEN

115 m³

Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder dak)
STRATEN
DAKEN
BINNENTERREINEN
115
m³
IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder
202dak)
m³
STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN
IN TOTAAL:

40%

60%

202 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
40%
60%
202 m³

IN TOTAAL:
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

202 m³

202 m³

40%
60%
PIEKBERGING,
VOOR
Dak als tijdelijke opslag
bij trage OPSLAG
inﬁltratie

HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

144 m³

202
m³
IN TOTAAL:
Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING
346 m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR

40%

ÉN INFILTRATIE
144 m³HERGEBRUIK
60%
IN TOTAAL:
PIEKBERGING

346 m³

Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
VERTRAAGD
87 m³
40% AFVOEREN 60%
144 m³

IN TOTAAL:

346 m³

115 m³
PIEKBERGING
VERTRAAGD
87 m³VOOR
PIEKBERGING, OPSLAG
AFVOEREN
HERGEBRUIK
ÉN INFILTRATIE
40%
60%
115 m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
VERTRAAGD
INFILTRATIE
m³
AFVOERENHERGEBRUIK ÉN87

115 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
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WATERBERGING IN EEN COLLECTIEVE REGENTUIN
GESCHATTE KOSTEN:

Als het centrale collectieve deel van de tuin in zijn geheel wordt ingericht als
waterbergende vijver dan kan er voor een relatief laag bedrag de benodigde
kubieke meters water worden vastgehouden. Het enige nadeel hiervan is dat
dit ten koste zal gaan van de huidige functie als voedsel producerende tuin.

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

€ 3.450,€ 12.075,-

Watervertragend dak (á 25/m²):

€ 80.375,-

Collectief oppervlaktewater

€ 95.900,-

Totale kosten:

toegevoegde
bergingscapaciteit :

252 m³

Kosten per m³ (396 m³)

€ 242,-

Kosten per woning (112 woningen)

€ 856,-

Watervertragende daken
(piekberging)
Te behalen bergingscapaciteit
op de platte daken:

144 m³

Watervertragende daken

Collectief oppervlaktewater

-1.05

-1.30
-2.10
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-2.40

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm
Benodigde piekbergingscapaciteit
Benodigde piekbergingscapaciteit

144 m³

50mm

IN TOTAAL:

259 m³
Benodigde piekbergingscapaciteit
144 m³

IN TOTAAL:

259 m³

50mm

115 m³

144 m³
STRATEN

IN TOTAAL:

259 m³
BINNENTERREINEN

DAKEN

115 m³

Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder dak)
STRATEN
DAKEN
BINNENTERREINEN
115TOTAAL:
m³
IN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
STRATEN

10%

252 m³

DAKEN

BINNENTERREINEN
IN TOTAAL:

90%

252 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
10%
90%
252 m³

IN TOTAAL:

252 m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

252 m³
10%
90%
Dak als tijdelijke opslag bij tragePIEKBERGING
inﬁltratie ÉN

INFILTRATIE

144 m³

IN TOTAAL:
252
m³
Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING

396 m³

10%

144 m³
PIEKBERGING

90%

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
IN
TOTAAL:

396 m³

Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
VERTRAAGD
10% AFVOEREN 90%
137 m³
144 m³

10%

PIEKBERGING
VERTRAAGD
AFVOEREN

VERTRAAGD
AFVOEREN

IN TOTAAL:

115396
m³

90%

m³

137 m³ ÉN
PIEKBERGING
INFILTRATIE
115 m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
137
m³

115 m³
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
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WATERBERGING ONDER EEN COLLECTIEVE TUIN
GESCHATTE KOSTEN:

Een vergelijkbare hoeveelheid berging kan ook worden behaald met behoud
van de huidige functie van de centrale tuin. Dan is het echter wel noodzakelijk
om de hoeveelheid waterberging voor het grootste deel in een krattensysteem
onder de voedsel producerende tuin aan te leggen. Voordeel hiervan is wel dat
men dit water nog zou kunnen hergebruiken voor de irrigatie van de tuin.

Ondergrondse
infiltratievoorziening

Watervertragende
daken (piekberging)

toegevoegde
bergingscapaciteit :

Te behalen bergingscapaciteit
op de platte daken:

214 m³

Krattensysteem (á 390/m³):

€ 83.460,-

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

€ 8.100,€ 28.350,-

Watervertragend dak (á 25/m²):

€ 80.375,-

Totale kosten:

144 m³

Kosten per m³ (412 m³)
Kosten per woning (112 woningen)

Collectief oppervlaktewater
toegevoegde
bergingscapaciteit :

54 m³

Piekberging op watervertragende daken

Ondergrondse infiltratievoorziening

-0.45
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-1.05

-1.10

-1.05

€ 200.285,€ 486,€ 1.788,-

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm
Benodigde piekbergingscapaciteit
Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm

144 m³

IN TOTAAL:

259 m³
Benodigde piekbergingscapaciteit
144 m³

IN TOTAAL:

259 m³

50mm

115 m³

144 m³
STRATEN

DAKEN

IN TOTAAL:

259 m³
BINNENTERREINEN
115 m³

Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder dak)
STRATEN
DAKEN
BINNENTERREINEN
115
m³
IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
STRATEN

DAKEN

268 m³

BINNENTERREINEN
IN TOTAAL:
100%

268 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
100%
268 m³
IN TOTAAL:

268 m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE

268 m³

100%
PIEKBERGING
Dak als tijdelijke opslag bij trage
inﬁltratieÉN

INFILTRATIE

144 m³

IN TOTAAL:
268
m³
Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING

412 m³

144 m³
PIEKBERGING

100%

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
IN
TOTAAL:

412 m³

Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
VERTRAAGD
153 m³
AFVOEREN 100%
144 m³

PIEKBERGING
VERTRAAGD
AFVOEREN

VERTRAAGD
AFVOEREN

IN TOTAAL:

115
m³ m³
412

100%

153 m³ ÉN
PIEKBERGING
INFILTRATIE
115 m³

PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
153
m³

115 m³
PIEKBERGING ÉN
INFILTRATIE
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WATERBERGING IN DE KELDERS EN FUNDERING
GESCHATTE KOSTEN:

Bij funderingsherstel kan er worden gekozen voor een wat rigoureuze ingreep. Namelijk
een deel van de fundering en kelders in te richten als waterbuffer. Hierdoor kan de tuin
zijn huidige profiel aanhouden en hoeft er maar mimimaal te worden opgehoogd. Deze
ingreep is wellicht vrij prijzig maar maakt het gebouw wel klaar voor de toekomst. Dit kan
eventueel ook nog worden gecombineerd met inpandig hergebruik van het regenwater
voor bijvoorbeeld toiletspoeling.
Ondergrondse
infiltratievoorziening
toegevoegde
bergingscapaciteit :

32,5 m³

Krattensysteem in tuinen (á €390/m³):
Aanpassen reliëf
Arbeidskosten (€5,-/m³):
Nieuwe grond (€17,50/m³):
Waterberging in kelders en fundering
Waterbergende zak (€50,-/m³):
Waterbergende fundering (€400/m³):

Regenwaterbassin in
kelders en fundering
toegevoegde
bergingscapaciteit:

Watervertragend dak (á 25/m²):

176 m³

Bestaande pomp inzetten
voor het legen van het basin
en voor het hergebruik van
het regenwater

