VERSLAG
WORKSHOP

KLIMAATBESTENDIG ZOMERHOFKWARTIER

9 JANUARI 13.00 - 17.00

WORKSHOP

ZOMERHOFSTRAAT 84
3032 CM ROTTERDAM (STIPO)

KLIMAATBESTENDIG ZOMERHOFKWARTIER

Inleiding

Programma

Op 8 januari verzamelden meer dan dertig deelnemers zich voor de eerste
workshop “Klimaatbestendig Zomerhofkwartier” in het Gele Gebouw aan de
Zomerhofstraat.

12.30 - 13.00

Inloop en lunch							

13.00 - 13.15

Welkomstwoord + voorstelronde				

Doel van deze workshop was om met dit breed samengesteld gezelschap van
betrokkenen te schetsen aan een gezamenlijk perspectief voor een klimaatbestendige Zomerhofkwartier en om tijdens de workshop met elkaar een drietal
kansrijke adaptieve projecten te benoemen waarvan de uitvoering nog in 2014
zouden kunnen starten. De workshop was de eerste van tweetal bijeenkomsten die door De Urbanisten worden georganiseerd.

13.15 - 13.45

Presentatie en toelichting op de workshop

De workshop heeft een plek in het project “Klimaatbestendig Zomerhofkwartier”. In samenwerking met in het gebied actieve partijen werken de Urbanisten in de opdracht van Deelgemeente Noord en Programmabureau Duurzaam
aan een samenhangend perspectief voor een klimaatbestendige Zomerhofkwartier. Daarmee wil de gemeente Rotterdam een volgende stap zetten in de
uitvoering van de onlangs vastgestelde Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS).
De bedoeling is dat de gebiedsgerichte uitwerking een uitvoeringsagenda oplevert voor een aantrekkelijk, vitaal en klimaatbestendig Zomerhofkwartier.
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In 3 groepen uiteen

		

13.50 - 15.00

Groepswerk: maatregelen, perspectief en kansen		

		
		
		
		
		

- stickeren klimaatmaatregelen
- perspectief			
- kansen selecteren / invullen

15.05 - 15.45

Presentatie groepswerk en discussie				

		
		

- presentatie groepswerk 20 min
- discussie plenair		
20 min

15.45 - 16.10
		
		
16.10 - 17.00

Individueel selecteren van top 3 kansen
+ Koffie

17.00 - 18.00

Borrel

10 min
30 min
30 min

Plenair				

De top 3 kansen concretiseren en evalueren			

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

A : Presentatie en toelichting op de workshop

C : perspectief

B : stickeren klimaatmaatregelen

D : kansen selecteren / invullen

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Deelnemers
Deelgemeente Noord
Jacco Bakker j.bakker@Rotterdam.nl
Henry Vermeulen hja.vermeulen@rotterdam.nl
Programmabureau Duurzaam
Corjan Gebraad cj.gebraad@Rotterdam.nl
John Jacobs jcj.jacobs@rotterdam.nl
Lizzy Nijhuis ewjt.nijhuis@Rotterdam.nl
Stadsontwikkeling Rotterdam
Frank Hornis f.hornis@rotterdam.nl
Rokus van Dijk rg.vandijk@rotterdam.nl
Jan van de Ree j.vanderee@rotterdam.nl
Gemeentewerken Rotterdam
Jorg Pieneman jn.pieneman@rotterdam.nl
Jason Zondag jat.zondag@Rotterdam.nl
Anne Mollema a.mollema@Rotterdam.nl
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Basement projectontwikkeling (Katshoek)
Duzan Doepel (Doepel Strijkers Architecten) duzan@doepelstrijkers.com
Codum
Suzanne van der Pluijm suzanne@codum.nl
Luchtsingel bv
Jos Hartman ek@zus.cc
Buurtsuper (Projectbureau Teilingerstraat)
Michiel Groothoff projectbureauteilingerstraat@gmail.com
7 Seasons - Rotterdam Natuurlijk
Piet Vollaard info@ruimtelab.nl
Studio Bas Sala
Bas Sala info@bassala.com

Gemeentewerken / Werf Noord
Petra van Rijswijk p.vanrijswijk@rotterdam.nl

ZOHO Reset
Iris Schutten e.i.schutten@hr.nl
Daphne Rijkoort 0825221@hr.nl

Havensteder
Paul Elleswijk Paul.Elleswijk@havensteder.nl
John van der Knaap John.vanderKnaap@havensteder.nl

IHS EUR
Saskia Ruijsink s.ruijsink@ihs.nl
Veronica Olivotto olivotto@ihs.nl

Stipo
Jeroen Laven jeroen.laven@stipo.nl
Gregor Hevesi gregor.hevesi@stipo.nl

Post--Office
Albert Takashi Richters
Panos Sakkas sakkazoo@gmail.com

Spin gebiedsontwikkelaars (gele gebouw)
Rien Hilhorst r.hilhorst@spinontwikkelaars.nl
Arno van der Laan

Het Een en Ander
Yasemin Sengil yasengil@gmail.com

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

Team 1
Kansrijke klimaatadaptieve maatregelen gestickerd op de kaart

Team 1 ziet bij het stickeren volop kansen voor klimaatadaptatieve maatregelen in het gebied. Bijvoorbeeld
de Hofpleinlijn die met een groen dak voorziet in vasthouden van hemelwater, groene binnenhoven in
de Agniesebuurt, het onttegelen van straten met veel verharding, waaronder de Teilingerstraat en de
Zomerhofstraat. En tijdelijke berging van water in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het Ammersooiseplein
en op het terrein NuHier.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

