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Rotterdam

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

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

Rotterdam Climate Change Adaptation Strategy

international port, Rotterdam, together with its
inhabitants, businesses and institutions is assuming
responsibility for ensuring a sustainable future. By

Edition
City of Rotterdam, October 2013

RAS EN cover def.indd 1

Deze studie richt zich op twee onderdelen uit de agenda “Water Sensitive Rotterdam”:
De stad als Spons en daarmee samenghangend het bestaande rioolsysteem
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De ambities uit de RAS worden toegepast op de studielocatie:
Agniesebuurt/ Zomerhofkwartier is een proeftuin.

11-12-2013 14:02:46

1 Visie watersensitieve stadswijk
1.1 VAN PROEFTUIN NAAR REALISATIE
Water Sensitive Rotterdam heeft een ambitieuze missie: Een aantrekkelijke stad,
die bij neerslag en droogte, bij hoog en laag water optimaal functioneert. Sterker
nog, een stad die zo is ingericht dat de extremen van klimaatverandering worden
benut om bij verschillende seizoenen optimaal om te gaan met het beschikbare
water. Hierbij is de voorwaarde dat dit een bijdrage levert aan de vitaliteit en
aantrekkelijkheid van de stad.

Het is belangrijk om hierbij maatregelen te bedenken die inzetbaar zijn als
‘common practice’. De innovatie zit hier niet in de unieke oplossing, maar in de
herhaalbaarheid op vele locaties en de wijze waarop het kan worden verweven in
reguliere processen van rioolonderhoud.

-2,85

Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker, de stad gaat steeds slimmer om met
regenwater en dit water wordt beter vastgehouden. 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’ zijn een stap in de goede richting, maar meer best practices zijn
nodig om te tonen dat dit geen incidenten betreft. Ook om Nederland als land van
Delta-innovatie in de globale voorhoede te houden en Rotterdam daarbinnen als een
‘frontrunner’. Daarvoor is het nodig om te blijven innoveren.
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.
Water Sensitive Rotterdam is op zoek naar de volgende generatie watersysteeminnovaties na de implementatie en het succes van het waterplein. Daarvoor hebben
we een agenda van vier onderzoeksvelden opgesteld: 1. de stad als Spons; 2. het
Private domein; 3. Seizoensberging; 4. het bestaande Rioolsysteem.
Over een combinatie van de stad als spons en het bestaande rioolsysteem gaat dit
rapport. Daarbij worden zachte, kleinschalige vormen van berging in de vorm van
vergroening van straten gecombineerd met ondergrondse, meer harde vormen
van berging. Een afgewogen combinatie van beide vormt de basis voor een water
sensitieve herinrichting van de openbare ruimte waarbij rioolvervanging de directe
aanleiding vormt voor de ingreep.

-3,15

-3,05
-3,43

-2,15

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

-3,20
-4,10

-2,85

-2,85

In de Agniesebuurt is een omvangrijke rioolvernieuwing gepland, uitvoering 2017.
Een uitgelezen kans om de agenda van Water Sensitive Rotterdam in praktijk te brengen .
bron kaartbeeld: Gemeente Rotterdam, watermanagement, 12 februari 2016
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AGNIESEBUURT

ZOMERHOFDISTRICT

BENTHEMPLEIN

CENTRAL STATION

De locatie van studie, met daarbinnen de verschillende deellocaties
6

DE ROTTE

De locatie Zomerhofkwartier/ Agniesebuurt ligt voor de hand omdat hier een aantal
zaken samenvallen die elkaar versterken:

EUDOKIAPLEIN
EUDOKIAPLEIN

Ten eerste is dit gebied vanuit de Rotterdamse Adaptatiestrategie (RAS) een
proeftuin waar de beleidsdoelstellingen een concrete invulling mogen gaan krijgen.
Ten tweede is hier het waterplein Benthemplein gelegen dat een belangrijk startpunt
heeft geleverd voor de watersensitieve aanpak voor de stad. Op deze innovatie
wordt verder voortgebouwd en tevens is er sprake van een opschaling van plein naar
stadsbuurt. Ten derde zijn er op korte termijn ingrepen in het gebied gepland. Een
belangrijke concrete ingreep betreft het bestaande rioolsysteem vanuit het reguliere
onderhoudsplan, waarin voor heel de Agniesebuurt in 2016/2017 een vervanging
van het riool moet starten. Vanuit woningcorporatie Havensteder en de Hofbogen
BV. zijn onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed gepland.

