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AGNIESEBUURT

ZOMERHOFDISTRICT

BENTHEMPLEIN

CENTRAL STATION

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

4

DE ROTTE

1 Inleiding
Inleiding
Voor u ligt het eindresultaat van de studie naar de klimaatbestendige herinrichting
van de Vijverhofstraat in de Rotterdamse Agniesebuurt. Deze voorgenomen
herinrichting maakt deel uit van de proeftuin “Climateproof ZOHO-district”.
De studie is verricht door De Urbanisten in opdracht van het Valorisatieprogramma
Deltatechnologie en Water. De Gemeente Rotterdam heeft actief bijgedragen aan de
studie, ondermeer vanuit het programma ‘Watersensitive Rotterdam’. Een deel van
de resultaten zijn ook direct inzetbaar in dat programma.

Opgave
In 2016 / 2017 staan in het Zomerhofkwartier en de Agniesebuurt belangrijke
werken aan riool en openbare ruimte op het programma. Deze werkzaamheden
samen zijn een niet te missen kans voor het afkoppelen van regenwater en voor
de implementatie van innovatieve oplossingen die meerwaarde opleveren voor de
omgeving.
De opgave is om te verkennen welke verschillende mogelijkheden er zijn die kunnen
worden toegepast. Daarbij gaat de aandacht nadrukkelijk uit naar het afkoppelen van
hemelwater van de straat en van de direct aanliggende bebouwing, waaronder van
de Hofbogen. Ook de mogelijkheden voor tijdelijke berging, hergebruik, infiltratie en
transport vragen om een verkenning. De resultaten van het ontwerpend onderzoek
zijn direct inzetbaar als basis voor de riolerings- en inrichtingsplannen (IP’s) voor de
Vijverhofstraat.
Op basis daarvan is de opdracht aan De Urbanisten als volgt omschreven;
Het samenstellen van een reeks integrale varianten voor het afkoppelen van de
Vijverhofstraat, alsmede het globaal uitwerken van een voorkeursvariant voor de
afkoppelling van de Vijverhofstraat.
De Vijverhofstraat, gezien in de richting van de Bergweg
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2 Bestandsopname van de Vijverhofstraat

Deel 1

6

Deel 2

Deel 3
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Vijverhofstraat
De Vijverhofstraat is één van de lange structuren in het Oude Noorden van
Rotterdam. De straat is opgespannen tussen de Bergweg in het noorden en de
Heer Bokelweg in het zuiden. De straat volgt het traject van de Hofpleinlijn. De
karakteristieke Hofbogen maken van de Vijverhofstraat in veel opzichten een
bijzondere Rotterdamse stadsstraat.
De Hofpleinlijn zorgt voor de continuiteit in de hele Vijverhofstraat. Het karakter
van de straat verschilt echter ten noorden en ten zuiden van de Teilingerstraat.
De Vijverhofstraat doorkruist zowel het naoorlogse Zomerhofkwartier als de
negentiende eeuwse Agniesebuurt. In de Agniesebuurt is het straatprofiel
relatief smal. De aanliggende bebouwing aan de oostkant is een mix van
negentiende eeuwse panden en stadsvernieuwingsblokken. De nadruk ligt er op de
woonfunctie (deel 1). In het Zomerhofkwartier is de straatruimte veel breder. De
wederopbouwpanden aan de oostkant hebben een bedrijfsbestemming of zijn als
kantoor in gebruik (deel 2 + 3).

Vijverhofstraat deel 1

Deel 1 van de Vijverhofstraat in de richting van de Bergweg

De Vijverhofstraat tussen Bergweg en Teilingerstraat is een smalle stadsstraat. De
breedte bedraagt overal zo’n 15 meter. De straat heeft een standaard profiel; een
rijbaan (éénrichtingsverkeer), parkeerplaatsen aan beide zijden afgewisseld met
boomvakken en laad en loszones en een trottoir aan weerszijde. Het trottoir langs
de Hofbogen is relatief smal (2.10 m.) en verkeert in slechte stad ten gevolge van
ongelijkmatige verzakkingen en opkomende wortels. Het trottoir langs de woningen
heeft ruime maat van 4.50 m. Langs de straat aan weerszijden staan volwassen
Acacia’s. Groen beperkt zich daarnaast tot de geveltuinen van bewoners.
Het gebruik van de straat is functioneel. Er is vooral bestemmingsverkeer in de
straat. De parkeerplaatsen worden vooral door bewoners igebruikt. De druk is erop
relatief hoog. Met de renovatie van de Hofbogen, die in volle gang is, krijgt de
Vijverhofstraat ook steeds meer bestemmingen voor niet-bewoners.
Bebouwing aan weerszijde biedt mogelijkheden voor afkoppelen van regenwater.
Rergenpijpen bevinden zich veelal zichtbaar aan de voorgevel
Deel 1 van de Vijverhofstraat in de richting van de Teilingerstraat
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Vijverhofstraat deel 1

regenpijpen
kolken

De straat verkeert in een slechte conditie. Er zijn veel ongelijkmatige verzakkingen en er is achterstallig onderhoud aan wegen trottoirs
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Standaardprofiel van de Vijverhofstraat (deel 1)
10