Watervertragende daken
(piekberging)
Te behalen bergingscapaciteit
op de platte daken:

Kosten per m³ (353 m³)

1,5m

144 m³

Totale kosten:

0,9m

Kosten per woning (112 woningen)

0,3m
4,5m

Watervertragende daken

Waterberging in kelders
en funderingen
Ondergrondse infiltratievoorziening

-2.00
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-1.70

-1.05

€ 12.675,€ 2.000,€ 7.000,€ 4.400,€ 117.000,€ 80.375,-

€ 223.450,€ 633,€ 1995,-

Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm
Benodigde piekbergingscapaciteit
Benodigde piekbergingscapaciteit

144 m³

50mm

IN TOTAAL:

Benodigde piekbergingscapaciteit 259 m³
144 m³

IN TOTAAL:

50mm

259 m³
115 m³

144 m³
STRATEN

IN TOTAAL:

259 m³
BINNENTERREINEN

DAKEN

115 m³

Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder dak)
STRATEN
DAKEN
BINNENTERREINEN
115
m³
IN TOTAAL:

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder
209dak)
m³
STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN
IN TOTAAL:

20%

80%

209 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
20%
80%
209 m³

IN TOTAAL:
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

209 m³

20%

80%

209 m³

PIEKBERGING,
VOOR
Dak als tijdelijke opslag
bij trage OPSLAG
inﬁltratie

HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE

144 m³

209
m³
IN TOTAAL:
Dak als tijdelijke
opslag bij trage inﬁltratie
PIEKBERGING
353 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR

20%

ÉN INFILTRATIE
144 m³HERGEBRUIK
80%
IN TOTAAL:

PIEKBERGING

353 m³

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
VERTRAAGD
20% AFVOEREN 80%
94 m³
144 m³

IN TOTAAL:

353 m³

115 m³
PIEKBERGING
VERTRAAGD
94 m³ VOOR
PIEKBERGING, OPSLAG
AFVOEREN
20%
80%
HERGEBRUIK
ÉN INFILTRATIE
115 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
VERTRAAGD
94INFILTRATIE
m³
AFVOERENHERGEBRUIK ÉN

115 m³
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
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RANDVOORWAARDEN VOOR BINNENTERREIN 19E-EEUWS BOUWBLOK
Een optimaal functionerend binnenterrein kan worden behaald op de volgende manier.
Door een klein deel van de tuin aan te leggen als nat tuingedeelte is het regenwater
optimaal beleefbaar. De tuinen aan de zuidzijde kunnen worden voorzien van een
krattensysteem waardoor hier een optimale waterbergende capaciteit kan worden
behaald. Door ongeveer de helft van deze tuinen vrij te houden van kratten kan hier nog
extra worden vergroend. Bovendien is deze combinatie van bouwstenen relatief gunstig
in de kosten en behoudt het grootste deel van de huidige functies. Hiermee voldoet het
model aan de onderstaande randvoorwaarden:

+
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+

+

€€

Maximale beleving van
het regenwater

Kans op wateroverlast
maximaal reduceren

Maximaal vergroenen
van de tuinen

Scherp in de kosten...

Door het water op een centrale plek
georganiseerd te verzamelen alvorens
het naar een infiltratievoorziening gaat
wordt het regenwater als kwaliteit
benut en heeft het meerwaarde voor
de binnentuin.

Door de laaggelegen tuinen op te
hogen en meteen te voorzien van
infiltratiekratten wordt de kans
op wateroverlast vrijwel geheel
weggenomen. Daarnaast is dit een
uitstekend moment om de kwaliteit
van de tuinen op te waarderen.

Door een deel van de (opgehoogde)
tuinen vrij te laten van kratten
ontstaat er de mogelijkheid de tuinen
te vergroenen waarmee de kwaliteit
van de tuinen flink omhoog zal gaan.

Een goede combinatie van maatregelen
die naast een waterbergende capaciteit
een toegevoegde kwaliteit bieden voor
het binnenterrein.

Benodigde piekbergingscapaciteit
Benodigde piekbergingscapaciteit
50mm

Benodigde piekbergingscapaciteit:

50mm

144 m³
144 m³

IN TOTAAL:

IN TOTAAL:
259
m³
259 m³

115 m³
115 m³
STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN

STRATEN

DAKEN

BINNENTERREINEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie
IN TOTAAL:

144 m³

20%

PIEKBERGING

80%
100%

IN TOTAAL:
209
m³
332,5 m³

209 m³
VERTRAAGD
73,5 m³
AFVOEREN
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
115 m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK
INFILTRATIE
Dak als tijdelijke opslag
bij trage ÉN
inﬁltratie

144 m³

IN TOTAAL:

353 m³

PIEKBERGING

20%

80%
VERTRAAGD
AFVOEREN

94 m³
115 m³

PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
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STROOMSCHEMA’S - HERGEBRUIK VAN HEMELWATER

waterbedrijf

drinken 123
keuken 717
handen wassen 661

9117

bad/douche 3741

1060

neerslag op onverhaarde grond

toilet 2654

9117

wasmachine 1221

drinken 123
keuken 717
handen wassen 661

thuisverbruik
122 huishoudens

waterbedrijf

toilet 2654

9117

neerslag op daken

neerslag op verhaarde grond
530

1060

neerslag op onverhaarde grond

2605

neerslag op daken

neerslag op verhaarde grond
530

thuisverbruik
122 huishoudens

2605

neerslag totaal
4195

neerslag totaal
4195

9117

wasmachine 1221
bad/douche 3741

kraanwater

kraanwater
afvalwater

afvalwater
hemelwater

hemelwater

volumes in
m³/jaar

volumes in
m³/jaar

bodem
530

2605

9117

1060

riool
13357
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4195

530

2605

1060
riool
9117

HUIDIGE SITUATIE

NA TOEPASSING VAN DE VOORGESTELDE BOUWSTENEN

Dit stroomdiagram toont de totale hoeveelheid regenwater die jaarlijks op
daken, en binnenterrein van het 19e eeuwse blok valt en welk gedeelte er
verdampt. In dezelfde verhouding toont het schema hoeveel drinkwater de
huishoudens jaarlijks consumeren en laat het taartdiagram zien waarvoor
het drinkwater wordt gebruikt. We zien vervolgens hoe deze waterstromen
samenvloeien en via het riool worden afgevoerd.

Na optimalisatie van het binnenterrein kan al het regenwater op het
binnenterrein worden geborgen. Het schema toont hoe lokale berging van
het totale volume regenwater een besparing van ruim 30% op de rioollast
kan veroorzaken.