EUDOKIAPLEIN

voornamelijk
werken en leren
voornamelijk
werken en leren
voornamelijk
wonen
voornamelijk
wonen

AMMERSOOISEPLEIN

TEILINGERSTRAAT
ZOHO-PARK

maatschappelijke
voorzieningen
maatschappelijke
voorzieningen
commerciele
voorzieningen
commerciele
voorzieningen

Een combinatie van de bovenstaande aspecten ligt voor de hand vanuit het oogpunt
om ‘werk met werk’ te maken, maar ook omdat er al meerdere stakeholders zijn
aangehaakt op het proces.

industriele voorzieningen
industriele voorzieningen
REGENTUIN

kantoor voorzieningen
kantoor voorzieningen
voornamelijk
werken en leren

BENTHEMPLEIN

voornamelijk wonen

EUDOKIAPLEIN

EUDOKIAPLEIN
EUDOKIAPLEIN
EUDOKIAPLEIN
EUDOKIAPLEIN

Het gebied wordt begrensd wordt door Noordsingel, Hofdijk (spoor), Schiekade
en de Bergweg. Het is strategisch gelegen tussen het centrum van de stad en
de stadswijk Oude Noorden. Het gebied bestaat uit een mix van naoorlogse
bedrijfspanden,
19e eeuwse stadsblokken, jaren ’80 woningbouw uit de
AMMERSOOISEAMMERSOOISETEILINGERSTRAAT
TEILINGERSTRAAT
PLEIN
PLEIN
stadsvernieuwingstijd,
een aantal
grootschalige naoorlogse bebouwingsstructuren
ZOHO-PARK
ZOHO-PARK
en een verhoogde spoorlijn uit de 19e eeuw.
Niet alleen de bebouwingsstijlen en jaren zijn divers, ook het programma. Er
zijn scholen (middelbaar en basisonderwijs), sportvoorzieningen, woningbouw,
kleinschalige winkeltjes, cafés, restaurants in meerdere segmenten, kantoren,
bedrijfsfuncties, kleinschalige maakindustrie, buurthuizen en kerken. Deze menging
REGENTUIN
REGENTUIN
AMMERSOOISEgeldt voor het
gebied als totaal,
maar op
kleinere
schaal is er sprake van een
TEILINGERSTRAAT
PLEIN
BENTHEMPLEIN
BENTHEMPLEIN
opdeling van het gebied
in vier
deelgebieden die ieder een meer homogeen karakter
ZOHO-PARK
hebben
STATION STATION
HOFPLEINHOFPLEIN
AMMERSOOISEPLEIN
AMMERSOOISEAMMERSOOISEPLEIN
PLEIN
AMMERSOOISE-

TEILINGERSTRAAT
TEILINGERSTRAAT
TEILINGERSTRAAT
TEILINGERSTRAAT

REGENTUIN
ZOHO-PARK

verblijfsruimte
(openbare) (openbare)
verblijfsruimte
maatschappelijke voorzieningen

STATION
HOFPLEIN

straten in netwerk
Belangrijke Belangrijke
straten in netwerk
commerciele voorzieningen
industriele
voorzieningen
voornamelijk
werken en leren
voornamelijk
werken
en leren
Belangrijke
autoverbinding
Belangrijke
autoverbinding
voornamelijk
werken
en leren
voornamelijk
wonen
kantoor
voorzieningen
voornamelijk werken en leren
Belangrijke
ﬁetsverbinding
voornamelijk
wonen
Belangrijke
ﬁetsverbinding
voornamelijk wonen
voornamelijk wandelverbinding
wonen
Belangrijke Belangrijke
wandelverbinding
maatschappelijke voorzieningen
Potentiele
Potentiele wandelverbinding
(openbare)wandelverbinding
verblijfsruimte
maatschappelijke
voorzieningen
maatschappelijke
voorzieningen
commerciele voorzieningen
maatschappelijke
voorzieningen
maatschappelijke
en
commerciele
voorzieningen
commerciele
voorzieningen
commerciële
voorzieningen
Belangrijke straten
in netwerk
industrielevoorzieningen
voorzieningen
commerciele
industriele
voorzieningen
industriele
voorzieningen
bedrijven
en
kantoren
kantoorvoorzieningen
voorzieningen
industriele
kantoor
voorzieningen
kantoor
voorzieningen
Belangrijke
autoverbinding
kantoor voorzieningen
Belangrijke ﬁetsverbinding
(openbare)
verblijfsruimte
Belangrijke
wandelverbinding
(openbare)
verblijfsruimte
(openbare)
verblijfsruimte
Potentiele wandelverbinding
(openbare) verblijfsruimte
Belangrijke straten in netwerk
Belangrijke
straten
in netwerk
Belangrijke
straten
in netwerk
Belangrijke straten in netwerk
Belangrijke autoverbinding

Programmatische diversiteit in de wijk
Agniesebuurt/Zomerhofkwartier
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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.