Deelnemers:
Lizzy Nijhuis 		
Jan van de Ree 		
Jorg Pieneman		
John van der Knaap
Petra van Rijswijk		
Jeroen Laven		
Duzan Doepel 		
Suzanne van der Pluijm
Saskia Ruijsink		

Programmabureau Duurzaam
Dienst Stadsontwikkeling
Gemeentewerken
Havensteder
Gemeentewerken / werf Noord
Stipo
Doepel Strijkers architecten / Katshoek
Codum
IHS EUR

Begeleider:
Dirk van Peijpe		

De Urbanisten

Ook de gebouwde omgeving draagt bij aan het klimaatbestendig maken van het
gebied, bijvoorbeeld in de opbouw, de zonorientatie en de materialen
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Klimaatcampus ZoHO
Team 1 vat het geschetste perspectief voor het Zomerhofkwartier samen in het idee van de ‘klimaatcampus’. Een
wandeling door ZoHo voert de bezoeker langs plekken
die op verschillende manieren illustratief zijn voor een
klimaatbestendige buurt. Een wandeling langs iconische
projecten waaronder het waterplein en een polderdak.
Motto: “ZoHo, de moeite waard bij elke weersverwachting”.
Binnen dit perspectief ziet het team mogelijkheden voor
drie strategische projecten. Allereerst de Hofpleinlijn; de
verbindende structuur in het gebied, die zich volgens het
team prima leent voor vergroening, zowel op hoogte (in
ZoHo) als op maaiveld (in de Agniesenbuurt). Een soort
‘climate backbone’ voor het gebied.
In ZoHo is met het waterplein een nieuwe plek gemaakt waar
de omgeving zich op kan betrekken. Ook in de ander blokken
van het Zomerhofkwartier ziet het team mogelijkheden voor
aantrekkelijke openbare ruimtes als groen middelpunt van de
buurt (NuHier + dak parkeergarage Katshoek). Het motto is
Binnenste Buiten.

Het perspectief van Team 1 :  Het Zomerhofkwartier is bij alle weersomstandigheden de moeite van bezoeken waard. Het
team ziet goede mogelijkheden voor groen op hoogte (bijvoorbeeld de Hofpleinlijn en garage katshoek) en denkt aan
hangende en eetbare tuinen. Strategisch ontharden van starten en parkeren is een andere kans. Na het waterplein kunnen
meer plekken van achterkant voorkant worden en van hard naar zacht veranderen.
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Als derde kansrijk project ziet het team het ‘depaving’ van
het Zomerhofkwartier. Er is veel te veel verharding voor de
functie, veel parkeerruimte is onbenut. Het team pleit voor
een ‘strategische’ ontharding, met oog voor bijvoorbeeld
zonorientatie en de ruimtelijke structuur van de wijk. Onder
andere de Teilingerstraat komt volgens team 1 in aanmerking,
maar ook de Katshoek aan de voorzijde.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

Project 1 De groene Hofbogen

Project 2: Outside Inside

Project 3 Strategisch verontharding

De Hofpleinlijn leent zich volgens het team voor
een radicale vergroening, zowel op het dak als op
het maaiveld. Een ‘climateproof backbone’ voor
de hele buurt.

Het waterplein is een plek geworden, waar
de omgeving zich op orienteert. Diezelfde
mogelijkheid is er rond NuHier en voor de
parkeergarage van Katshoek. De blokken krijgen
ieder een eigen ‘hof’.

Op plekken met een overmaat aan verharding
kan door het uitnemen van tegels en klinkers
infiltratie van hemelwater samen op gaan met
een groener en zachter Zomerhofkwartier.

Dit voorstel vraagt om een samenwerking tussen
partijen, die elkaar op dit moment niet altijd vinden:
Prorail, Hofbogen BV, huurders en eigenaren. Hoewel
niet genoteerd, zijn alle deelnemers overtuigd van
de mogelijke meerwaarde van de klimaatbestendige
Hofbogen voor lokale samenleving, ecologie en
economie.

Er zijn veel partijen actief bijvoorbeeld NuHier, WDKA, de
Wagon en Havensteder en Deelgemeente Noord. Er liggen
volop kansen voor samenwerken. Veel van de ambities
komen immers overeen. En meekoppelen met de geplande
vernieuwing van riolering is een kans om werk met werk
te maken.