9117

OPTIMALISATIE BINNENTERREIN 19E-EEUWS BOUWBLOK

Watervertragende
daken (piekberging)

Ondergrondse
infiltratievoorziening

Nat tuingedeelte
toegevoegde
bergingscapaciteit :

Te behalen bergingscapaciteit
op de platte daken:

toegevoegde
bergingscapaciteit :

32,5 m³

144 m³

156 m³

Piekberging op watervertragende daken

Verdiept tuingedeelte

Ondergrondse infiltratievoorziening

-1.50

-1.70

-1.05
-2.10
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Stadsvernieuwingsblokken met polderdak

Toevoegen van oppervlaktewater
en waterpasserende verharding

Regenpijpen af te
koppelen in geveltuinen

Watervertragende
daken
Binnentuinen wateren
af in krattensysteem
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GESCHATTE KOSTEN:
Krattensysteem in tuinen (á €390/m³):

GESCHATTE BATEN:
€ 60.840,-

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

€ 4.350,€ 11.985,-

Watervertragend dak (á 25/m²):

€ 80.375,-

Totale kosten:
Kosten per m³ (332,5 m³)
Kosten per woning (112 woningen)

€ 157.550,€ 474,€ 1.406,-

Besparing op aanleg hemelwaterafvoer
Vermeden kosten op het aanleggen van een HWA door
creëren van extra bergingscapaciteit in het bouwblok**

€ 41.684,-

Verlaging rioollast (over 30 jaar)
Vermeden zuiveringskosten RWZI (á €1,30 m³)*

Totale besparing (over 30 jaar):

€ 163.605,-

€ 205.289,-

* Berekend met behulp van de Teeb.stad-tool uitgaande van een 		
jaargemiddelde van 900mm regen
** Uitgegaan van het 100% afkoppelen van het dak op het binnenterrein

Het aanbrengen van klimaatbestendige maatregelen komt met een meerprijs.
In dit model zijn voornamelijk de relatief voordeligere bouwstenen toegepast
waarmee de hoogst mogelijke kwaliteit kan worden behaald. Er is namelijk
maximaal vergroend en op de daken en onder de deels opgehoogde tuinen
wordt hemelwater gebufferd. Deze structuur biedt de ruimte om het gehele
dakoppervlak naar de binnentuinen af te wateren waardoor men kan besparen
op de kosten voor waterberging in de openbare ruimte. Door het water
vervolgens vertraagd ter plekke laat infiltreren worden er ook nog kosten
bespaard bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Men kan door deze
grove berekening dus stellen dat de investeringskosten over een tijdsbestek
van 30 jaar makkelijk kunnen worden terugverdiend.
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5.2 STADSVERNIEUWING - JAREN ‘80
Het stadsvernieuwingsblok is een blok met een unieke
stedenbouwkundige structuur. Het heeft namelijk de
eigenschappen van een typische bloemkoolwijk. Dit houdt in dat
de openbare ruimte een sterk woonerf-karakter heeft en dat de
blokken veelal zijn voorzien van collectieve binnenruimtes. In het
blok dat we nader hebben bestudeerd bevindt zich momenteel
Centraal Wonen “De Banier”. Dit is een vereniging van eigenaren
(VVE). De bewoners zijn de leden. De vereniging huurt het gehele
complex van Havensteder en verhuurt de woningen naar eigen
inzicht aan bewoners. Hierdoor kan de vereniging een eigen
toewijzingsbeleid voeren.
Het is een u-vormig complex met in het midden een
gemeenschappelijke tuin en terras. Deze ruimte wordt ook voor het
grootste deel beheerd door de vereniging zelf, hierdoor is er reeds
een sterke collectieve samenhang aanwezig.
Het gebouw is gebouwd op een betonnen fundering, de grond
is voorafgaand aan de bouw opgehoogd en ligt nog steeds op
ongeveer het zelde niveau als de straat. Er is in dit blok daarom
meer ruimte aanwezig tussen het maaiveld en het grondwater
waardoor infiltratie van regenwater eenvoudiger is. Het pand is
ook constructief steviger dan bijvoorbeeld het 19e eeuwse blok.
Watervertragende maatregelen en/of vergroening op het dak is
daardoor eenvoudiger te realiseren.
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OPNAME HUIDIGE SITUATIE

Als we kijken naar de huidige situatie in dit bouwblok dan vallen er een aantal
dingen op.
De huidige dakbedekking is verouderd en is op korte termijn aan
vervanging toe. In de onderhoudsagenda van Havensteder is dit momenteel
opgenomen om dit in 2016 te vervangen.
Een ander aspect dat ook in de
onderhoudsagenda is opgenomen zijn de regenpijpen. Deze zijn ook van slechte
kwaliteit en dienen te worden vervangen.
Het blok heeft een vrij groot collectief
deel dat middels een doorgang vanuit de straat te bereiken is. Het deel waar je
het blok binnenkomt is in beheer van de gemeente maar dit wordt vrij matig

maximale belasting
van het dak:

onderhouden. Ook is dit deel compleet verhard en kan regenwater hier nergens
anders heen dan naar de riolering.
De openbare ruimte rondom dit blok is in de
loop van de tijd ook behoorlijk verzakt. Deze wordt ook op korte termijn door de
gemeente aangepakt en weer opgehoogd.
Daarnaast heeft dit pand een dakgedeelte dat toegankelijk is via het trappenhuis.
Dit is constructief een steviger dak en biedt mogelijkheden voor het opvangen van
hemelwater en het toepassen van groen

100kg / m2

100kg / m2
250kg / m2

250kg / m2

+0.20
-1.05
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KWANTIFICERING VAN DE WATEROPGAVE

Kwantificering wateropgave bij 50mm
Uitgaande van een bui van 50mm zullen de volgende
hoeveelheden op de desbetreffende oppervlakken
vallen:

Dakeenheid 1 - 45,9 m²
Dakeenheid 2 - 96,8 m²
Dakeenheid 3 - 906,8 m²
Dakeenheid 4 - 604,4 m²
Dakeenheid 5 - 96,8 m²
Dakeenheid 6 - 187,8 m²
Dakeenheid 7 - 45,9 m²
A = 76,6 m²
B = 61,1 m²
C = 101,4 m²
D = 72,7 m²
E = 84,1 m²

Op het gehele dakoppervlak: (2766,5m² x 50mm)
138,33m³
Op platte daken: (1984,4m² x 50mm) 99,22m³

Totaal plat dakoppervlak

1984,4 m²
Overig dakoppervlak

1

782,1 m²

2

A

3
A

D

7

4

6

B

D

5

99,22m³

C

E
B
D
D
A

D

D
A

E
B

A

A

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

B

C

101,76m³

Totaal oppervlak binnenruimte blok

Verharde semiopenbare ruimtes

2035,2 m²

In totaal: (4801,7m² x 50mm) 240,09m³

Verharde
private ruitmes
Gemixte (verharde +
onververharde) private ruimtes

10m
4,8m

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

10m

10m
2,6m

10m
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240,09m³

AFKOPPELMOGELIJKHEDEN AAN DE STRAAT
De aangrenzende openbare ruimte heeft ook een
zekere mogelijke waterbergende capaciteit. In dit
blok lopen er wederom enorm veel regenpijpen aan
de voorkant naar beneden. Ook heeft het gebouw
een dusdanige structuur die relatief veel vergroening
tussen het trottoir en de ingang van de woningen
mogelijk maakt.
De rest van de openbare ruimte zou kunnen worden
ingericht met andere bouwstenen waaronder
een waterbergende wegfundering en incidenteel
waterbeging op de straat zelf. De straten naast het
bouwblok zijn doodlopend voor het autoverkeer.
Hierdoor is het ook nog mogelijk om de ruimtes aan de
uiteinden te vergroenen in de vorm van een regentuin.
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STROOMSCHEMA’S - HERGEBRUIK VAN HEMELWATER