1.2 OP WEG NAAR EEN 100% LOKAAL HEMELWATERSYSTEEM
Deze studie is een verkenning van de mogelijkheden om de openbare ruimte van de
Agniesebuurt klimaatadaptief te herinrichten. Daarbij is in eerste instantie gekeken
naar het afkoppelen van hemelwater in de openbare ruimte én de direct aanliggende
bebouwing in samenhang met de aanstaande rioolvervanging. Binnenterreinen en
het vastgoed zelf worden in het kader van een andere studie in beeld gebracht, in
opdracht van Woningcorporatie Havensteder en waterschap HHSK.
Het overkoepelende doel is een klimaatbestendige en aantrekkelijkere stadswijk.
Hiervoor is er een overzicht van verschillende bouwstenen opgesteld die zowel
bovengronds als ondergronds een alternatieve vorm van waterberging mogelijk
maken en bijdragen aan aantrekkelijke en functioneel bruikbare straten. 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.
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 hebben wij vertaald in de straatprofielen die
terug te vinden zijn in het tweede hoofdstuk van dit rapport.
In deze voorstellen voor de straatprofielen is er aandacht besteed aan 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, een structurerende aanwezigheid van
groenvoorziening, de positie van kabels en leidingen, de overgangen van openbaar
naar privé en de organisatie van het parkeren. Ook is er een globale schatting
gemaakt van de totale waterbergende capaciteit van de Agniesebuurt gebaseerd
op de toegepaste bouwstenen in de behandelde straatprofielen.
De bouwstenen in dit rapport zijn ingrediënten voor een klimaatbestendige
inrichting van de Agniesebuurt. Ze passen binnen een raamwerk voor
klimaatbestendige inrichting van de wijk. 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 hele wijk. Dit streefbeeld hebben we opgetekend in een raamwerkkaart en een
ambitiekaart.
* De workshop is bijgewoond door een breed -ambtelijk- gezelschap van de
gemeente Rotterdam en waterschap HHSK, zie colofon voor de deelnemers.
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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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1.3 TOELICHTING OP ONTWERPKEUZES
In de openbare ruimte zetten we in op een stevige ontharding van de wijk. Dat
zien we voor ons door een versterking van de hoofdstructuren met behulp van
robuuste groenstructuren. Dit betekent lange lijnen versterken en karakteristieke
stedenbouwkundige structuren verstevigen; meestal gebeurt dit door de bestaande
structuur te verstevigen en soms door een herstructurerende ingreep in de
stedenbouwkundige structuur.
In de Agniesebuurt zien we een versteviging van de structuur door bestaande
karakteristieken uit te vergroten. Daarbij willen we het verschil tussen de 19e
eeuwse gesloten blokstructuur en de hybride stadsvernieuwingsbouw vergroten.
In het laatste geval stellen we een aaneengeschakelde reeks tuinen voor die
binnenterreinen en woonerven aan elkaar bindt in een meer eenduidige structuur.
Het Zomerhofkwartier is gebaat bij een herstructurering waarbij het gebied enerzijds
fijnmaziger wordt en tegelijkertijd een duidelijke centrale openbare ruimte krijgt: het
Zomerhof, op de plek waar deze oorspronkelijk naamgevende ruimte heeft gelegen.
Het Benthemplein en omgeving is reeds eenduidig heringericht. Zo ontstaan binnen
de wijk vier karakteristieke deelgebieden. Binnen het raamwerk is ruimte voor meer
kleinschalige en incidentele interventies.
De Hofbogen verdienen een speciale plek in de wijk. Als stedenbouwkundige
structuur heeft deze lijn een ruimtelijke en programmatische betekenis die de wijk
overstijgt. We zien ook een waterhuishoudkundige betekenis voor de lijn die de wijk
overstijgt: een aquaduct waar het water van de Noordsingel wordt gereinigd en
getransporteerd zodat een waterzuiverend circuit ontstaat.
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De ambitie om 100% lokale hemelwateropvang op termijn te realiseren, houdt in dat
ook zo veel mogelijk op lokaal niveau water wordt opgevangen en vastgehouden/
geïnfiltreerd: in straten, op daken, in binnenterreinen en tuinen. Overall is de
technische ingreep om de staten ook als buffer in te zetten door het wegdek
waterbergend te maken en op een aantal plaatsen water op straat toe te staan
als het hard regent. Dit geldt met name voor de lokale straten zonder doorgaande
verkeersfunctie.
Er zijn een aantal plekken voor geconcentreerde opvang. Het waterplein is hierin
de meest grootschalige (en gerealiseerde) interventie die eventueel uitgebreid
kan worden door aangrenzende gebieden er op aan te takken. Dit betekent dat de
daken rondom het plein op termijn meer en meer hun eigen water moeten kunnen
vasthouden (met name het Technikon). Daardoor ontstaat ruimte in het waterplein
om andere gebieden er op aan te sluiten. Deze ruimte kan ook worden ingezet
om extra ruimte voor klimaatverandering te accommoderen. We stellen voor nog
een aantal meer kleinschalige waterverzamelplekken op te nemen in de openbare
ruimte: het Zomerhof, de Regentuin en op termijn ook het Ammersooiseplein.
We lichten de verschillende ingrepen toe:

1. Versterken verbindende groenstructuur
De wijk vormt 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 deels 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 een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van
de wijk.

EUDOKIAPLEIN

In de doorgaande straten zoeken we naar de mogelijkheden om stevig
te vergroenen met lineaire plantvakken en continue boomstructuren. De
plantvakken dienen tevens als wateropvang. Op het trottoir worden de
verblijfsmogelijkheden vergroot. Hierdoor zal het aantal parkeerplaatsen op
deze straten afnemen.

NOORDSINGEL

AMMERSOOISEPLEIN
ZOMERHOF

REGENTUIN
WATERPLEIN
BENTHEMPLEIN
STATION HOFPLEIN

POMPENBURG PARK

Structuur door een reeks goed verbonden,
karakteristieke, groene openbare ruimtes
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2. Groene drempelzone rondom bouwblokken

3. Tuinenreeks stadsvernieuwing

Rondom alle 19e eeuwse bebouwing wordt met behulp van een ‘drempelzone’
een groene lijst gemaakt. Dit versterkt de structuur van de gesloten bouwblokken.
Op een aantal plekken zijn hier momenteel al smalle geveltuintjes zichtbaar. Door
op een meer structurele manier rondom de gehele bouwblokken een stevige
groene omzoming te maken ontstaan er mogelijkheden om: grotere geveltuinen
te maken; ruimte te bieden voor bankjes voor de deur; trappen en hellingbaantjes
om hoogteverschillen te overbruggen; de regenpijpen aan de voorkanten van de
gebouwen direct af te koppelen, regenwater op te vangen en te infiltreren. Dit
biedt mogelijk ook een positieve bijdrage aan de kwetsbare houten funderingen
die zich in deze zone bevinden.

In het westelijk deel bevindt zich een serie stadsvernieuwingsblokken met
doodlopende straten en collectieve tuinen aan de binnenzijde. In deze openbare
ruimte kan het parkeren op een compactere manier worden vormgegeven
waardoor er aan de uiteinden van de doodlopende straten een royale groenzone
ontstaat die geschikt is voor opvang van regenwater en infiltratie. Dit is tevens
een geschikte ruimte voor kleinschalige spelactiviteiten en verblijf.

De exacte invulling van een drempelzone kan nog op vele manieren gebeuren en
zal in nauw overleg met betrokken gedaan worden. Een groene uitstraling met
infiltratiemogelijkheden is daarbij het uitgangspunt.
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Samen met de reeds aanwezige collectieve tuinen aan de binnenzijde van de
bouwblokken, ontstaat zo een reeks aaneengeschakelde (speel)tuinen die dit
deel van een mooie heldere structuur voorziet. De rafelige voorzijden van deze
bebouwing zouden kunnen worden rechtgetrokken door een reeks voortuinen
die tevens geschikt zijn voor wateropvang.

4. Herstructurering Zomerhofkwartier
Het Zomerhofkwartier vraagt om een herstructurering waarbij het gebied
fijnmaziger wordt en dus extra straten worden gemaakt. Daarom wordt één
groot blok in twee volwaardige stadsblokken opgedeeld. Hier kan worden
verdicht en nieuw woonprogramma worden toegevoegd. Op de begane grond
wordt de royale maat voor bedrijfsfuncties gehandhaafd.
Het huidige Cruyfcourt wordt verplaatst naar de Zomerhofstraat, tegenover
het bestaande stadstuintje. Samen vormen deze twee ruimtes de centrale
openbare ruimte van de buurt: het Zomerhof. Gelegen op de plek waar deze
oorspronkelijk naamgevende ruimte heeft gelegen. Een kleinschalig waterplein
is hier een interessante optie die het verder verkennen waard is. Rondom het
Zomerhof wordt ruimte gemaakt voor nieuw woonprogramma.
Het ontwikkelingsperspectief voor het Zomerhofkwartier verdient nadere
verdieping en zal in een vervolgrapportage meer aandacht krijgen.