Hier is vooral de deelgemeente aan zet, bijvoorbeeld
bij het weghalen van parkeerplaatsen. Actieve partijen
in het gebied kunnen bijdragen in de vorm van arbeid,
cofinanciering en het beheer van het groen.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Kansrijke klimaatadaptieve maatregelen gestickerd op de kaart

Team 2
Deelnemers:
Henry Vermeulen		
John Jacobs 		
Frank Hornis		
Anne Mollema		
Paul Elleswijk		
Rien Hilhorst		
Jos Hartman		
Michiel Groothoff
Bas Sala			
Iris Schutten		

Deelgemeente Noord
Programmabureau Duurzaam
Dienst Stadsontwikkeling
Gemeentewerken
Havensteder
Spin gebiedsontwikkelaars (gele gebouw)
ZUS / Luchtsingel bv.
Buurtsuper (Projectbureau Teilingerstraat)
Studio Bas Sala
ZOHO Reset / Willem de Kooning

Begeleider:
Florian Boer		

De Urbanisten

SMALL - MEDIUM - LARGE
Team 2 onderscheidt in het perspectief voor klimaatbestendig
Zomerhofkwartier drie verschillende schaalniveaus waarop
gewerkt kan worden: small-medium-large. Large gaat in op de
hoofdstructuur van de wijk (met Agniesebuurt), Medium zoomt
in op de buurt onder het motto ‘Buitenplaats” ZoHo en Small
verbindt met de ZoHo-regenton klimaatadaptatie aan een product.
Klimaatstructuur, Buitenplaats en Regenton zijn ieder in een klien
team uitgewerkt.
Team 2 ziet in de Agniesebuurt ruimte voor lokaal vergroenen met geveltuinen en ‘depaving’. DeTeilingerstraat en
de Heer Bokelweg hebben een overmaat aan verharding . Ruimte voor infiltreren laat zich hier combineren met een
groenere straat. ‘Buitenplaats’ ZoHo combineert rioolvervanging met een sociaal programma in een combinatie van
maatregelen voor het klimaatbestendig maken van plekken in de openbare ruimte. Tot slot wordt de ZoHo-regenton
ingebracht als idee!
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Project 1: Klimaatstructuur Agniesebuurt
Op het schaalniveau van de wijk tekent zich een
klimaatstructuur af met als dragers de Noordsingel, de
Schiekade (te vergroenen) en de Heer Bokelweg en centraal
de Groene Hofpleinlijn als verbindende lijnen met de stad. De
Agniesebuurt heeft een opbouw van straten, hoven en blokken
als basis. Het Zomerhofkwartier is van een andere schaal met
centrale klimaatpleinen in grotere blokken, waaronder het
Benthemplein. Teilingerstraat en Zomerhofstraat lenen zich voor
een sterke groene oost-west relatie.

In de Agniesebuurt ligt de nadruk op het verbinden van kleinere
groene plekken imet het Ammelzooiseplein als hart van de buurt. In het
Zomerhofkwartier is de ruimtelijke structuur getekent als drie ‘blokken’met
een blauw / climateproof centrum.

De Heer Bokelweg wordt als kans uitgewerkt. Bij het ‘depaven’ en vergroten
van infiltratieruimte spelen naast de gemeente als beheerder is er ook
voor de gebouweigenaren een bewoners een rol. De meerwaarde van de
klimaatmaatregelen zitten in de hogere verblijfskwaliteit van de openbare
ruimte en de verhoogde aantrekkingskracht voor nieuwe vestigers.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Project 2: Buitenplaats ZoHo
De rioolrenovatie in het Zomerhofkwartier is aangegrepen voor
het ‘ retrofitten’ van ZoHo / NuHier als een heuse buitenplaats;
een centrale plek in de buurt met ruimte voor groen en water,
voor voedselvoorziening en vooral een plek van ontmoeting
en collectieve activiteiten. De idee van Buitenplaats draait de
orientatie om van achterkanten naar voorkanten.
Met het project is al begonnen (NuHier en WDKA) en kan aan
de tussentijd meerwaarde geven. Stap voor stap ontwikkelt de
buitenplaats zich verder. Met lopende initiatieven als theehuis
met ZoHO-water en ZoHoning en de wagon. Maar ook met
waterrobuuste straten, waterberging en groene daken. De
ambiance is lieflijk en tegelijkertijd groot en stoer.

Buitenplaats ZoHO: rioolrenovatie en de aanleg van een gescheiden stelsel is aanknoping voor het ‘retrofitten’ van
het Zomerhofkwartier met ruimte voor groen, water, stadslandbouw en vooral ruimte voor community activiteiten.

Het team ziet bij het invullen van het RAS-schema veel mogelijkheden
voor meekoppelen: euro’s uit riolering, retrofitten door Havensteder en
Klimaatbureau, volop initiatieven (NuHier, WDKA, IHS, Wagon) en bereidheid
om te investeren in tijd (Buurtsuper)
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Project 2: ZoHo regenton
Last but not least komt van team 2 het voorstel voor de ZoHoregenton. De regenton is symbool voor klimaatbestendig
én ondernemend en sociaal ZoHo. De ton is ontworpen als
‘desirable object’ en maakt het vasthouden en hergebruiken
van regenwater van de daken mogelijk. Geschakeld met andere
tonnen groeit de ZoHo-regenton uit tot een systeem. De ton is
ook voor individuele tuinen te gebruiken. Een virus verspreidt
zich over Rotterdam en vanuit daar over andere steden. De
ZoHo-ton wordt in het Zomerhofkwartier ontworpen (Bas Sala),
getest (Gele Gebouw) en gemaakt.