De Vijverhofstraat (deel 1) gezien richting Bergweg
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Vijverhofstraat deel 2 + 3
De Vijverhofstraat tussen Teilingerstraat en Heer Bokelweg heeft een geheel
andere sfeer dan in de Agniesebuurt. Het Zomerhofkwartier met zijn naoorlogse
bebouwing en ruime straatprofielen is een gebied in transitie; aan de gang is een
verandering van een bedrijvengebied naar een meer gemengd stedelijk milieu. In
de Vijverhofstraat is deze verandering nog maar beperkt zichtbaar. De druk op de
openbare ruimte is er nu nog laag, er is een overmaat aan ruimte. het gevolg van de
inrichting als bedrijventerrein. De Hofbogen hebben hier nu nog marginale functies.
Maar met de renovatie doen zich hier kansen voor om meer aantrekkelijke
programmas een plek te bieden.
De breedte bedraagt 17,50 meter en meer. De straat heeft een ruim profiel; een
brede rijbaan van 6.00 meter (twee richtingsverkeer), parkeerplaatsen aan beide
zijden van de rijbaan en laad- en loszones en een trottoir aan weerszijde. Het trottoir
langs de Hofbogen is relatief smal (2.20 m.) en verkeert in slechte stad ten gevolge
van ongelijkmatige verzakkingen en opkomende wortels. Het trottoir langs de
bedrijven heeft maat van 2.70 m.
Tussen Zomerhofstraat en Heer Bokelweg wordt de Vijverhofstraat nog breder.
Karakteristiek zijn hier vooral de volgroeide platanen. De straatruimte is extreem
breed en volledig verhard. Hier is in 2014 een begin gemaakt met de Proeftuin
ZOHO. De aanleg van de pop-up regentuin is de opmaat naar een verdergaande
vergroening en klimaatbestendige inrichting van het Zomerhofkwartier. Op de
hoek met de Zomerhofstraat opent binnenkort een horecavoorziening. En ook de
Hofbogen krijgen een voorkant aan de Vijverhofstraat. Een uitgelezen kans voor een
verbeterde én klimaatbestendige straatinrichting.

De Vijverhofstraat (deel 2) richting Heer Bokelweg

De Vijverhofstraat (deel 3) richting Heer Bokelweg
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De straat heeft veel ongelijkmatige verzakkingen

De bomen drukken op veel plaatsen de bestrating op
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-1.05m NAP

Doorsnede (deel 2)
14

De Vijverhofstraat (deel 2) gezien richting Teilingerstraat
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3 Op weg naar een 100% lokaal hemelwatersysteem
Deze studie naar de afkoppelings- en herinrichtingsmogelijkheden van de
Vijverhofstraat maakt deel uit van de ‘Proeftuin Klimaatadaptieve Agniesebuurt/
Zomerhofkwartier’. Daarin wordt verkend, welke mogelijkheden er zijn om bij
de herinrichting van de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier tegelijkertijd ook
passende klimaatadaptieve maatregelen te realiseren. Daarbij gaat de aandacht
nadrukkelijk uit naar het afkoppelen van hemelwater van de openbare ruimte én
van de direct aanliggende bebouwing in samenhang met de op handen zijnde
rioolvernieuwing.

In het voorstel voor de Vijverhofstraat is er aandacht uitgegaan naar de haalbare
bergingscapaciteit per strekkende meter straat door toevoeging van een selectie van
bouwstenen. Bij het maken van deze selectie is zorgvuldig afgewogen welke ingrepen
wenselijk zijn en welke niet. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de
gebruiksvriendelijkheid van de straat, de aanwezigheid van groen, de positie van
kabels en leidingen, de overgangen van openbaar naar privé en de organisatie van
het parkeren. Ook is er als terugkoppeling een grove schatting gemaakt van de totale
waterbergende capaciteit van de straat uitgaande van de toegepaste bouwstenen.

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.

Er kunnen ook andere bouwstenen worden toegepast, wij hebben een selectie
gemaakt die naar onze mening het best bijdragen aan de operationele doelstelling
van een 100% lokaal watersysteem, aan ruimtelijke kwaliteit op ooghoogte en passen
binnen een coherent streefbeeld voor de Vijverhofstraat

Dit betekent dat alle regenwater dat er in het gebied valt, lokaal wordt vastgehouden
(gebiedseigen water). Hiermee wordt de grondwaterstand zo veel mogelijk op
contant peil gehouden. In tijden van hevige regenval betekent dit dat er ruimte moet
worden gezocht om piekbuien tijdelijk te bufferen en geleidelijk aan het grondwater
af te geven. Zo zal in tijden van relatieve droogte het grondwater de buffer kunnen
vormen voor een gezonde groenvoorziening in de wijk en kan het meehelpen te
voorkomen dat de houten paalfunderingen van de 19e eeuwse bebouwing droog
komen te staan.
Tijdens een integrale werksessie (op 12 februari 2016) is door een breed
gezelschap* geconcludeerd dat 100% afkoppeling van het hemelwater van de
openbare ruimte én 40% afkoppeling van de bestaande bebouwing een haalbare,
korte termijn ambitie lijkt, te realiseren binnen de aanstaande rioolvervanging. In
deze bijeenkomst is er ook kritisch gekeken naar straatprofielen en is er per type
straatprofiel een gezamenlijke voorkeur uitgesproken welke bouwstenen men
het meest kansrijk acht. Deze voorkeur is vervolgens ook doorvertaald in het
inrichtingsvoorstel voor de Vijverhofstraat.

4 velden van innovatie toepassen in Zomerhofkwartier - Agniesebuurt
16

Huidig systeem

Haalbare ambitie korte termijn

Ambitie lange termijn

Bijna volledige hemelwateropvang in het
gemenge riool.

Lokale hemelwateropvang met uitzondering van
gedeelte van dakoppervlak.