Structuur door bebouwings-enveloppen:
Definitie van eenheden, open ruimtes en verbindingen
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5. De waterbergende straat

6. Overloopruimte op lokale straten

7. Droge kruisingen voor voetgangers

Bij het vervangen van het rioleringsnetwerk van
de Agniesebuurt wordt de straat opengelegd.
Dit is een goed moment om een andere
wegfundering toe te passen.

Om extra ruimte voor wateropvang te realiseren kan er
worden toegestaan dat er water op straat komt te staan
van bijvoorbeeld 100 mm. Dit gebeurt alleen op lokale
straten zonder doorgaande verkeersfunctie.

De basis is dan ook dat alle straten die worden
opgebroken meteen geschikt worden gemaakt
voor wateropvang en infiltratie van hemelwater.

Met name in het 19e-eeuwse deel van de Agniesebuurt
is het goed mogelijk om de Heemsteestraat,
Wateringhestraat, de Herlaerstraat en de Agniesestraat
in extreme gevallen een laag water op straat te laten
opvangen. Er ontstaat zo een patroon van binnenstraten
met extra lokale opvangcapaciteit.

Binnen het patroon van binnenstraten waar -in extreme
gevallen- water op straat mag staan, liggen verhoogde
kruisingen voor voetgangers. De verhoogde kruisingen
zorgen ervoor dat voetgangers droog kunnen
oversteken.

Dit vraagt om aanpassingen in het straatprofiel zodat
parkerende automobilisten zonder natte voeten kunnen
uitstappen.
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Bovendien ontstaat zo een netwerk van prettig
gelijkvloerse oversteekplekken voor de voetgangers (en
rolstoelen en rollators) die tevens als verkeersdrempels
voor de automobilist dienen. De her en der hinderlijk
gestrooide verkeersdrempels die nu worden
aangetroffen kunnen dan worden weggehaald.
De verhoogde (voetgangers)kruisingen zorgen er ook
voor dat de straten die oppervlakkig water opvangen
geen overlast veroorzaken op de straten met een
doorgaande functie.

8. Extra waterberging met incidentele maatregelen
Main Public Spaces
Hierachy of Public Spaces

Daar waar nog behoefte blijkt aan extra waterbergend
vermogen in de straten kunnen er extra maatregelen worden
toegepast. Dit kan variëren van een krattensysteem onder
enkele parkeerplaatsen, waarmee eenvoudig extra capaciteit
wordt gemaakt, tot een bescheiden vergroening van de
straten, bijvoorbeeld rondom bestaande bomen om meer
infiltratieruimte te realiseren.

structureel

lokaal

Structuur in de openbare ruimte:
Hierarchie van lineaire structuren en relatie tot open verblijfsruimten
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1. WATERBERGING ONDER DE STRAAT

2. WATERBERGING OP DE STRAAT

3. WATERBERGING EN VERGROENING

18

2 Bouwstenen voor een lokale wateropvang

2.1 WATERSENSITIEVE HERINRICHTING VAN STRATEN
Alvorens specifieke straten nader te behandelen in watersensitieve straatprofielen,
kunnen er mogelijkheden voor lokale hemelwateropvang in losse bouwstenen
worden benoemd. In deze bouwstenen is bekeken hoeveel ze opleveren in termen
van direct waterbergende capaciteit.
De bouwstenen zijn onder te verdelen in drie categorieën: maatregelen onder de
straat; maatregelen op de straat; 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.
In het volgende hoofdstuk wordt per straatprofiel bekeken welke bouwstenen er
het beste passen en is er onderzocht welke relaties ondergrondse ingrepen met de
bovengrondse functies kunnen hebben. Daar wordt ook per bouwsteen getoond hoe
ermee kan worden gerekend (in termen van capaciteit) en waar op moet worden
gelet bij de toepassing ervan. Dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk hangen nauw
samen.
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1. WATERBERGING ONDER DE STRAAT
A. Waterbergende wegfundering

B. Holle ruimte in zandcunet

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.

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

C. Waterberging in riool

D. Grof granulaat onder parkeervakken

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

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
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1. WATERBERGING ONDER DE STRAAT (VERVOLG)

2. WATERBERGING OP DE STRAAT

E. Kratten onder parkeervakken

F. 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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3. WATERBERGING EN VERGROENING
G. 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.