De ZoHO-regenton is een product om te hebben. Met
het verbinden van meerdere tonnen wordt meer water
vastgehouden en is de bijdrage aan regenbestendige
inrichting groter. Interessant in combinatie met groene
daken ivm irrigatie

Het RAS-schema brengt mogelijke investeerders, producenten en gebruikers
in beeld. Andere waarden zijn belangrijk naast de bijdrage aan het
klimaatbestendig inrichten. De buurt profiteert op verschillende waarden.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Team 3
Kansrijke klimaatadaptieve maatregelen gestickerd op de kaart
Deelnemers:
Jacco Bakker		
Corjan Gebraad		
Rokus van Dijk		
Jason Zondag		
Gregor Hevesi		
Arno van der Laan
Piet Vollard 		
Daphne Rijkoort		
Veronica Olivotto		
Albert Takashi Richters
Yasemin Sengil		

Deelgemeente Noord
Programmabureau Duurzaam
Dienst Stadsontwikkeling
Gemeentewerken Rotterdam
Stipo
Spin gebiedsontwikkelaars (gele gebouw)
7 Seasons - Rotterdam Natuurlijk
ZOHO Reset / WDKA
IHS EUR
Post--Office
Het Een en Ander

Begeleiding:
Jesús Martín		

De Urbanisten

The team 3 stickered adaptive measures along the Hofpleinlijn (green roofs), the Teilingerstraat
(depaving) and small scale measures in the Agniesebuurt. The NuHier area can be the place to
combine rainproofing with green qualities
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Bottom-up and top-down in ZoHo
The team focused on a perspective born as a combination of
short-term implementation strategies based on bottom-up
initatives that can combine current problems, ongoing actions
and existing opportunities.
The spatial approach takes the main axis of the neighborhood
as key infrastructures to transform: Teilingerstraat and the
Hofbogen. By improving the quality of the public space along
these axis, the area gets organized in a hierarchy bringing a
better access and public life to the Agniesebuurt.
The two different current states of the streets lead to
two different ways of interventing the public space. Since
Teilingerstraat has been already redesigned not so long ago, a
low impact transformation is proposed, based more into social
linking and local easy-to-build measures than into physical
reprofiling. It also tries to highlight the future potential of a
deeper transformation.

Hofbogen viaduct and Teilingerstraat are the
main structures for climateproofing. Public space
improvement and greening go hand in hand here.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

The Hofbogen viaduct, on the contrary, needs to face a profound
change on the public space that surrounds it, so redesigning it
in order to climate proof the building and its context would be a
good opportunity to reclaim this artery as a main street for the
neighborhood.
At last, the team point at the ZoHo itself as a key transformation
area, finding the low rate of daily parked cars as an open window
to public space projects.

13

Proposal 1: Blue + Green Teilingerstraat
Everybody agreed on the Teilingerstraat as an important street
to work on from the perspective of climate proofing the area,
and several measures were proposed to make a water robust
street design and a greener public space. The discussion
focused quickly on how the street can be transformed taking
in account that a new profile for the street is not going to be
a reality soon. The street was redesigned in 2005, so a new
investment wouldn’t be easily accepted. Instead of it, local
and indiviual initiatives are proposed as a way to guarantee an
actual transformation of the identity of the street in order to
get closer to a total climate proof street and the lively public
space that the Agniesebuurt and the ZoHo deserve.
The elimination of the boundary effect that the street
provoques on the whole area, the developing of the bussiness
character of the programme at the plint and the transformation
of ths street into a green corridor which connects the
Provenierssingel and the Noordsingel, are highly mentioned as
specific targets to include.

For the Teilingerstraat a new smart
streetprofile was sketched. A waterrobust
and green street. Step 1 can be the
depaving of the sidewalk and later a
rainproof road.
< Local government, shopkeepers and
inhabitants, Zadkine and Havensteder are
stakeholders that can share involvement
and implementation.
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Yasemin Sengil, co-owner of Het Een en Ander, a local
situated at the Agniesestraat-Teilingerstraat corner, is already
working on the space as a Do It Yourself meeting point for the
neighbours. The place is proposed as a hotspot where the
citizens can gather and be teached on ways to modify their
behaviour in order to be more climate adaptive. A showcase to
share techniques as microcomposting, rainwater harvesting or
self-depaving.
A further analysis would show how to implement these
strategies on the enormous amount of hard paved sidewalk
which is dominating this current street profile to soften and
green the public space.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

Proposal 2: Hofbogen Ground Zero
Previous projects show the potential of the Hofbogen Viaduct
and its archeries as a combination of bussiness model and public
space reclamation, but the most of them are unfeasible due to
the division of the ownership (the rooftop is ProRail and the
building is Hofbogen bv). To solve that, an inmediate action is
proposed. The team takes the lead of the transformation of the
available spaces as facades and sidewalks, uspiding down the
usual intention of transforming the top railways into a public
space. A literal from bottom to up intervention.
The 7 seasons initiative is already working on the creation of
green facades on specific spots. To implement a climate proof
apporach here, the rainwater from the rooftops is used to water
the facade gardens in combination with a depaving of sidewalks.
This will reclaim the Hofbogen as the important monument
it is and the Vijverhofstraat and the Boekstraat would be
transformed into a more used public space, contributing to the
increase of the value of the rented locals inside the archeries,
upgrading the bussiness model to the next level.

Hofbogen Ground Zero turns around the
approach for the Hofpleinlijn by starting on
the sidewalks and facades with a structural
greening. Rainwater from the roof will
irrigate the planting.