waterbedrijf
6675

6675

drinken 90
keuken 525
handen wassen 484

thuisverbruik
82 huishoudens

toilet 1943

waterbedrijf

wasmachine 894

3838

2241

1053

neerslag op daken

neerslag op verhaarde grond
596

1053

neerslag op onverhaarde grond

2241

neerslag op daken

neerslag op verhaarde grond
596

thuisverbruik
82 huishoudens

neerslag op onverhaarde grond

neerslag totaal
3890

neerslag totaal
3890

drinken 90
keuken 525
handen wassen 484
toilet 1943

6675

wasmachine 894
bad/douche 2739

bad/douche 2739

kraanwater

kraanwater

afvalwater

afvalwater

hemelwater

hemelwater

volumes in
m³/jaar

volumes in
m³/jaar

bodem
6675

1053

riool

1053

1053
6675

10565
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riool
6675

HUIDIGE SITUATIE

NA TOEPASSING VAN DE VOORGESTELDE BOUWSTENEN

Dit stroomdiagram toont de totale hoeveelheid regenwater die jaarlijks op
daken, en binnenterrein van het stadsvernieuwingsblok valt en welk gedeelte
er verdampt. In dezelfde verhouding toont het schema hoeveel drinkwater
de huishoudens jaarlijks consumeren en laat het taartdiagram zien waarvoor
het drinkwater wordt gebruikt. We zien vervolgens hoe deze waterstromen
samenvloeien en via het riool worden afgevoerd.

Wanneer er maximaal wordt vergroend zoals is weergegeven in de doorsnede
hiernaast kan al het regenwater op het binnenterrein en daken worden
geborgen en gebufferd. Daarnaast wordt een deel van het opgevangen
regenwater gebruikt voor alle toiletspoeling en wasmachinegebruik. Het
schema toont hoe deze ingrepen een besparing van bijna 40% op de rioollast
kan veroorzaken èn een vermindering op het drinkwaterverbruik oplevert van
ruim 40%.

MAXIMAAL VERGROENEN EN HERGEBRUIK VAN HEMELWATER
Omdat dit gebouw een stevige constructie heeft is het mogelijk om de daken
te vergroenen en te combineren met watervertragende maatregelen. Het
polderdak is hier uitstekend toe te passen. Dit kan zodanig worden ingericht
dat het ook nog een extra buitenruimte vormt voor de bewoners van het
blok. De collectieve tuin kan zo worden ingericht dat het regenwater hier de
ruimte heeft om te infiltreren.

Nat tuinontwerp
(Regentuin)

toegevoegde
bergingscapaciteit :

toegevoegde
bergingscapaciteit :

31,8 m³

Doordat er een ongebruikte ruimte onder de panden aanwezig is, die
overigens ook nog hoger ligt dan de tuinen, kunnen hier waterbergende
zakken worden geplaatst waardoor regenwater hier kan worden hergebruikt
voor verschillende doeleinden waaronder het doorspoelen van de toiletten of
het irrigeren van de tuinen. Deze bouwsteen wordt niet meegerekend met de
piekbergingscapaciteit aangezien hier continu water in zal staan.

Waterbergend
sedumdak

Waterbergende
sedumdaken

Polderdaken
toegevoegde
bergingscapaciteit :

155 m³

Regenwaterbassin
in de kruipruimte

72,5 m³

Polderdak
Nat tuinontwerp
(gebruik van aanwezig relief)

+0.20
-1.30

-1.10

-1.50
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In de buitenruimte direct naast het stadsvernieuwingsblok is enorm
veel bergingscapaciteit, hierdoor hebben we in ons voorstel voor
Benodigde piekbergingscapaciteit
dit blok ook het meeste regenwater
afgekoppeld in deze openbare
50mm
ruimte waardoor er in het binnenterrein
en op de daken van het
blok voornamelijk een kwalitatieve verbetering kan plaatsvinden.
IN TOTAAL:
69 m³ 30 m³
De platte daken kunnen in dit geval een piekbergingsfunctie
hebben
240 m³
waardoor niet al het regenwater in een keer hoeft te worden
opgevangen op het maaiveld maar dat het tijdelijk kan worden
vastgehouden in en nog kan dienen
als irrigatie voor het groen
op
19 m³
20 m³
+
het dak.
102 m³

STRATEN

Benodigde piekbergingscapaciteit

DAKEN
(29% SCHUIN)

Benodigde piekbergingscapaciteit

50mm
Benodigde
piekbergingscapaciteit
Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder dak)

50mm

69 m³

IN TOTAAL:

50mm

240 m³

30 m³

69 m³

IN TOTAAL:

30 m³
69 m³

10%
19 m³

STRATEN

20 m³
+
DAKEN
(29% SCHUIN)

102 m³

BINNENTERREINEN

STRATEN

10%

PIEKBERGING

DAKEN
(29% SCHUIN)

155259
m³m³

IN TOTAAL:

TIJDELIJKE OPSLAG

60% 60%
10%

13 m³

20%20%

VERTRAAGD
AFVOEREN
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10%

60%

20%

VERTRAAGD
AFVOEREN

332 m³

10% 10%
TIJDELIJKE OPSLAG
80%
10%
13 m³
137 m³

TIJDELIJKE OPSLAG

142 122
m³ m³ 111 m³

142 m³

PIEKBERGING

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie

BINNENTERREINEN

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)
32 m³ 72 m³
IN TOTAAL:
IN TOTAAL:
10%10%

32 m³ 72 m³

10%

Dak als tijdelijke
opslag bij trage
inﬁltratie
Beschikbare
bergingscapaciteit
(zonder
dak)

155 m³

20%

TOTAAL:
240IN m³
IN TOTAAL:
155 m³
240 m³

20 m³ TIJDELIJKE OPSLAG
+
13 m³
102 m³
20 m³
+
142 m³ 102 m³
BINNENTERREINEN

DAKEN
(29% SCHUIN)
STRATEN

30 m³

20%

19 m³

IN TOTAAL:

60%

60%

19 m³

Beschikbare bergingscapaciteit (zonder dak)

10%

BINNENTERREINEN

PIEKBERGING
PIEKBERGING, OPSLAG VOOR
221 m³
HERGEBRUIK ÉN INFILTRATIE
PIEKBERGING

Dak als tijdelijke opslag bij trage inﬁltratie

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

IN TOTAAL:

259 m³
10%

32 m³ 72 m³

10%
137 m³

60%
10%

20%

VERTRAAGD
AFVOEREN

259 m³

80%

IN TOTAAL:

436 m³

10%
10%
137 m³

GESCHATTE BATEN:

GESCHATTE KOSTEN:
Polderdaken (á € 210,-/m²):
Vegetatiedaken (á € 40,-/m²):
Aanpassen reliëf
Arbeidskosten (€5,-/m³):
Regenwaterbasins:

Totale kosten:
Kosten per m³ (259 m³)
Kosten per woning (82 woningen)

€ 126.840,€ 64.373,€ 775,€ 6.000,-

€ 197.988,€ 764,€ 2.414,-

In de Teeb.stad tool wordt omschreven dat groene daken verschillende baten
hebben, waarvan isolatie, geluiddemping, waterretentie en verbetering van
luchtkwaliteit de omvangrijkste zijn. Groene daken isoleren, waardoor er een
mogelijke besparing op energieverbruik plaats vindt in de winter. Daarnaast
zijn ze ook aantrekkelijker om te zien en is bewezen dat het een positief effect
heeft op de gezondheid van de bewoners.