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

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

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

* Conservatieve aanname van de afkoppel- en bergingsmogelijkheden
** Overruimte van het riool in te zetten voor klimaatverandering
(extra buffer) of andere diensten.
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Ambitiekaart voor een 100% lokaal hemelwatersysteem
Waterberging lokaal bovengronds en
infiltratie
Waterberging lokaal bovengronds en
infiltratie
Water vasthouden op blokniveau
Water vasthouden op gebouwniveau
Waterplein
Huidig afvanggebied Waterplein
Uitbreiden afvanggebied Waterplein
Potentiële verzamelbasins
Pomp
Luchtsingel (dak Hofbogen)
HWA bestaand
Stedenbouwkundige verbinding
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Raamwerk voor een klimaatbestendige inrichting
Agniesebuurt
Waterberging op de rijbaan
Opgehoogde (droge) kruising
Waterberging onder de rijbaan
Vergroening in de straat
Groene omzoming 19e eeuws
bouwblok
Verbinding maaiveld - luchtsingel
Regentuinen

Zomerhofkwartier
Klein waterplein Zomerhofkwartier
Regentuinen
Luchtsingel (dak Hofbogen)
Verbinding maaiveld - luchtsingel
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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Een verbindende structuur
De Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier vormen een verbindende schakel tussen
het stadscentrum en het Oude Noorden. Via een fijnmazig netwerk van langzaam
verkeersverbindingen wordt een grote verscheidenheid aan groene verblijfsruimtes
en programma’s met elkaar verbonden. Dat is nu al het geval en dat willen we verder
verbeteren. Dit maakt het mogelijk om op verschillende manieren aangenaam door de
wijk te bewegen: met de fiets en te voet. De verschillende openbare verblijfsruimtes
hebben ook een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van de wijk.

EUDOKIAPLEIN

In deze ambitie is de Vijverhofstraat een belangrijke verbindende structuur. De
Hofpleinlijn met de Hofbogen kan in de nabije toekomst deze structuur verder
programmatisch opladen. Dat vraagt om een herinrichting, van de Vijverehofstraat die
recht doet aan dit toenemend belang als drager.

NOORDSINGEL

AMMERSOOISEPLEIN
ZOMERHOF

REGENTUIN
WATERPLEIN
BENTHEMPLEIN
STATION HOFPLEIN

POMPENBURG PARK
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ROTTERDAM CLIMATE PROOF

Reclaiming and activating
Multilevel green structure
Economic stimulus

Benthemplein & Zohokwartier & Hofbogen
Creating added value

Mixed use urbanity
Green structure
Community building

Urban delta work
Active space for youth
Innovative public space

Creative incubator
Economic stimulus
Stakeholders HUB
Social placemaking
Mixed use urbanity
Cultural life

Neighborhood facilities
Community building
Social gathering

Enhancing historical structure
Green axis on city scale
Increasing biodiversity

Green placemaking
Increasing biodiversity
Community building
Green structure
Softening car traffic
Enhancing social interaction

Informal meeting place
Mixed used urbanity
Space for healthy relaxation

Safe space for children
Friendly and green residential environment
Enhancing social interaction

Innovative permaculture
New public private partnerships
Community building
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4 De Vijverhofstraat; een goede stadsstraat
Functionele ambiance
Bij de herinrichting van de Vijverhofstraat staat er meer
op de agenda dan het afkoppelen van hemelwater en
het realiseren van een een klimaatbestendige inrichting.
Minstens zo belangrijk is om van de Vijverehofstraat een
fijne straat te maken, waarin sprake is van een passende
balans tussen de verkeers- en de verblijfsfuncties van de
straat.
Daar is ook aanleiding voor. Met de renovatie van
de Hofbogen vestigen zich nieuwe bedrijven in de
Vijverhofstraat. Die stellen ook andere eisen aan de
inrichting van de straat. Denk bijvoorbeeld aan het terras
bij de koffiezaak ‘man met bril’. En in het Zomerhofkwartier
in transitie maakt de overmaat aan parkeren plaats voor
bijvoorbeeld de pop-up regentuin en een ‘parklet’.
Voor het analyseren en herinrichten van de Vijverhofstraat
maken wij gebruik van de methode van “Functionele
Ambiance” waarin de vraag centraal staat hoe je een goede
stadsstraat maakt. In het ontwerp van de stadstraat komen
het maken van plekken én het organiseren van de stromen
beide aan bod.
In de methodiek van Functional Ambiance worden er acht
begrippen geintroduceerd. Het begrippenkader betrekt de
‘world of flows’ en de ‘world of places’ op elkaar. De vraag is
wat de passende balans is tussen verkeren en verblijven.
Ieder begrip representeert een aspect van de stadsstraat
dat kan worden gewaardeerd en dat bovendien kan worden
vormgegeven.
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Het onderzoek ‘Functional Ambiance’ door De Urbanisten en
de Hogeschool Rotterdam (2013)