Season One

Hortus Conclusus - microklimaat onder de bogen

In de bogen kunnen bijzondere biotopen ontstaan

7 Seasons project for the Green Hofbogen

The crossing point with Heer Bokelweg is considered a crucial
gateway, so a special treatment should be applied. Combining
climate proofing and an attractive and spectacular artwork or
public function is proposed. Some ideas go from a rainfall to
a mist generation. One of the best chances is to combine this
proposal with the announced future renewal of the sidewalks in
order to find the necessary investment.
An inmediate action shall we taken. Post--Office is willing
to transform their facade into a deattached rain garden as a
pilot project. This and the 7 seasons green facade can be the
first showcases and later on a following series of rain gardens
can create a chain which brings coherence to the whole
infrastructure.

Hortus Conclusus

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

Conceptvoorstel met doelgroepen

is een schaduwtuin onder een van de meest
verwaarloosde bogen. Door grondverbetering,
bewatering en meer daglicht kan er een
biotoop met varens, mossen en kikkers
ontstaan. De tuin is niet openbaar, maar
kan wel door de gaten in de tuinschutting
worden bekeken. Gekozen wordt voor locale
plantsoorten zoals die ook op beschaduwde
en vochtige plekken in verwaarloosde
binnenterreinen voorkomen. Behalve een
biotoop voor schaduwplanten kan een deel
van de ruimte ook worden ingericht als
verblijfplaats voor vleermuizen (Batcave).
Een aantal van de bogen verkeerd in zo’n
slechte staat dat er vooralsnog geen sprake
kan zijn van verhuur, zelfs niet voor opslag. Er

15

Proposal 3: Socializing Parking Space
The amount of space available at the ZoHo due to the lack
of use of the parkingspace is a good chance to create extra
quality to the poor public space on the specific area. These
vaccant parking surfaces can be used as pop-up gardens that
can serve as new green infiltratring points.
The strategy would be to calculate the right balance of parking
spots that can be transformed into temporary gardens with a
social use. Other percentage would be used as green surfaces
or permeable surfaces that still can be used to park your
car. The goal would be to make people attached to this new
green character of the ZoHo public space so it can end being a
permanent situation, giving to the area a bigger public space
use above the parking needs.
The gardens can be faced as single isolated units or as larger
structures.
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E : presentatie groepswerk

F: discussie plenair

G: De top 3 kansen concretiseren en evalueren

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Conclusies
Naar drie kansrijke projecten
De drie teams presenteren in het laatste deel van de workshop
met enthousiasme hun drie kansrijke projecten aan de andere
deelnemers. De presentaties zijn aanleiding voor een levendige
discussie. Daarna krijgt iedereen voor zich de gelegenheid
om uit de negen kansrijke projecten een eigen top drie te
selecteren. Dat gebeurt met drie stickers die geplakt kunnen
worden bij de voorkeursprojecten. De uitslag:
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Team 1
Groene Hofbogen		
Outside Inside			
Strategisch verontharden		

5
14
4

Team 2
Klimaatstructuur 			
Buitenplaats ZoHo		
ZoHo regenton			

10
13
14

Team 3
Blue and green Teilingerstraat
Hofbogen Ground Zero		
Socializing Parkingspace		

6
18
14

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

Conclusie

3 + 1 kansrijke projecten

Bij elkaar is er een rijke oogst aan voorstellen die
op verschillende schaalniveaus toewerken naar een
klimaatbestendig Zomerhofkwartier, van regenton tot
klimaatstructuur. Sommige voorstellen hebben een directe
realiseerbaarheid (depaven) terwijl andere ideeen vragen om
een aanpak in de tijd en een langere adem (buitenplaats). De
voorstellen zijn meestal prettig concreet maar vaak het zicht op
realiseerbaarheid verschilt.

Op basis van de stickering, de discussies van de deelnemers over de
voorstellen én gelet op de sterke overlap van voorstellen selecteren we
drie kansrijke projecten en één wildcard:

In de voorstellen is de overlap tussen het werken aan
klimaatadaptatie en het werken aan een vitaal Zomerhofkwartier opvallend. De agenda van de Deelgemeente sluit
goed aan, bijvoorbeeld de wens van vergroenen van de wijk.
Initiatieven die lopen, bijvoorbeeld NuHier, Buitenplaats
Zomerhof (WDKA) , 7 Seasons, en ZoHo hebben vaak een
ambitie voor een duurzame wijk waarin klimaatadaptieve
maatregelen goed passen bij de sociale, economische en
ruimtelijke ambities van stakeholders.
Naast de verschillen van de voorstellen blijkt bij de teams
bij nadere beschouwing vooral veel overlap. De voorstellen
voor Ground Zero zijn 1 op 1 te verbinden aan de Groene
Hofpleinlijn. De Groene Hofpleinlijn keert ook terug in alle
structuurvoorstellen uit de teams.
De voorstellen voor Buitenplaats Zomerhof delen de idee voor
een groen hart van het kwartier met voorstellen van ZoHo
Outside Inside en de klimaatstructuur.
En het voorstel voor ‘strategische ontharding’ krijgt in het
vergroenen van parkeerplaatsen via uitgifte aan bewoners een
concrete uitwerking.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

1. Hofbogen Ground Zero
Het vergroenen van de Hofbogen: groene gevels met bevloeing
door regenwater van het dak en het vergroenen van de trottoirs.