Besparing op aanleg hemelwaterafvoer
Vermeden kosten op het aanleggen van een HWA door
creëren van extra bergingscapaciteit in het bouwblok**

€ 11.229 ,-

Verlaging rioollast (over 30 jaar)
€ 151.710,-

Vermeden zuiveringskosten RWZI (á €1,30 m³)*

Vermindering drinkwaterverbruik (over 30 jaar)
€ 106.388,-

Door het hergebruik van regenwater (á €1,25 m³)

Toegevoegde waarde groen dak (over 30 jaar)
Toegevoegde waarde groen dak over 30 jaar*:
(besparing op gezondheidskosten directe omgeving)

€ 82.800,-

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

€ 21.753,-

Totale besparingen (over 30 jaar):

€ 373.880,-

* Berekend met behulp van de Teeb.stad-tool uitgaande van een 		
jaargemiddelde van 900mm regen
** Uitgegaan van het 100% afkoppelen van het dak op het binnenterrein
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5.3 TRANSITIE VAN VASTGOED
RUIMTELIJKE OPBOUW EN CAPACITEIT
1

1

2

3

Totaal plat dakoppervlak

2

3

9006,5 m²

Totaal plat dako

9006,5

Overig dakoppervlak

Overig dako

45,2 m²
4
6

C

6
8
5

5

8

7

710

10

9

Op deze pagina is zichtbaar gemaakt hoe het bouwblok ruimtelijk is
opgebouwd. Hierin zijn opgenomen: de daktypen, dakoppervlakken,
dakeenheden, het gebruik van de binnenterreinen en de oppervlakten
van de binnenterreinen.

45,2

4

9

12

12
13

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

11

13

11

Totaal oppervlak publieke ruimte
Totaal oppervlak publiek

1441,3 m²

10m

Sportveld

Sportveld

Trottoir

Trottoir

1441,3

10,5m

10m

10m

10m

Rijbaan

Rijbaan

10m
5,7m

10m
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10m

10m

Het transitieblok bevindt zich in
een context waarin geheel andere
krachten spelen dan in de voorgaande
bouwblokken. Het blok is een bouwblok
bestaande uit bedrijfspanden die
in de toekomst mee zullen moeten
transformeren met de veranderende
stedelijke context. Het blok kenmerkt
zich door de afwezigheid van private
buitenruimte en een door verharding
gedomineerde, zeer functioneel
ingerichte openbare ruimte.
Ook in dit deel is het grootste deel
van de bebouwing in eigendom van
Havensteder. Echter staat momenteel
op de planning om dit vastgoed in de
nabije toekomst te verkopen of anders
te ontwikkelen. In dit gebied ligt ook een
voedseltuin op een plek dat officieel een
bouwkavel is, deze plek is momenteel
echter een zeer gewaardeerde
buitenruimte en het zou goed zijn voor
de wijk als deze behouden zou blijven.
Het zou daarom interessant zijn om de
kijken of de bouwrechten van deze plek
verplaatst zouden kunnen worden naar
de naastgelegen plek waar momenteel
het Cruyff Court ligt.

Eigendom Havensteder

Het huidige Zomerhofkwartier
Klein
Zomerhof

Geplande verkoop van het
commerciële vasgoed

Gewaardeerde openbare
ruimte is een bouwlocatie
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KLIMAATBESTENDIG ZOHO - WERK IN UITVOERING
A welcoming raingarden replacing the abundance of hard surface (now mainly parking)

1

3

2
1

Het Zomerhofkwartier is een gebied dat vollop in transformatie is. Er zijn
verschillende projecten in uitvoering of in de planning die het gebied in
de komende jaren van kleur doen veranderen. Een van die projecten is
de regentuin (1) die een groene welkomsttuin zal gaan vormen in het
begin van de Vijverhofstraat. Een ander belangrijk project is de renovatie
van de Hofbogen (2) waarmee er ruimte komt voor nieuwe bedrijven
en voorzieningen. En de openbare ruimte in de wijk wordt op een
watersensitieve manier ingericht (3) zodat het regenwater in de toekomst
ter plekke kan worden opgevangen. Op de volgende pagina’s ziet u een
verkenning van wat een mogelijke nieuwe configuratie zou kunnen zijn voor
het bestudeerde transformatieblok.

2 3
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VINGEROEFENINGEN VOOR TRANSFORMATIE
VINGEROEFENING 2

VINGEROEFENING 1

Maximaal benutten van huidige eigendomsgrenzen

Gebalanceerde stedenbouwkundige ingreep

VINGEROEFENING 3

Maximaal faseerbaar

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

2
3

2
5

2

1

1

-3

-3

4

3

Gare du Nord trein
Zomerhof

1

+24

+8

+12

+24
+32

+52

+24
+56

+60

+6

+28

+4

+24

+5

+40

+8
+6
+6

+37

Nieuwe wooneenheden: 150
Parkeervoorziening:
1x 4200 m2 (165 pp)
Nieuwe bedrijfsruimte: 6575 m2

72

Nieuwe wooneenheden: 206
Parkeervoorziening:
2x 2000 m2 (160 pp)
Nieuwe bedrijfsruimte: 7625 m2

Nieuwe wooneenheden: 100
Parkeervoorziening:
1x 3000 m2 (120 pp)
Nieuwe bedrijfsruimte: 9100 m2

RANDVOORWAARDEN VOOR EEN CIRCULAIR STADSBLOK
Het voornaamste uitgangspunt is dat
wanneer er een nieuwe transformatie in
deze wijk zal plaatsvinden, deze zodanig
wordt vormgegeven dat het een circulair
watersysteem heeft en dat het voor minimaal
100% zijn eigen hemelwater opvangt.
Ook kan het blok volledig energieneutraal
worden gemaakt en het lieft nog extra energie
produceren voor andere omliggende blokken.
Daarnaast is het van belang dat het blok een
zekere sociale betekenis heeft voor de wijk.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
maatschappelijk programma maar voor het
stedelijke leven is het vooral interessant als het
blok een levendige plint heeft.
Uit de voorgaande modellen is gebleken dat
er ruimte is voor een mix van functies met de
volgende bandbreedte:

Nieuwe woningen: 100 - 200
Parkeervoorziening: 120 - 160
Bedrijfsruimte:
6000 - 9000 m2
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STROOMSCHEMA’S - HERGEBRUIK VAN HEMELWATER
HUIDIGE SITUATIE

7332

neerslag op daken

neerslag totaal
8499

neerslag op verhaarde grond
1167

Dit stroomdiagram toont de totale hoeveelheid
regenwater die jaarlijks op daken van het
transformatieblok valt en welk gedeelte er
verdampt. In dezelfde verhouding toont het
schema hoeveel drinkwater de huishoudens
jaarlijks consumeren en laat het taartdiagram zien
waarvoor het drinkwater wordt gebruikt. We zien
vervolgens hoe deze waterstromen samenvloeien
en via het riool worden afgevoerd. Momenteel
bevinden zich alleen bedrijven in dit blok waardoor
er relatief weinig water door het waterbedrijf
wordt aangeleverd.

waterverbruik door
150fte in bedrijven

waterbedrijf
1200

1200

keuken 108
toilet 636
reiniging 276
bad/douche 180

kraanwater
afvalwater
hemelwater

volumes in
m³/jaar

kraanwater
afvalwater
hemelwater

volumes in
m³/jaar
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1200

riool
9699

NA TOEPASSING VAN DE VOORGESTELDE BOUWSTENEN

thuisverbruik
206 huishoudens
10695

waterbedrijf
11894

16769

drinken 226
keuken 1319
handen wassen 1216
toilet 4881
wasmachine 2246

neerslag op verhaarde gron

6075

1053

neerslag totaal
7128
neerslag op daken

Wanneer we uitgaan van een volledig
klimaatneutraal en circulair blok zoals is
weergegeven in de doorsnede hiernaast kan al
het regenwater op de daken en inpandig worden
geborgen en gebufferd. Al het opgevangen
regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling
en wasmachinegebruik. Omdat er ruim 200
wooneenheden worden toegevoegd aan het
bouwblok is het nodig dat het waterbedrijf meer
drinkwater moet aanleveren. Het schema toont
echter wel dat al het opgevangen regenwater
wordt hergebruikt en dat dit bijna voldoende
is om alle toiletten en wasmachines van water
te voorzien. Dit is bijna 35% van het totale
verbruikte water in het gehele blok.