H. Water op de rijbaan en parkeervakken
De waterberging op de rijbaan en parkeervakken is
een optelsom van de bouwsteen F en 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.

I. 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 waterpasserende
bestrating worden toegepast. De drempelzone of geveltuin
heeft de mogelijkheid om regenpijpen van aangrenzende
bebouwing te ontkoppelen en direct op te vangen.

Geveltuin met afgekoppelde regenpijp
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3. WATERBERGING EN VERGROENING (VERVOLG)
J. Groene terraszone

K. Waterbergende plantvakken/ wadi’s

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

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

L. Extra ruime boomvakken/ bioswales

M. De regentuin

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.

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

Regentuinvegetatie

		

25

AMBITIE:
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50mm

HEEMSTEESTRAAT

WATERINGHESTRAAT

AGNIESESTRAAT

VIJVERHOFSTRAAT

PAAP DIRCKSTRAAT

BANIERSTRAAT

TEILINGERSTRAAT

ZOMERHOFSTRAAT

3. Watersensitieve straatprofielen

3.1 RUIMTE VOOR STORTBUIEN

In de geselecteerde straatprofielen is onderzocht welke combinatie
van bouwstenen in ieder profiel kan worden toegepast om zo
een goed functionerende openbare ruimte te maken die ook een
maatgevende bui van 50mm hemelwater lokaal kan verwerken. Hierbij
wordt er uitgegaan van een systeem waarin er dan geen regenwater in
het (gemengde) rioleringsnetwerk terecht zal komen.

OVERZICHT GESELECTEERDE STRAATPROFIELEN

In alle straten van de Agniesebuurt 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. 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 (met name in het 19e-eeuwse gedeelte van de Agniesebuurt)
veel regenpijpen aan de voorkanten van de bebouwing die direct
kunnen worden afgekoppeld in een groene drempelzone rondom de
bouwblokken.
Om de maatgevende bui te kunnen verwerken is het naast deze
basis-bouwstenen nog nodig om extra capaciteit te creëren met
andere bouwstenen zoals kratten onder het parkeren of verruimde
boomvakken.
Ook zijn er een aantal straten die ons inziens momenteel een
overmaat hebben aan parkeerruimte of verharding in het algemeen.
Bovendien is hier een gebrek aan ruimte voor voetgangers, stedelijke
activiteiten en groen. In deze straatprofielen worden bouwstenen
voorgesteld met een dubbelfunctie: waterberging én stedelijk verblijf.

1
6a
2
4a

5

3

6b

7

4b

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

8

Heemsteestraat
Wateringhestraat
Agniesestraat
Vijverhofstraat (deel 1)
Vijverhofstraat (deel 2)
Paap Dirckstraat
Banierstraat (deel 1)
Banierstraat (deel 2)
Teilingerstraat
Zomerhofstraat
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1. HEEMSTEESTRAAT
Doorsnede:

straatprofiel:
0,8 m groenstrook
3,4 m trottoir
2,0 m parkeren
3,5 m rijbaan
2,0 m parkeren
2,6 m trottoir
0,5 m groenstrook
totale profielbreedte:
14,8 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
38 meter

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

1,95 m³

(1,95 m3 / 14,8m)

131 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(1,95 m3 / 38m)

51 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

0,8

3,4
4,4

2,0

3,5

1,8

3,5

2,0
1,8

2,3
3,3

0,8

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

E. Kratten onder parkeervakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

In mm’s berging is dit:
43 mm berging exclusief het dakoppervlak
17 mm berging inclusief het dakkoppervlak

0,64 m³

0,7 m³

F. Water op de rijbaan

I. Groene drempelzone

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

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

0,35 m³

0,26 m³

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Groene drempelzone
80% lengte straat

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

Waterbergende wegfundering + Waterberging op rijbaan
Gehele (bruikbare) lengte van de straat

In de Heemsteestraat kan zowel op als onder de rijbaan regenwater
worden gebufferd. Dit kan op de kruisingen na, over de gehele lengte van
de straat, met een breedte van 3,5 meter. Op de straat kan 10cm water
worden gebufferd en onder de straat 20cm (wegfundering van 50cm
waarvan 40% holle ruimte).
Langs de gevels kan er een groene drempelzone worden gemaakt, deze
zone zal voor het grootste gedeelte bestaan uit groen maar kan daar waar
nodig worden bestraat met waterpasserende verharding. In 80% van de
lengte van de straat kan aan weerszijden een groene drempelzone worden
gemaakt met een breedte van 80cm. In deze zone kan 20cm regenwater
worden gebufferd.
Als extra capaciteit kan ervoor worden gekozen om in 40% van de straat
aan één zijde een systeem van kratten onder de parkeervakken te leggen.
Deze kunnen over een breedte van 2 meter 80cm regenwater bergen.
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2.WATERINGHESTRAAT
Doorsnede:

straatprofiel:
1,2 m groenstrook
4,4 m trottoir
2,0 m parkeren
5,0 m rijbaan
2,0 m parkeren
3,8 m trottoir
1,2 m groenstrook
totale profielbreedte:
19,6 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
45 meter