World of Places

World of flows
Net

Kris-Kras

Clusteren

Zonering

de positie en het belang van de
straat in het netwerk

bewegingen in de dwarsrichting
van de straat

activiteiten van sociale interactie en
samenklontering van mensen

organisatie van functies en
activiteiten in de straat

Stromen

Verweven

Frontyard

Symboliek

fluïditeit van verkeersdeelnemers in
de langsrichting van de straat

tijdelijke samenkomst en menging
van verkeersdeelnemers

manifestatie van de relatie tussen
gebouwen en de straat

de manifestatie van het specifieke
karakter van de straat

Het begrippenkader van ‘Functional Ambiance’
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Verkeersstructuur
De belangrijke doorgaande routes voor auto en openbaar
vervoer liggen aan de buitenzijde van het gebied: de
Schiekade is de belangrijkste verbinding. De Bergweg
is een stadsstraat met ruimte voor alle verkeer. De
Noordsingel is vooral een lokale route en populair bij
fietsers. De straten in de Agniesebuurt en ZoHo zijn
straten zonder al te veel verkeer.
Voor fietsers zijn de oost-west routes van Teilingerstraat
en Zomerhofstraat belangrijk in het grotere netwerk.
De Vijverhofstraat tenslotte is eerst en vooral een route
met veel bestemmingsverkeer. Voor fietsers is het een
alternatief voor de Noordsingel. In de Teilingerstraat zit
een knip om hier sluyipverkeer te voorkomen.
Voor de organisatie van het autoverkeer in de
Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier stellen we
een aantal mogelijke veranderingen voor die de
kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk ten goede
komen. We stellen voor om de Vijverhofstraat geheel
eenrichtingsverkeer te maken waardoor er in het
zuidelijke deel van deze straat in combinatie met een
reductie van het parkeren een aangenamer straatprofiel
kan worden gemaakt waarin commerciële activiteiten een
betere relatie kunnen krijgen met het publieke domein.
Hiervoor is het echter wel noodzakelijk om de twee
delen van de Teilingerstraat weer te verbinden onder de
Hofpleinlijn.
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Twee richtingsweg
Eenrichtingsweg
Erf
Buurtstraat
Wijkstraat
Stedelijke route

Voorgestelde verkeersstructuur
Twee richtingsweg
Eenrichtingsweg
Erf
Buurtstraat
Wijkstraat
Stedelijke route
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5 Bouwstenen voor een lokale wateropvang
Bij het afkoppelen en het klimaatbestendig inrichtingen van de
Vijverhofstraat zijn er een aantal waterbergingsmogelijkheden als
losse bouwstenen beschikbaar. Deze mogelijke oplossingen zijn
hierna eerst afzonderlijk beschouwd.
Voor elk van de bouwstenen is uitvoerig bekeken hoeveel deze
kunnen opleveren in waterbergende capaciteit. De bouwstenen
zijn onder te verdelen in een drietal categorieën namelijk:
maatregelen onder de straat, maatregelen op de straat en
maatregelen door middel van vergroening. Iedere categorie
wordt verder uitgewerkt met verschillende bouwstenen, ieder
voorzien van een korte beschrijving, een voorbeeld en een
schematische verbeelding van de bouwsteen.
Binnen de verschillende bouwstenen zijn vaak ook concrete
producten op de markt beschikbaar bij bedrijven of nog in
ontwikkeling. Deze worden in principe niet apart benoemt. Bij
ondermeer het Valorisatieprogramma is meer informatie over
innovaties op dit terrein voorhanden.
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Waterberging onder de straat

Waterberging op de straat

Waterberging en vergroening
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Waterberging onder de straat
Waterbergende wegfundering

Een mogelijkheid om water te bergen is in de
wegfundering. Er zijn hiervoor diverse voorzieningen
die dit mogelijk maken. De bergingscapaciteit van deze
voorziening komt door het toe te passen granulaat, dit kan
tot 40% holle ruimte bevatten waarin water (tijdelijk) kan
worden opgeslagen. Voordeel van deze bouwsteen is dat
dit steviger is dan een reguliere wegfundering waardoor
onderhoud minder frequent noodzakelijk is. Bij het
toepassen van deze bouwsteen is het van belang om goed
te letten op de grondwaterstand. Als deze ter hoogte van
de wegfundering ligt, kan er geen regenwater in worden
gebufferd.

Holle ruimte in het zandcunet
Tussen de maatgevend hoogste grondwaterstand voor de
wegbeheerder (60 cm onder maaiveld – NAP -1,65 m) en de
maximaal te verwachte grondwaterstand (circa NAP -2,05
m) zit een hoogte van 0,40 meter. In dit pakket bevindt zich
holle ruimte. Een conservatieve aanname is dat dit ongeveer
25% bedraagt. Deze holle ruimte is aanwezig onder zowel de
rijbaan als onder de parkeervakken.

Bestrating

Vlijlaag

Waterdoorlatend
scheidingsdoek

Wegfundering met
40% holle ruimte

Lagenopbouw van Aquaflow wegfundering
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Zandcunet

Waterberging in het riool

Het is natuurlijk ook mogelijk om water in een HWAriool te bergen. Uitgaande van een rioolbuis met een
diameter van 600 mm komt dit neer op 0,28 m3 per
meter profiel.

D. Grof granulaat onder parkeervakken
Onder de parkeerplaatsen is ruimte voor waterberging.
Vergelijkbaar met de waterbergende wegfundering
bestaat er de mogelijk om een grof granulaat met 50%
holle ruimte toe te passen. Positie en hoogte hiervan
zijn nader te bepalen, dit is afhankelijk van de hoogte
van het grondwaterstand.

Grof granulaat

Infiltratielaag

Waterberging in het riool
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Waterberging op de straat
Kratten onder parkeervakken

Water op de rijbaan

Onder de parkeerplaatsen is ruimte voor waterberging.
Het is mogelijk om kratjes toe te passen met
een hoogte van 0,8 meter. Positie en hoogte van
parkeervakken zijn nader te bepalen.

De rijbaan kan worden ingericht met het laagste punt
in het midden van de straat zodat hier ten tijden van
zeer extreme neerslag regenwater op kan staan. Het
toepassen van deze bouwsteen kan in straten die
geen belangrijke verkeersfunctie hebben en het is van
belang dat de trottoirs toegankelijk worden gehouden.