2. ZoHo Buitenplaats
Drie centrale plekken waar de wijk elkaar ontmoet dragen met
groen en water ook bij aan de klimaatbestendigheid

3. Depaving / vergroenen
Het uitnemen van verharding en het vergroenen van de openbare
ruimte met aandacht voor infiltratie en waterberging

4. ZoHo Regenton
De wildcard gaat naar de ZoHo regenton. Een in Zoho ontworpen
en gemaakte regenton verspreid zich als systeem over Rotterdam
en andere delktasteden
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Micro-adaptation projects in the Zomerhofkwartier (ZoHo) and Agniesebuurt

On the BLOG contagiousmemes Veronica Olivotto from IHS gave a
extensive and good review on the workshop. The adress is http://
contagiousmemes.tumblr.com/

Last week I was invited to join a participatory process looking
at micro-adaptation projects. Initiated by De Urbanisten (who
recently designed the Water Plaza in Rotterdam’s Benthemplein),
the Rotterdam Climate Change Initiative, the spatial planning
division of the Municipality of Rotterdam and the local ward of
Noord, the workshop took place in the Zomerhofkwartier (ZoHo), a
neighbourhood with plenty of empty office buildings that until a few
years ago were in a “snooze state” due to the financial crisis. (I will
elaborate about this in my next post).
The Climate Change Adaptation Strategy – Climate Proof (2009) for
the city of Rotterdam shows how stress from extreme rainfall, drought
and heat island effect may impact the city in the future. For some
time now Rotterdam has been active in creating more rainwater
storage space in the city to alleviate the burden from its sewage
system. It invested in medium-large infrastructure (the Water Plaza,
the storage space in the underground parking lot at the Museum Park,
the plaza in Spangen) and it is now thinking about micro interventions
in both the ZoHo and the Agniesebuurt (among others). The concrete
landscape of the ZoHo is 75% non-permeable and 50% of the parking
space (built for the offices in the area) is not in use. Further because
the tidal water levels are fluctuating more than in the past, some of
the underground housing plinths are deteriorating.
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Residents and people that had ideas for the neighbourhood (like
the 7 Seasons group, who are actively engaged in biodiversity
enhancing activities in the city) were invited to propose them as
part of the strategies suggested by De Urbanisten. These included
façade gardens, water butts, green courtyards, blue infrastructure,
public squares, de-paving, planting trees, bioswales and wadis.
A preliminary brainstorming in groups involved thinking about
spatial information on street use and width and addressing the
current spatial weaknesses of the area (low permeability, unused
parking space and degrading housing plinths). All the ideas were
then combined into one or more visions for the area linking in
environment, ecology, society and the economy and stating which
actors would be working together to implement the micro projects.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

The four groups came up with a series of ideas and visions,
which were ranked from 1 to 3 by each people present in
the workshop. Four ideas, which partly combined similar
suggestions from different groups, stood out among others:
- Inside/Outside: make better use of the south-west
facing terraces in the neighbourhood which offer greening
opportunities
- Socialize parking lots (de-paving): to increase the
permeability of the neighborhood a percentage of the total
unused parking space will be de-paved and handed over to
interested citizens for temporary activities (such as gardens, car
booth sales, street stalls)
- Greening the Hofbogen’s façade (the former train high-line):
the high-line is the main westerly axis of the Agniesebuurt and
is currently in a planning deadlock due to a raw between the
two private owners. The former high-line has a huge potential
and many local groups are interested in activating this space.
By engaging with local residents and several small businesses
currently having their offices in the warehouses below, a
vertical green wall will be built on the façade of the high-line.
This will contribute to reducing the heat island effect, and we
hope, become a landmark in the neighbourhood
- Rainwater harvesting: to ease the rainwater pressure on
the drainage system, Studio Bas Sala proposed a system of
interconnected rainwater butts stretched across parts of the
neighbourhood. The water collected can then be reused by
local residents.

The workshop clearly tried to exploit this areas’ spatial
problems and turn them into an opportunity for tweaking the
landscape of the ZoHo and the Agniesebuurt. One of the key
principles I learnt about how the Dutch do climate adaptation
is to take advantage of the already scheduled works that the
city will undergo to sneak in improvements that would make
the city more responsive to, for instance, bouts of rainfall
and heat stress. The neighbourhood is indeed scheduled for
replacing its sewage piping system, and this is seen as the
perfect opportunity for introducing small changes efficiently.
The current municipal officers in the district of Noord are also
pressing for action now before the heads of the department
change in March of 2014. Another workshop is scheduled soon
to come up with an Action Plan.
Veronica Olivotto