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

2,28 m³

(2,28 m3 / 19,6m)

116 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(2,28 m3 / 45m)

51 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

1,2

4,4
5,8

2,0
1,8

5,0
5,0

2,0

3,8
4,8

1,2
2,2

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

E. Kratten onder parkeervakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

1,0 m³

0,4 m³

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

In mm’s berging is dit:
20 mm berging exclusief het dakoppervlak
9 mm berging inclusief het dakkoppervlak

F. Water op de rijbaan

I. Groene drempelzone

L. Extra ruime boomvakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

In mm’s berging is dit:
26 mm berging exclusief het dakoppervlak
11 mm berging inclusief het dakkoppervlak

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

In mm’s berging is dit:
3 mm berging exclusief het dakoppervlak
1 mm berging inclusief het dakkoppervlak

0,5 m³

0,38 m³

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Verruimde boomvakken

aan beide zijden, 10% lengte straat

Waterbergende wegfundering + Waterberging op rijbaan
Gehele (bruikbare) lengte van de straat

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

Groene drempelzone
80% lengte straat

0,06 m³

In de Wateringhestraat kan ook zowel op als onder de rijbaan regenwater
worden gebufferd. Dit kan op de kruisingen na, over de gehele lengte van
de straat, met een breedte van 5,0 meter. Op de straat kan 10cm water
worden gebufferd en onder de straat 20cm (wegfundering van 50cm
waarvan 40% holle ruimte).
Langs de gevels kan er een groene drempelzone worden gemaakt, deze
zone zal voor het grootste gedeelte bestaan uit groen maar kan daar waar
nodig worden bestraat met waterpasserende verharding. In 80% van de
lengte van de straat kan aan weerszijden een groene drempelzone worden
gemaakt met een breedte van 120cm. In deze zone kan 20cm regenwater
worden gebufferd.
Als extra capaciteit kan ervoor worden gekozen om in 25% van de straat
aan één zijde een systeem van kratten onder de parkeervakken te
leggen. Deze kunnen over een breedte van 2 meter 80cm regenwater
bergen. Omdat dit een profiel met relatief veel ruimte is, kan er ook een
verruiming van de boomvakken worden gemaakt. Dit kan over ongeveer
10% van de lengte van de straat aan beide kanten. De vakken kunnen
ongeveer 1,5 meter breed worden en kunnen circa 20cm water bergen.
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3. AGNIESESTRAAT
Doorsnede:

straatprofiel:
0,4 m groenstrook
1,8 m trottoir
2,0 m parkeren
3,4 m rijbaan
2,0 m parkeren
1,8 m trottoir
0,4 m groenstrook
totale
profielbreedte:
11,8 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
36,4 meter

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

1,95 m³

(1,95 m3 / 11,8m)

165 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(1,95 m3 / 36,4m)

54 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

0,4

1,8
2,4

2,0

3,4

2,0

1,8

3,4

1,8

1,8
2,4

0,4

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

E. Kratten onder parkeervakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

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

0,68 m³

F. Water op de rijbaan

0,80 m³

I. Groene drempelzone

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

In mm’s berging is dit:
11 mm berging exclusief het dakoppervlak
4 mm berging inclusief het dakkoppervlak

0,34 m³

0,13 m³

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Groene drempelzone langs de gevel
80% lengte straat

In de Agniesestraat kan ook zowel op als onder de rijbaan
regenwater worden gebufferd. Dit kan op de kruisingen na,
over de gehele lengte van de straat, met een breedte van
3,4 meter. Op de straat kan 10cm water worden gebufferd
en onder de straat 20cm (wegfundering van 50cm waarvan
40% holle ruimte).
In 80% van de lengte van de straat kan aan beide zijden
langs de gevels een groene drempelzone van 40cm 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 20cm
regenwater worden gebufferd.
Als extra capaciteit kan ervoor worden gekozen om in
50% van de straat aan één zijde een systeem van kratten
onder de parkeervakken te leggen. Deze kunnen over een
breedte van 2 meter 80cm regenwater bergen.