Bestrating
Vlijlaag

Infiltratiekratten

Waterstraat in aanleg, Musicon Roskilde (DK)
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Waterberging en vergroening
Water in verdiepte parkeervakken

Een mogelijkheid is om parkeervakken verdiept
aan te leggen ten opzichte van de omgeving. Het
parkeervak kan dan gebruikt worden als waterberging.
Droog uitstappen voor automobilisten is dan een
aandachtspunt.

Water op de rijbaan en in parkeervakken

Groene drempelzone / royale geveltuinen

De overgangszone van gebouw naar straat biedt ruimte
voor waterberging. Deze zone kan worden ‘verzacht
en vergroend’ bijvoorbeeld in een geveltuin. De
groenvoorziening heeft minimaal 30 cm gronddekking
nodig om te kunnen groeien. Dit kan niet over de totale
lengte van de straat, vanwege entrees van woningen en
huisaansluitingen voor diverse voorzieningen. Op deze
plekken kan water passerende bestrating worden toegepast.
De drempelzone of geveltuin heeft de mogelijkheid om
regenpijpen van aangrenzende bebouwing te ontkoppelen
en direct op te vangen.

De waterberging op de rijbaan en parkeervakken is een
optelsom van de bouwsteen F en bouwsteen G. Deze
oplossing in denkbaar in straten met een zeer smalle
rijbaan waardoor er snel tekort aan buffercapaciteit
kan optreden. Het voorkomen van natte voeten met
uitstappen is hier nog meer een aandachtspunt.

Geveltuin met afgekoppelde regenpijp
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Groene terraszone

Op plekken met brede trottoirs en commerciële
of maatschappelijke functies in de plint van de
aangrenzende gebouwen, kan er water passerende
verharding worden toegepast. Dit kan al dan niet worden
gecombineerd met grastegels of smalle groenstroken om
de infiltratieruimte te vergroten.

Waterbergende plantvakken / wadi’s

Op plekken met een forse overmaat in het straatprofiel, kunnen
delen van de straat worden vergroend met royale plantvakken
of wadi’s. Meestal is dit het geval als er sprake is van ‘haaks
parkeren’ op de weg. Door dit te vervangen door langsparkeren
ontstaat er een substantiële ruimte voor vergroening. Onder de
plantvakken kan een krattensysteem worden gelegd, waardoor
capaciteit voor piekbuien wordt gecreëerd. Belangrijk is om
een vegetatie toe te passen die tegen natte, maar ook drogere
perioden kan.

Mogelijk een compacte vorm van
parkeren (langsparkeren)

Inlaten voor het regenwater afkomstig
van de straat
Uitstapstrook
(waar er wordt geparkeerd)

Verdiepte groenstrook
Halfverharding
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Passeig de St Joan, Barcelona

Extra ruime boomvakken/ bioswales

Op plekken waar minder ruimte in het straatprofiel te
vinden is, kan worden gekeken of de boomvakken kunnen
worden verruimd om extra wateropvang te realiseren. Er zijn
reeds meerdere gerealiseerde voorbeelden van dergelijke
‘bioswales’ te vinden, met name in de VS.

De regentuin
Op plaatsen waar veel ongebruikte verharde ruimte is te
vinden (in het straatprofiel of wellicht zelfs in plaats van een
straat), is het ook nog mogelijk om een regentuin te maken.
De regentuin heeft een flinke maat (minimaal 5 à 6 meter
breed en lang) en heeft reliëf. Door het reliëf is het mogelijk
om meer waterbergend volume te realiseren. Tevens vormt
het de karakteristiek van de regentuin, dat er een variatie in
droge en natte beplantingssoorten te vinden is.

Inlaten voor het regenwater
afkomstig van de straat en/of het
trottoir

Zorgen voor bereikbaarheid daar waar nodig

Regentuinvegetatie
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6 Voorstel herinrichting Vijverhofstraat
100 % lokale waterberging
Voor de Vijverhofstraat is onderzocht welke combinatie van
bouwstenen in het profiel kan worden toegepast om zo een goed
functionerende openbare ruimte te maken die ook een maatgevende
bui van 50 mm hemelwater lokaal kan verwerken. Hierbij wordt er
uitgegaan van een systeem waarin er dan geen regenwater in het
(gemengde) rioleringsnetwerk terecht zal komen.
In alle straten van de Agniesebuurt en dus ook in de Vijverhofstraat
staat op korte termijn een rioolvervangingsopgave op de agenda.
Hiervoor is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat de straten
worden opengebroken en er een nieuw systeem van buizen wordt
teruggeplaatst.

1

Bij het leggen van een nieuwe straat is het een verstandige keuze
om een waterbergende fundering toe te passen waarmee er al een
aanzienlijk deel van de waterbergingsopgave kan worden gedekt.
Daarnaast bevinden zich in de Vijverhofstraat veel regenpijpen aan de
voorkanten van de bebouwing die direct kunnen worden afgekoppeld,
deels in een groene drempelzone rondom de bouwblokken. Om
de maatgevende bui te kunnen verwerken is het naast deze basisbouwstenen nog nodig om extra capaciteit te creëren met andere
bouwstenen, zoals kratten onder het parkeren of verruimde
boomvakken en waterbergende plantvakken.