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Vervolg
De afgelopen maand zijn wij (voor velen van jullie achter de schermen)
druk bezig geweest met het verder ontwikkelen van de tijdens
onze workshop gezamenlijk geselecteerde kansrijke projecten: de
Buitenplaats Zomerhof, Depaving ZoHo, de Groene Hofbogen Bottom
Up en de ZoHo-regenton.
Inmiddels hebben wij bij gemeentewerken Rotterdam in principe een
positieve respons om bij uitvoering van het rioleringsplan plekken in
ZoHo te ‘onttegelen’. Voor Heer Bokelweg (voor gebouw Katshoek)
speelt dat op relatief korte termijn (najaar 2014). Hier doet zich een
mooie kans voor om het principe “tegels eruit – groen erin” te gaan
toepassen.
Voor ZoHo speelt de rioolvervanging later in de tijd, Gemeentewerken
wil eind 2015 klaar zijn. Daar zijn dus mogelijkheden voor Buitenplaats
Zomerhof om mee te liften. Er is echter geen extra geld voor de
herinrichtin (in de vorm van budget voor materialen, groen etc). Wij
onderzoeken nu de waterhuishoudkundige opgave en mogelijkheden
in het gebied om hier slim te koppelen om en organiseren snel een
bijeenkomst met enkelen van jullie om dit met alle ideeen over de
buitenplaats verder te brengen.
7 Seasons is actief met de Groene Hofbogen. Zij starten nog dit
voorjaar met de Groene Bogen aan de zuidzijde van de Hofbogen. Ook
Postoffice is actief met Groene Bogen en hebben een workshop achter
de rug. Met Bas Sala en Rien Hilhorst van het gele gebouw hebben wij
de wateropgave voor de regenton in beeld gebracht. Voor het gele
gebouw zijn 240 regentonnen nodig voor de opvang van een piekbui.
De regenton krijgt een applicatie van de TU Delft die de ton koppelt aan
weersvoorspellingen.
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Ondertussen heeft de gemeente Rotterdam het “Samenwerken aan
een klimaatbestendig Zomerhofkwartier” gekozen als inzending voor
de Bloomberg Mayors Challange 2013 ! http://mayorschallenge.
bloomberg.org/ waarin Europese steden geld ( tot €5 mio.) kunnen
aanvragen-winnen voor een innovatie voorstel / idee voor hun stad.
Onze burgemeester gaat met het voorstel om de komende jaren met
partijen uit de wijk te werken aan een klimaatbestendig en aantrekkelijk
Zomerhofkwartier naar New York. Later meer.
Bloomberg Posters >>

Last but not least: wij zijn uit elkaar gegaan met de afspraak om een
tweede workshop te hebben. Ik wil jullie vragen de datum daarvoor
vast te reserveren in jullie agenda; Centraal staat het met elkaar
bespreken en concretiseren van de 3+1 voorstellen voor ZoHo. Met
presentaties van de verschillende initiatiefnemers.

25 februari vanaf 13.00
Tweede workshop Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
Natuurlijk hoop ik dat jullie ook nu weer de schaarse tijd willen
reserveren en met een gelijk enthousiasme de volgende stap zetten in
ZoHo.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Bijlage: Presentatie Project Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
Aan de slag met klimaatadaptatie
In oktober 2013 presenteerde de gemeente Rotterdam de koers voor een
klimaatbestendige stad: de Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS). Nu is het
tijd de stap van beleid naar uitvoering te zetten en van projecten naar een
gebiedsgerichte aanpak. Het Zomerhofkwartier en omgeving is een uitlezen
plek om aan de slag te gaan. Een aantal klimaateffecten (extreme neerslag,
droogte, hitte) doen zich gelden in de wijk en adaptieve maatregelen zijn van
belang bij een duurzame wijkontwikkeling. In december werd het Waterplein
Benthemplein feestelijk geopend: een belangrijke opmaat naar een klimaatadaptieve en aantrekkelijke buurt.

Meekoppelen en samenwerken
In de RAS is het ‘meebewegen met het ritme van de stad’ een belangrijk
uitgangspunt. Dat houdt in dat bij het klimaatadaptief inrichten van de stad
nadrukkelijk wordt aangehaakt bij andere programma’s, projecten en initiatieven in buurt en wijk. Uitgangspunt is ook dat er voor bewoners, bedrijven
en organisaties een handelingsperspectief wordt geboden om een actieve
bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig Rotterdam, denk bijvoorbeeld
aan het vergroenen van gebouwen en het waterrobuust inrichten van openbare ruimte.
In Zomerhofkwartier en omgeving liggen de kansen voor het oprapen
voor een typisch Rotterdamse aanpak: we zetten de stap van beleid naar
uitvoering met een ‘pilot’ voor klimaatbestendige ‘Zomerhofkwartier’: het
stap voor stap ‘climateproof’ maken van de wijk. Met een samenhangende
aanpak van maatregelen. Met ruimte voor innovatie en experiment. En dat
alles in goede samenwerking met andere partijen en door slim combineren
van initiatieven en plannen. En we laten zien hoe deze klimaatbestendige
wijk eerst en vooral bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving, een
gezonde wijkeconomie en een betrokkenheid van bewoners en gebruikers
bij de buurt.

Een klimaatbestendig zomerhofkwartier
Er zijn ook andere goede redenen om juist in het Zomerhofkwartier aan
de slag te gaan met de klimaatbestendige stad. De deelgemeente Noord is
bijzonder actief in het proces van sociale, economische en ruimtelijke vernieuwing van de wijk. Een Wijkvisie voor de Agniesenbuurt is in de maak. Ook
Havensteder is actief met de ontwikkeling van het gebied. De komende jaren
ligt het accent voor Havensteder vooral in het programmatisch activeren van
het aanwezige vastgoed en het stimuleren van (tijdelijke) initiatieven van
gebruikers. Bovendien is er een opvallende dynamiek vanuit de buurt zelf. Met
veel gebruikers en bedrijven vol energie en ideeën. Met nieuwe activiteiten op
straat (bijvoorbeeld Route du Nord) en aantrekkelijke nieuwe voorzieningen.
Er is een veelheid aan spannende kleine en grote initiatieven die vaak gericht
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De kern van de Rotterdamse adaptatiestrategie

De kern van de Rottetrdamse adaptatiestrategie: onderhouden van het robuuste systeem, ruimte voor adatieve maatregelen in de ruimte van de stad, kansen voor meekoppelen met andere
programma’s en samenwerken met andere partijen. En de nadruk ligt op dat klimaatadaptatie bijdraagt aan sameleving, ecologie leefomgeving en economie.