6075
bad/douche 6881

waterverbruik door
150 in bedrijven

1200

1200

keuken 108
toilet 636
reiniging 276
bad/douche 180

kraanwater
afvalwater
hemelwater

volumes in
m³/jaar

kraanwater
afvalwater
hemelwater

volumes in
m³/jaar

opslag voor hergebruik

1200

16769

riool
17969
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KLIMAATNEUTRAAL CIRCULAIR STADSBLOK
Waterberging op daken en
tegen de gevels

Opslag en
hergebruik van
hemelwater

Hemelwater van daken
voor irrigatie in regentuin

Watersensitieve
inrichting van de
openbare ruimte
Inpandig
hergebruiken van
hemelwater voor
toiletspoeling etc.
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Het transformatieblok is een uitstekende plek om
de ambitie een stuk hoger te leggen als het gaat
om het maken van een klimaatneutraal stadsblok.
Als de randvoorwaarden worden nagestreefd kan
men een blok ontwikkelen vergelijkbaar met het
hiernaast getoonde beeld. Bij nieuwbouw kan men in
de constructie rekening houden met een zwaardere
draagkracht van de daken waardoor hier veel
eenvoudiger wateropslag gecombineerd kan worden
met vergroening en andere functies. Daarnaast is het
hier ook erg interessant om in de panden een goede
infrastructuur aan te leggen die het mogelijk maakt
om hemelwater te hergebruiken voor doeleinden zoals
toiletspoeling, wasmachines, irrigatie van het groen op
de daken etc.

GESCHATTE MEERKOSTEN:
Polderdaken (á € 210,-/m²):
Inpandige waterberging (á € 50,-/m3):
Interne infrastuctuur ten behoeve
van hergebruik hemelwater
(á € 1.200,-/woning):
Totale kosten:

GESCHATTE BATEN:
€ 1.575.000,€ 25.000,-

Besparing op aanleg hemelwaterafvoer
Vermeden kosten op het aanleggen van een HWA door
creëren van extra bergingscapaciteit in het bouwblok**

€ 55.073 ,-

Verlaging rioollast (over 30 jaar)

€ 247.200 ,-

€1.847.200,-

Kosten per m³ (500 m³)

€3.200,-

Kosten per woning (206 woningen)

€ 7.767,-

Het transformatieblok bevindt zich daarnaast ook in een (potentieel) zeer
interessante context. Aan de ene kant bevinden zich de Hofbogen die er in
de toekomst voor zullen zorgen dat het gebied meer een bestemming zal
worden. Als men de bouwrechten die nu op de plek liggen van het ‘Zomerhof’
verplaatst naar waar momenteel het Cruyff Court ligt, en vervolgens het park
richting het noorden uitbreidt, komen er opeens veel meer woningen bij die
uitkijken op een park. Dit heeft positieve effecten op de vastgoedwaarde.

€ 312.741,-

Vermeden zuiveringskosten RWZI (á €1,30 m³)*

Vermindering drinkwaterverbruik (over 30 jaar)
€ 300.713,-

Door het hergebruik van regenwater (á €1,25 m³)

Toegevoegde waarde groen dak (over 30 jaar)
Toegevoegde waarde groen dak over 30 jaar*:
(besparing op gezondheidskosten directe omgeving)

€ 412.978,€ 32.630,-

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

Totale stijging in vastgoedwaarde (over 30 jaar)
51 nieuwe woningen met uizicht op een park*:

Totale besparingen (over 30 jaar):

€ 612.000,-

€ 1.726.135,-

* Berekend met behulp van de Teeb.stad-tool uitgaande van een 		
jaargemiddelde van 900mm regen
** Uitgegaan van het 100% afkoppelen van het dak op het binnenterrein
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6 WET EN REGELGEVING
De wet- en regelgeving rondom klimaatadaptatie is overer het algemeen nog
vrij onduidelijk. De elementen waar rekening mee moet worden gehouden zijn
dusdanig divers dat een aantal voorbeelden uitgewerkt zullen moeten worden om
duidelijkheid te krijgen hoe dit thema en de wet zich tot elkaar verhouden. Dit
hoofdstuk gaat in op de (on)mogelijkheden vanuit wet- en regelgeving ten aanzien
van water en voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op en rond
particuliere bouwblokken met in het bijzonder in het vastgoed van Havensteder.
In de wet wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen DAEB (Diensten
van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB zowel op woning- als op
complexniveau. Complexen waarvoor een VVE (Vereniging voor Eigenaren) is
opgericht en complexen waar de corporaties geen direct belang in heeft maar de
gemeente nadrukkelijk wensen neerlegt. Wel wordt er bij soortgelijke thema’s altijd
de opmerking gemaakt dat de voorziening uitsluitend ten goede komen aan de
eigen huurders van de betreffende woningen.
De kerntaak van de corporatie is het aanbieden van huisvesting aan huishoudens
die daarin niet zelfstandig kunnen voorzien. De woningwet bepaalt daarnaast
dat corporaties diensten mogen verlenen aan bewoners, maatschappelijk en
bedrijfsmatig vastgoed mogen ontwikkelen en mogen bijdragen aan het verbeteren
van de leefbaarheid (bijvoorbeeld huismeesters of initiatieven om overlast te
bestrijden). Deze activiteiten worden samen met de gemeente vastgesteld. Levering
van diensten aan derden is daarentegen niet toegestaan, met uitzondering van
terug leveren van energie aan het energienet.

‘Welke activiteiten in dit project ‘Klimaatblok
Agniesebuurt / Zomerhofkwartier’ zijn nu volgens
de wet wel en niet toegestaan?’
Om antwoord te geven op deze grote vraag worden wij ondersteund door
onderstaande conclusies die zijn overgenomen uit het stageverslag ‘Climate
proofing Dutch social housing’ door Thijs de Vries (geraadpleegd via Havensteder,
2016).
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BETREKKEN VAN BEWONERS

De vertaling van het thema klimaatverandering naar (sociale) woningcorporaties
is op dit moment nog niet gemaakt. De betrokken corporatie Havensteder voelt
zich als belanghebbende in de wijk Agniesebuurt mede verantwoordelijk voor
het realiseren van klimaatdoelstellingen. Het belang voor haar bewoners is groot.
Direct belang is geen wateroverlast zowel buiten als in de woning en minimaliseren
van vochtproblemen in de woning. Daarnaast wil Havensteder haar bewoners
nadrukkelijker betrekken bij dit thema om het waterbewustzijn te vergroten
en dit te vertalen naar kansrijke ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan de
verschillende mogelijkheden voor het vasthouden of vertraagd afvoeren van
hemelwater (middels groene daken, polderdaken en groene gevels), opslag en
hergebruik van regenwater (regenton, regenschutting, regenwaterbassin) etc.

KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN

De Woningwet 2015, BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting) en
Verordening toegelaten instellingen beperken de reikwijdte van de toegestane
klimaatadaptatieve maatregelen door woningcorporaties, en kunnen mogelijk
leiden tot verantwoordingsproblemen hierover. Klimaatadaptatieve maatregelen
worden alleen toegestaan zolang de investeringen uitsluitend betrekking hebben
op de onroerende of infrastructurele aanhorigheden voor het bezit op het
perceel van de woningbouwcorporatie, en dus niet betrekking hebben op een
groter gebied. Het is dus een voorwaarde dat klimaatadaptatieve maatregelen
uitsluitend ten goede komen aan de eigen huurders van de desbetreffende sociale
huurwoningen. De klimaatadaptatieve maatregelen moeten kunnen worden
beschouwd als onderdeel van de infrastructuur van de woning. Het is dus niet
toegestaan om als woningcorporatie in de openbare ruimte te investeren. Deze
bepalingen kunnen in de praktijk leiden tot onduidelijkheden in situaties waar het
lastig te bepalen is of de klimaatadaptatieve maatregelen uitsluitend betrekking
hebben op de onroerende of infrastructurele aanhorigheden voor het bezit op
het perceel van de woningbouwcorporatie. Daarmee kan dit mogelijk leiden tot
verantwoordingsvraagstukken.

AUTORITEIT WONINGCORPORATIES

Woningbouwcorporaties beschouwen de samenwerking met de Autoriteit
woningcorporaties als een beperkende factor voor het integreren van
klimaatadaptatieve maatregelen in projecten.

KENNIS OVER KLIMAATBEHEERSING

Er is onbekendheid onder woningcorporaties over de gevolgen van
klimaatverandering voor het eigen vastgoedbezit. Woningbouwcorporaties hebben
vaak nog weinig of geen ervaring met schade als gevolg van water, of klachten
over de klimaatbeheersing in hun vastgoed als gevolg van hitte. Actie wordt alleen
ondernomen nadat ernstige schade heeft plaatsgevonden.

STIMULEREN KLIMAATNEUTRAAL (VER)BOUWEN

In de huidige situatie ontbreekt de verplichting om klimaatneutraal te (ver)bouwen.
In veel gevallen komt weinig terecht van de ambitie om een duurzaam gebouw,
zoals het klimaatblok, te realiseren. Om dit te stimuleren kan worden gedacht
aan prestatie-afspraken of verplichtingen in bijvoorbeeld het bouwbesluit. Of een
andere manier om de drive/incentive te verhogen.
Klimaatadaptatie heeft ook nog een lage prioriteit binnen de sociale woningbouw
sector. Dit is vanwege de lage korte termijn urgentie van klimaatadaptatie door alle
huidige veel urgentere problemen waarmee corporaties geconfronteerd worden,
in combinatie met de grote juridische veranderingen en financiële beperkingen
die zijn geïntroduceerd in de sector. Veel woningbouwcorporaties waarmee
gesproken is gaven aan zich veelal te richten op compliance met waar ze formeel
tot verplicht worden in wetgeving (Woningwet 2015 en bouwvoorschriften, en
wat anderszins wettelijk bindend is zoals de overeenkomsten met gemeenten: de
prestatieafspraken), en wat financieel een positieve businesscase oplevert.
Corporaties waren niet bezig om proactief de gevolgen van klimaatverandering voor
het vastgoed van de woningbouwvereniging in kaart te brengen. Ze zagen dit als de
taak van gemeenten omdat daar meer expertise is over dit onderwerp dan bij de
woningbouwcorporaties.

JURIDISCHE BORGING VAN KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN

Bij de realisatie van watermaatregelen in het private domein gaat het om de
vraag of en in hoeverre (juridische) borging nodig is om ervoor te zorgen dat de
voorzieningen ook op lange termijn hun werk blijven doen. In het huidige beleid
wordt er vanuit gegaan dat alle bergingsgebieden (in publiek of privaat domein)
vergund zijn en worden vastgelegd in de legger (Hoogheemraadschap) en het

bestemmingsplan (gemeente Rotterdam). Volgens artikel 1.1 van de Waterwet
kunnen alternatieve voorzieningen waarbij water wordt vastgehouden en geborgen
als een bergingsgebied worden beschouwd. Dit is, krachtens de Wet ruimtelijke
ordening, “een voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde
een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van
de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied
in de legger is opgenomen”. Het is dus van belang dat de alternatieve voorziening
als bergingsgebied wordt bestemd door de gemeente in het ter plaatse vigerende
bestemmingsplan en opgenomen wordt in de legger van de watersystemen door
HHSK.
De vraag die zich hier voordoet is of vele kleinschalige maatregelen individueel
moeten worden gereguleerd met legger, bestemmingsplan en watervergunningen.
Indien de maatregelen goed worden vastgelegd, kan het functioneren van de
waterberging indien noodzakelijk worden afgedwongen. Dit vraagt echter een
grote belasting van de organisaties voor toezicht en handhaving op naleving van de
vergunning. Alternatief is om de voorzieningen niet te vergunnen en uit te gaan van
het vertrouwen dat gerealiseerde voorzieningen in stand zullen worden gehouden
omdat de eigenaren direct of indirect voordeel hebben. De waterbeheerders
rekenen dan met een kleinere beschikbaarheid van de geïnstalleerde capaciteit in
een bepaald gebied (50% tot 80%). Hiermee wordt een bepaalde mate van uitval
geaccepteerd, ofwel doordat men de voorziening toch verwijdert, ofwel omdat de
voorziening door onderhoudsachterstand niet meer goed functioneert.

ANDERE MODELLEN VOOR EEN EFFECTIEVE WATERBERGING

Er zijn wellicht ook andere oplossingen mogelijk. Een interessante gedachte is
de mogelijkheid waarbij ruimte op daken wordt gehuurd als waterberging door
derden (niet zijnde het waterschap of gemeente). Deze partij kan een vereniging of
stichting zijn, maar bijvoorbeeld ook een dakonderhoudsbedrijf. Het doel van deze
opzet is een goede borging en het effectief instandhouden van de waterberging en
zorg voor (waterdichte dakbedekking van) het onderliggende gebouw.
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7 FINANCIERING EN REALISERING
Het realiseren van een Klimaatblok is een meerwaarde voor bewoners, eigenaren
en maatschappij. Alle partijen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid deze te
realiseren. Gemeente en HHSK kunnen het Klimaatblok faciliteren en stimuleren
door kennis en middelen beschikbaar te stellen. De eigenaar kan een bijdrage
leveren door het beschikbaar stellen van (delen van) daken en perceel voor
medegebruik voor bijvoorbeeld waterberging en vergroening. Dit komt ten goede
voor de bewoners en gebruikers van de gebouwen en de eigenaar van het pand.