2

3

Het tweede deel van de Vijverhofstraat heeft momenteel een
overmaat aan parkeren, verharding en een gebrek hebben aan
ruimte voor activiteiten en groen. Hier stellen we bouwstenen voor
met een dubbelfunctie. Hierbij denkend aan het terras bestaande uit
waterpasserende verharding en aan waterbergende plantvakken.
Voor het derde deel van de Vijverhofstraat ligt een plan gereed
voor het maken van een grote regentuin; een welkomstuin voor het
Zomerhofkwartier en een groene variant van het Benthemplein.
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1: Vijverhofstraat - Agniesebuurt
2: Vijverhofstraat - ZoHo
2: Vijverhofstraat - Regentuin

Vijverhofstraat
deel 1

Vijverhofstraat
deel 2
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Vijverhofstraat deel 1 - Afkoppelplan
Aangezien de Vijverhofstraat een verbindende functie heeft
wordt er alleen onder de rijbaan regenwater gebufferd. Dit
kan op de kruisingen na, over de gehele lengte van de straat,
met een breedte van 4,8 meter. Onder de straat kan 20 cm
worden gebufferd (wegfundering van 50 cm waarvan 40%
holle ruimte). In 80% van de lengte van de straat kan aan
een zijde langs de gevels een groene drempelzone van 80 cm
worden gemaakt. Deze zone zal voor het grootste gedeelte
bestaan uit groen maar kan daar waar nodig worden bestraat
met waterpasserende verharding. In deze zone kan 20 cm
regenwater worden gebufferd. Als extra capaciteit kan ervoor
worden gekozen om in 25% van de straat aan één zijde het
parkeren te reduceren en hiervoor in plaats groenvakken
te realiseren waar waterbergende kratten onder kunnen
worden geplaatst. Deze kunnen over een breedte van 180 cm
regenwater bergen.

maaiveld
- 1,05 (NAP)
maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

Voostel:
Huidig profiel:
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3,9
2,1

1,0
1,8

4,8
4,8

2,2
1,8

3,3
4,5

0,8

Voorgestelde bouwstenen:
straatprofiel:
3,9 m trottoir
4,8 m rijbaan
2,2 m parkeren
3,3 m trottoir
0,8 m groenstrook
totale profielbreedte:
15,0 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
35,2 meter
toegevoegde bergingscapaciteit per strekkende
meter:

1,72 m³

berging exclusief het
dakoppervlak

Waterbergende plantvakken

Waterbergende wegfundering

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,96 m³

0,20 m³

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

In mm’s berging is dit:
12 mm berging exclusief het dakoppervlak
5 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Groene drempelzone/ royale geveltuinen
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,56 m³

In mm’s berging is dit:

37 mm berging exclusief het dakoppervlak
16 mm berging inclusief het dakkoppervlak

(1,72 m3 / 15m)

115 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak

				

(1,72 m3 / 35,2m)

49 mm

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel
Groene drempelzone langs de gevel
aan één zijde, 80% lengte straat

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

Waterbergende wegfundering

Gehele (bruikbare) lengte van de straat
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Vijverhofstraat deel 1 - Functionele amabiance
De Vijverhofstraat wwheeft in dit gedeelte van de
straat autoverkeer in één richting. Het is voornamelijk
een veelgebruikte route door fietsers en heeft een
buurtontsluitende functie. De straat heeft aan de ene
zijde een woonfunctie en aan de andere zijde bevindt
zich de Hofpleinlijn met zijn karakteristieke Hofbogen.
De Hofbogen huisvesten verschillende soorten
ondernemers en bedrijven. Een deel van de bogen dient
voor opslag en nachthoreca. De laatste tijd vestigen
zich in de bogen ook bedrijven in de maakindustrie,
designers en horecavoorzieningen voor de buurt.
Momenteel hebben deze bedrijven geen of nauwelijks
een zichtbare relatie met de straat. Dit is in het huidige
profiel ook vrij lastig door het zeer smalle trottoir aan de
kant van de Hofbogen.

Huidige situatie
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Er ligt een grote kans in de straat door de Hofbogen te
transformeren tot een monument met een actievere
plint. Dit kan worden gedaan door parkeren aan één
kant van de straat te reduceren waardoor er een
breder trottoir kan worden gemaakt. Ook ontstaat zo
ruimte een groenstrook. Ondernemers in de Hofbogen
krijgen hierdoor meer de gelegenheid om het trottoir
te gebruiken als terraszone of pauzeerplek en voor de
bezoekers van de straat wordt dit een aangenamere
ruimte om te lopen.

Aan de kant van de woningen is reeds een zeer breed
trottoir aanwezig, hier zijn echter weinig georganiseerde
plekken waar fietsen kunnen worden geparkeerd.
Door het parkeren op het trottoirniveau te plaatsen
en op slim gekozen plekken in deze zelfde zone een
cluster van fietsnietjes te plaatsen blijft er een brede
wandelzone over waarin nog ruimte is om aan de gevel
een groene drempelzone te maken. Het maken van deze
duidelijke zonering kan een rustiger en georganiseerder
straatbeeld opleveren dat prettiger zal worden ervaren
in het gebruik.

Voorgesteld profiel
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2

1
1

1

2

1

3

1
2
1

Hemelwatersysteem
40

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

De nieuwe ambiance
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Vijverhofstraat deel 2- Afkoppelplan
In het tweede gedeelte van de Vijverhofstraat wordt er een
grotere verandering in het profiel voorgesteld. Het gestoken
parkeren is in dit profiel vervangen door langsparkeren én een
groenstrook. Onder deze groenstrook kan een krattensysteem
worden aangelegd waardoor er een waterbergende capaciteit
kan worden gecreëerd. De groenstrook kan over de breedte
van 2 meter 70 cm water bergen. Deze ingreep levert daarnaast
een breder trottoir op waar er ruimte wordt gemaakt voor
(toekomstige) commerciële activiteiten in de naastgelegen
Hofpbogen.
Daarnaast kan hier net als in het eerste deel van de
Vijverhofstraat op de kruisingen na, over de gehele lengte van
de straat een waterbergende wegfundering worden aangelegd.
Deze kan een breedte hebben van 4,5 meter. Onder de straat
kan 20 cm worden gebufferd (wegfundering van 50 cm waarvan
40% holle ruimte).