De adaptieve hemelwatercascade uit de RAs is direct van belang in het Zomerhofkwartier en Agniesebuurt

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier
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Beleid + ambities
Main stakeholders : Deelgemeente noord / Rotterdam climate initiative / Havensteder
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green rooftop
HAVENSTEDER PROPERTIES
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Initiatieven
Actors with initiatives
ACTORS WITH INITIATIVES

A

7 SEASONS: ATELIER CROSSINGS
A1

D
A

B

B

F

C

OWNER

B1

De Groene Wand

- Marieke de Keijzer (atelier
Marieke de Keijzer) en Marlou de
Jong (MarlouWHO
de Jong Ontwerp)
- Expert André de Baerdemaeker
(Bureau Stadsnatuur Rotterdam)
- Marieke de Keijzer (atelier
Marieke de Keijzer) en Marlou de
Jong (Marlou de Jong Ontwerp)
- Expert André de Baerdemaeker
(Bureau Stadsnatuur Rotterdam)

- Piet Vollaard, Jacques Vink en
Ward Mouwen (Ruimtelab2)
- Expert Niels de Zwarte (Bureau
Stadsnatuur Rotterdam)

B2

Hortus Conclusus

- Piet Vollaard, Jacques Vink en
Ward Mouwen (Ruimtelab2)
- Expert Niels de Zwarte (Bureau
Stadsnatuur Rotterdam)

7 SEASONS:
ATELIER
BIOBOGEN
B3 Proefstation
Hofplein
B1

De Groene Wand

B2

Hortus Conclusus

B3

Proefstation Hofplein

7 SEASONS: ATELIER BINNENHOVEN Centraal Wonen

-

- Tanja Lina (Buro Lina) en Joost
van Dijk (Studio Joost van Dijk)
- Expert Carolien van der Graaf
(Vroegvlieger)

-

- Tanja Lina (Buro Lina) en Joost
van Dijk (Studio Joost van Dijk)
- Expert Carolien van der Graaf
(Vroegvlieger)

Centraal Wonen

7 SEASONS: ATELIER BINNENHOVEN Centraal Wonen
C1

WHO

Geveltuin en/of plantvakken
-Onderhoud: bewoners Schout Hynrichstraat

7 SEASONS: ATELIER BIOBOGEN

C1

C

ACTORS
WITH
INITIATIVES
Geveltuin
pandje
Banierstraat
-Onderhoud: bewoners Schout Hynrichstraat

A2 Geveltuin
en/of CROSSINGS
plantvakken
7 SEASONS:
ATELIER
-Onderhoud: bewoners Schout Hynrichstraat
A1 Geveltuin pandje Banierstraat
-Onderhoud: bewoners Schout Hynrichstraat
A2

E

OWNER

Centraal Wonen

A2

A
A1
B1

C1
B2

ACTORS WITH INITIATIVES

D

B1

B
D

B3

E

OWNER

TEILINGERSTRAAT TOEKOMSTVISIE
ACTORS
WITH
INITIATIVES
- Een website
voor de
Agniesebuurt
- Sollicitatietrainingen voor jongeren
- Lobbyen voor verbetering van de fysieke omgeving
- Evenementen organiseren in samenwerking met
TEILINGERSTRAAT
TOEKOMSTVISIE
lokale ondernemers
- Een website voor de Agniesebuurt
- Sollicitatietrainingen voor jongeren
- Lobbyen voor verbetering van de fysieke omgeving
- Evenementen organiseren in samenwerking met
lokale ondernemers

OWNER

E

IHS ZoHo VISIE

IHS ZoHo VISIE
WDKA ZoHo RESET
Priv

WDKA ZoHo RESET
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F

HOFBOGEN HIGH LINE

F

HOFBOGEN HIGH LINE

- Buurtsuper: Hanneke Weststrate, Erik van
der Elst, Michiel
WHO
Groothoff

- Buurtsuper: Hanneke Weststrate, Erik van der Elst, Michiel
Groothoff

Priv

C

WHO

- Saskia Ruijsink (IHS), in coordination with Alexander Jachnow
(IHS) and Peter Scholten (IHS)
- IHS students
- Saskia Ruijsink (IHS), in coordination with Alexander Jachnow
(IHS)
and Peter(Docent
Scholten
(IHS)
- Iris Schutten
Ruimtelijk
-Ontwerpen
IHS students
WdKA)
- Willem de Kooning students
- Wunderbaum
- Havensteder
- Iris Schutten (Docent Ruimtelijk
- Several visions coming from
Ontwerpen WdKA)
different designers and collecti- Willem de Kooning students
ves (Doepel Stijkers, Atelier
- Wunderbaum
Seraji, Cargo Collective,
- Havensteder
- Several visions coming from
different designers and collectives (Doepel Stijkers, Atelier
Seraji, Cargo Collective,
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De openbare ruimte
oppervlaktes verhard / onverhard

parkeerbalans Total usage of parking lots
total balance parking lots - 864PP(2013.11)
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