INZET HOOGHEEMRAADSCHAP

Een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage
van HHSK is de maatregel moet bijdragen aan het verkleinen van de wateroverlast
in het gebied. Het doel van de te realiseren voorziening is het vasthouden en/of
vertraagd afvoeren van regenwater. HHSK voert maatregelen op particulier terrein
niet zelf uit maar zal in specifieke gevallen faciliteren in het aanleggen van de
voorziening of een (financiële) bijdrage daartoe verlenen aan de eigenaar. Hiervoor
zullen vooraf (bestuurlijk geaccordeerde) afspraken moeten worden gemaakt en
vastgelegd.
HHSK heeft een bijdrageregeling waarop particulieren aanspraak kunnen maken,
wanneer ze omgevingsinitiatieven voor duurzaam waterbeheer ontplooien. HHSK
onderzoekt in hoeverre de bijdrageregeling, om water vasthouden in de stad door
particulieren te ondersteunen en stimuleren, in de toekomst verder kan worden
verbeterd of uitgebreid.
Een vraagstuk dat verder moet worden uitgewerkt is in hoeverre een
financiële bijdrage aan een particulier of een ondernemer, zoals Havensteder,
aangemerkt wordt als staatssteun. Bij (Europese) subsidies is de ervaring dat een
overheidsbijdrage al snel wordt aangemerkt als staatssteun.
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INZET HAVENSTEDER

De Woningwet 2015, BTIV en Verordening toegelaten instellingen introduceren
een aantal financiële beperkingen voor de uitvoering van klimaatadaptatieve
maatregelen door woningcorporaties, omdat deze bepalingen de
investeringscapaciteit van woningcorporaties verminderen.
Als een klimaatadaptatieve maatregel wordt beschouwd als een niet-DAEB activiteit
kan er geen borging vanuit het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) worden
afgegeven, en kan er hierdoor geen externe financiering worden aangetrokken
tegen gunstige lage rente via het WSW-borgingsstelsel.
Het introduceren van de marktwaarde in verhuurde staat voor de waardering
van vastgoed voor financiële risico-evaluatie kan een negatieve financiële
risicobeoordeling voor bepaalde sociale huisvesting projecten betekenen,
waaronder adaptatiemaatregelen (zie paragraaf 4.2). In dergelijke gevallen kan
er geen externe financiering tegen gunstige lage rente worden verkregen via het
WSW-borgingsstelsel, omdat er dan geen WSW borging wordt afgegeven.

8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Voor het klimaatadaptief inrichten van de stad ligt er een enorme kans in het
‘private domein’. Voor lokale partijen en organisaties (gebouweigenaren, gemeente,
waterschappen) is een aantrekkelijke én klimaatbestendige gebouwde omgeving
steeds vaker een doelstelling in het beleid. Uit de praktijk blijkt dat klimaat
adaptieve inrichting van de gebouwde omgeving bovendien meerwaarde biedt
voor de eindgebruikers (bewoners, ondernemers). Daarnaast is het van belang dat
regenwater zo veel mogelijk lokaal wordt vastgehouden en niet via het gemengd
riool wordt afgevoerd. Kortom, er is veel gewonnen met een klimaatadaptieve
aanpak van de private omgeving van de stad. En toch is het toepassen van
klimaatmaatregelen nog geen dagelijkse praktijk.
Onze studie “Klimaatblok Agniesebuurt / Zomerhofkwartier” richt zich op de
mogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen op blokniveau. Er zijn in
deze Rotterdamse buurt drie exemplarische blokken onderzocht; een 19e eeuws
bouwblok, een blok uit de jaren ’80 en een nieuw te bouwen complex.
Voor de gecombineerde verbetering van vastgoed én prestaties op het gebied van
klimaatadaptatie is een rijk pallet aan maatregelen beschikbaar. In onze studie
hebben wij bouwstenen ontwikkeld voor:
Waterberging op daken en tegen gevels
Opslag en hergebruik van het hemelwater
Waterberging in en onder de tuin
Waterberging aan de straatgevel
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse is een combinatie van maatregelen
inzetbaar. In alle gevallen is het de moeite waard om het hemelwater te
‘cascaderen’ of stapsgewijs te bergen en vertraagd af te voeren.
Bij elk van de drie blokken is het opslaan en eventueel vertraagd afvoeren
van een hoosbui (50 mm in 2 uur) ruimtelijk en functioneel goed mogelijk. In
combinatie met groen (bijvoorbeeld op het polderdak) is er ook een bijdrage
aan de verkoeling van de omgeving. Onze studie laat zien, dat de combinatie
van maatregelen op verschillende manieren bijdraagt aan een aantrekkelijker
‘woonklimaat’. Bijvoorbeeld door de aanleg van toegankelijke groene daken of
het verbeteren van de kwaliteit van het binnenterrein en door regentuintjes aan
de straat. De zichtbaarheid van deze wateropvangmaatregelen draagt bij aan het
waterbewustzijn en het besef van de noodzaak om de stad waterbestendig in
te richten. Bij nieuwe complexen is er uiteraard de mogelijkheid van een meer
ambitieuze aanpak van klimaatneutraal en circulair bouwen.

De verschillende voorgestelde bouwstenen vragen om investeringen, die bovenop
de kosten van het reguliere onderhoudsprogramma van het corporatiebezit
komen (aanpak binnentuinen, groot onderhoud aan gevel en dak). Een indicatieve
berekening laat zien dat de investeringen uiteenlopen van € 250,- per m3 of € 850,per woning tot € 765,- per m3 of € 2.400,- per woning.
Dat er ook baten zijn is duidelijk. Deze zijn echter minder eenvoudig te duiden en in
euro’s uit te drukken. Ook is de baathouder in veel gevallen een andere partij dan
de kostendrager. Een indicatieve berekening (met behulp van TEEB-stad) laat zien
dat over een periode van 30 jaar de kosten veelal terugverdiend kunnen worden.
De TEEB-stad tool is een instrument om tot een getalsmatige waardering
te komen van de drie modellen. TEEB-stad vertaalt fysieke groenblauwe
aspecten naar zes toegevoegde waarden: gezondheidseffecten, vermindering
energieverbruik, waarde toename van vastgoed, recreatiewaarde, sociale cohesie
en vermeden wateroverlast. Deze rekentool is met name interessant als er helder
kwantificeerbare fysieke groenblauwe ruimte wordt toegevoegd. Een aanvullende
studie naar de kosten/baten van de klimaat adaptieve maatregelen op blokniveau is
de moeite waard.
Een pilotblok kan dienen om rondom financiering meer kennis op te bouwen.
De woningcorporatie, het waterschap en de gemeente zouden kunnen
onderzoeken welke financiële arrangementen er mogelijk zijn, denk bijvoorbeeld
in een differentiatie van rioolheffing, bijdrageregelingen vanuit het waterschap
en cofinanciering vanuit de meerjaren-onderhoudsprogramma’s van de
woningcorporatie. Daarbij hoort ook een beoordeling van de financiële beperkingen
vanuit bijvoorbeeld de Woningwet 2015.
“The proof of the pudding is in the eating” Wij stellen voor om in de Agniesebuurt
de volgende stap te zetten. Wij willen tenminste op 1 blok met de resultaten van
deze studie aan de slag. Vooralsnog lijkt blok B op korte termijn geschikt, vanuit
de planning van Havensteder en vanuit de voorgenomen rioolvervanging door de
gemeente Rotterdam.
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