maaiveld
- 1,05 (NAP)
maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

Voostel:
Huidig profiel:

6,5
2,2

2,0
4,8

1,8

4,5
6,0

2,2
1,8

2,5
2,7
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straatprofiel:
6,5 m trottoir
1,8 m parkeren
4,5 m rijbaan
2,2 m parkeren
2,5 m trottoir
totale profielbreedte:
17,5 meter
maximaal verhard inclusief
daken:
39,4 meter
totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

2,02 m³

berging exclusief het
dakoppervlak
(2,02 m3 / 17,5m)

Voorgestelde bouwstenen:
Waterbergende wegfundering

K. Plantvakken / Wadi’s

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

In mm’s berging is dit:
64 mm berging exclusief het dakoppervlak
28 mm berging inclusief het dakkoppervlak

0,9 m³

1,12 m³

Schematische weergave van bouwstenen in het
straatprofiel:
Waterbergende wegfundering

Gehele (bruikbare) lengte van de straat

115 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(2,02 m3 / 39,4m)

51 mm

Waterberging in vergroende parkeervakken
80% lengte straat
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Vijverhofstraat deel 2 - functionele ambiance
Het tweede deel van de Vijverhofstraat bevindt zich in
het Zomerhofkwartier en heeft een zeer ander karakter
dan het eerste deel. In dit deel wordt namelijk niet
gewoond waardoor de straat hier op een ander manier
wordt gebruikt. Momenteel is hier een overmaat aan
parkeren waardoor het aanvoelt als een kale stenige
ruimte.
Ook hier wordt één zijde van de straat begrensd
door de Hofbogen, hier heeft het echter een nóg
mindere relatie met de openbare ruimte omdat zich
hier nu voornamelijk opslag onder de bogen bevindt.
Momenteel werkt men wel aan het realiseren van een
bierbrouwerij onder de Hofbogen waardoor er een
behoefte ontstaat aan een ruimte voor een terras. De
andere zijde van de straat bestaat nu uit autogarages,
een hostel en kantoorruimtes.

Huidige situatie
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In dit deel van de straat ligt er een kans in de opening
van de Hofbogen richting de Vijverhofstraat. De
overmaat aan parkeerplaatsen kan worden gereduceerd
door het parkeren in een langsrichting vorm te geven.
De ruimte die dit oplevert, kan worden ingericht als
verblijfsruimtes (terrassen) en groen waardoor de
straat meer sfeer krijgt en uitnodigt tot verblijf. De
monumentale waarde van de Hofbogen kan op deze
manier ook beter tot zijn recht komen.

Door op slim gekozen plekken een georganiseerde
oplossing voor fietsparkeren in de straat te plaatsen
worden bewegingen van de ene naar de andere kant
van de straat bevorderd.

Voorgestelde situatie
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2
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1

3

1
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Naar het waterplein

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

De nieuwe ambiance
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Vijverhofstraat deel 3- Regentuin
In het derde deel van de Vijverhofstraat maakt een overmaat
aan verharding (rijbaan en parkeren) plaats voor een bijzondere
voorziening: de ZoHo-regentuin. De plannen daarvoor liggen
inmiddels klaar en kunnen rekenen op brede steun uit de buurt.
De regentuin is een stevige opvang locatie voor hemelwater uit de
omgeving. De Hofbogen en een deel van de aanliggende bebouwing
kunnen worden afgekoppeld en naar de tuin worden afgevoerd. Hier
kan het water langzaam infiltreren. Een rijke verscheidenheid aan
planten is afgestemd op de specifieke droge-natte omstandigheden.
De regentuin is het groene welkom in ZoHo en wordt autovrij
ingericht. De fietsers en voetgangers behouden de belangrijke
toegang van en naar Noord. In de regentuin is er ook de
mogelijkheid voor het aansluiten met een trap op de Luchtsingel en
het dak van Station Hofplein.
Bovenal is de regentuin straks een aantrekkelijk klein park om te
lunchen, te vertoeven en te genieten. De opening van de Hofbogen
richting park en het terras van het gele gebouw voegen nieuwe
adressen toe aan dit deel van de Vijverhofstraat.
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T

T

HOFBOGEN

regenton

regentuin

Raingarden flooding sequence

HOFBOGEN

green wall

regentuin

polderdak

Section of the Raingarden adjacent to the polderroof
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Research date

Research date

Average occupancy

2013. 11. 05

tuesday 3 ~ 5 pm

2013. 11. 11

monday 3 ~ 5 pm

2013. 11. 19

tuesday 11 ~ 12 am

2013. 11. 20

wednesday 7 ~ 8 pm

2013. 11. 24

sunday 3 ~ 4 pm

not used

41%

Average occupancy

2013. 11. 05

tuesday 3 ~ 5 pm

2013. 11. 11

monday 3 ~ 5 pm

2013. 11. 19

tuesday 11 ~ 12 am

2013. 11. 20

wednesday 7 ~ 8 pm

2013. 11. 24

sunday 3 ~ 4 pm

not used

intensively used

41%

PP
Reorganisatie van het verkeer
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Mogelijkheid voor lossen
bij het Katshoek gebouw

Regentuin vormt welkomsttuin
van het ZOHO district

Parkeerplaatsen
op
plek
van de Regentuin
Research date
Average
occupancy
worden
nauwelijks
gebruikt, dit is goed op
2013. 11. 05
tuesday
3 ~ 5 pm
2013.vangen
11. 11
monday in
3 ~ 5 pm
te
de overige parkeerplaatsen
not used

2013. 11. 19

tuesday 11 ~ 12 am

2013. 11. 20

wednesday 7 ~ 8 pm

2013. 11. 24

sunday 3 ~ 4 pm

41%

intensively used
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Globale schatting van de waterbergende capaciteit

Straatnaam			Lengte 			Bergingscapaciteit
				gedeelte straat*		per strekkende meter

Bergingscapaciteit

Vijverhofstraat
(deel 1)
Vijverhofstraat
(deel 2)
Vijverhofstraat (Regentuin)**

655,32 m³
296,94 m³
518 m³

381 m			
147 m			
-			

1,72 m³			
2,02 m³			
-			

50mm

Benodigde
capaciteit voor
100% afkoppelen
van alléén de
openbare ruimte

Totaal			528 m					1470,26 m³
* uitgegaan van een schatting van het gedeelte van de straat waarin ruimtelijke ingrepen mogelijk zijn (dus minus de kruispunten etc.)
** voor de regentuin is een conservatieve schatting gemaakt van 20cm waterberging op het maaiveld uitgaande van het oppervlak van 2590 m2

618 m³

Benodigde
capaciteit voor
100% afkoppelen
van de openbare
ruimte én 40% van
het dakoppervlak

Benodigde
capaciteit voor
100% afkoppelen
van de openbare
ruimte én 90% van
het dakoppervlak

988 m³

1451 m³

doelstelling
rioleringsplan

Deel 1

- 10 PARKEERPLAATSTEN
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laadvermogen
openbare ruimte

berekend oppervlak openbare ruimte

berekend dakoppervlak Én oppervlak openbare ruimte

Deel 2

- 15 PARKEERPLAATSTEN
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Bijlagen
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Inrichtingsvarianten

Vijverhofstraat (tussen Bergweg en Teilingerstraat)

Huidige situatie
- 31 parkeerplaatsen
- langsparkeren aan beide kanten
van de straat
- verspringend geplante bomen
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Inrichtingsvarianten

Vijverhofstraat (tussen Bergweg en Teilingerstraat)
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Model 1

Model 2

Gestoken parkeren aan de
bebouwingszijde

Langsparkeren aan beide
zijden op het trottoir

- 29 parkeerplaatsen
- ruimte voor 5 nieuwe bomen
- breder trottoir langs hofbogen

- 28 parkeerplaatsen
- ruimte voor 5 nieuwe bomen
- ruimte voor geveltuin aan woningzijde

Inrichtingsvarianten

Vijverhofstraat (tussen Bergweg en Teilingerstraat)

Model 2b

Model 3

Langsparkeren op het
trottoir aan zijde van
woningen

Gestoken parkeren aan de
zijde van de hofbogen

- 14 parkeerplaatsen
- ruimte voor 5 nieuwe bomen
- ruimte voor geveltuin aan woningzijde
- breder trottoir aan kant van hofbogen
- ruimte voor groenstrook aan kant van
hofbogen

- 29 parkeerplaatsen
- breder trottoir aan zijde van woningen
nadeel:
- door verplaatsen rijbaan moeten
bomen worden weggehaald en kunnen
straatkolken niet op de zelfde plek blijven
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Inrichtingsvarianten

Vijverhofstraat (tussen Teilingerstraat en Zomerhofstraat)

Huidige situatie
- 61 parkeerplaatsen (waarvan
meerendeel ongebruikt)
- langsparkeren aan bedrijvenkant, haaks
parkeren langs hofbogen
- weinig bomen aanwezig in de straat
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Inrichtingsvarianten

Vijverhofstraat (tussen Teilingerstraat en Zomerhofstraat)

Model 1

Model 2

Parkeren aan beide zijden
op het trottoir

Gestoken parkeren aan de
kant van de bedrijven

- behouden tweerichtingsverkeer
- 31 parkeerplaatsen
- breder trottoir langs hofbogen
- ruimte voor 4 nieuwe bomen

- transformatie naar eenrichtingsweg
- 30 parkeerplaatsen
- breder trottoir langs hofbogen
- ruimte voor 7 nieuwe bomen en een
kwalitatieve groenstrook
nadeel:
- door verplaatsen rijbaan kunnen straatkolken niet op de zelfde plek blijven
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Inrichtingsvarianten

Vijverhofstraat (tussen Teilingerstraat en Zomerhofstraat)

Model 3

Model 4

Parkeren aan beide zijden
deels op het trottoir, deels
op straatniveau

Gestoken parkeren aan de
kant van de hofbogen

- transformatie naar eenrichtingsweg
- 42 parkeerplaatsen
- breder trottoir langs hofbogen
- ruimte voor 4 nieuwe bomen en een
kwalitatieve groenstrook
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- transformatie naar eenrichtingsweg
- 31 parkeerplaatsen
- ruimte voor 4 nieuwe bomen
- ruimte voor een groenstrook aan de
kant van de bedrijven
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Colofon
Opdrachtgever:

Ondersteund door:
Hier wordt geinvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt met
steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Mekelweg 4
2628 CD Delft

Opdrachtnemer:
TEAM
Dirk van Peijpe
Florian Boer
Timo Stevens
Auke Wissing
Luciana Acquisto
Keilestraat 9f
3029 BP Rotterdam
tel. +31 650 201 080
info@urbanisten.nl
www.urbanisten.nl

Met dank aan:
Watersensitive Rotterdam
André Rodenburg
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