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

Waterbergende wegfundering + Waterberging op rijbaan
Gehele (bruikbare) lengte van de straat
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4. VIJVERHOFSTRAAT (DEEL 1)
Doorsnede:

straatprofiel:
3,9 m trottoir
(waarin op sommige
plekken
1 m groenstrook)
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

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

1,72 m³

(1,72 m3 / 15m)

115 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(1,72 m3 / 35,2m)

49 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

3,9
2,1

1,0
1,8

4,8
4,8

2,2
1,8

3,3
4,5

0,8

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

K. Waterbergende plantvakken

0,96 m³

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

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,56 m³

In mm’s berging is dit:
37 mm berging exclusief het dakoppervlak
16 mm berging inclusief het dakkoppervlak

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,20 m³

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

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 20cm worden gebufferd (wegfundering van 50cm
waarvan 40% holle ruimte).
In 80% van de lengte van de straat kan aan een zijde langs de gevels een
groene drempelzone van 80cm 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 20cm
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 1 meter 80cm regenwater
bergen.

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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4. VIJVERHOFSTRAAT (DEEL 2)
Doorsnede:
straatprofiel:
6,5 m trottoir
(waarin op sommige
plekken
2 m groenstrook)
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:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

2,02 m³

(2,02 m3 / 17,5m)

115 mm

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

51 mm
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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

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

K. Waterbergende plantvakken

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

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Waterbergende wegfundering

Gehele (bruikbare) lengte van de straat

1,12 m³

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 70cm water bergen. Deze ingreep levert daarnaast
een breder trottoir op waar er ruimte wordt gemaakt
voor (toekomstige) commerciële activiteiten in de
naastgelegen Hofpleinlijn.
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 20cm worden gebufferd
(wegfundering van 50cm waarvan 40% holle ruimte).

Waterberging in vergroende parkeervakken
80% lengte straat
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5. PAAP DIRCKSTRAAT
Doorsnede:

straatprofiel:
0,8 m groenstrook
1,6 m trottoir
4,8 m parkeren
5,0 rijbaan
1,8 m parkeren
2,0 m trottoir
2,5 m groenstrook
totale
profielbreedte:
18,5 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
47,6 meter

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

3,43 m³

(3,43 m3 / 18,5m)

185 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(3,43 m3 / 47,6m)

72 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

1,9

4,8
5,2

5,0
4,5

4,8
4,5

1,9
1,8

2,5

Voorgestelde bouwstenen:
F. Water op de rijbaan

A. Waterbergende wegfundering
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

In mm’s berging is dit:
54 mm berging exclusief het dakoppervlak
21 mm berging inclusief het dakkoppervlak

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

1,0 m³

0,5 m³

I. Groene drempelzone

M. De regentuin

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,25 m³

1,68 m³

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

In mm’s berging is dit:
91 mm berging exclusief het dakoppervlak
35 mm berging inclusief het dakkoppervlak

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Regentuin

40% lengte straat

Waterbergende wegfundering + Waterberging op rijbaan
60% lengte straat

Groene drempelzone langs de gevel
50% lengte straat

In de Paap Dirckstraat kan ook zowel op als onder de rijbaan regenwater
worden gebufferd. Dit kan in de eerste 60% van de straat, met een
breedte van 5,0 meter. Op de straat kan 10cm water worden gebufferd
en onder de straat 20cm (wegfundering van 50cm waarvan 40% holle
ruimte).
De bebouwing in deze straat heeft een vrij onregelmatige rooilijn.
Door de open ruimtes hier tussenin te vergroenen kan er een rustiger
straatbeeld worden gecreëerd. Deze plekken zullen dan ook voor het
grootste gedeelte bestaan uit groen maar kan daar waar nodig worden
bestraat met waterpasserende verharding. In 50% van de lengte
van de straat kan aan weerszijden een groene drempelzone worden
gemaakt met een gemiddelde breedte van 250cm. Deze zone kan 20cm
regenwater bergen.
Door de parkeerplaatsen op een compactere manier in te richten
kan, met behoud van het totaal aantal parkeervakken, de laatste
40% van de straat worden ingericht als regentuin. Hier kan reliëf in
worden aangebracht waardoor extra regenwater tijdelijk kan worden
vastgehouden. Deze zone heeft een breedte van 14 meter en kan
oppervlakkig circa 30cm regenwater bufferen.
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6. BANIERSTRAAT (DEEL 1)
Doorsnede:

straatprofiel:
0,8 m groenstrook
2,5 m trottoir
2,0 m parkeren
3,5 rijbaan
2,0 m parkeren
3,2 m trottoir
0,8 m groenstrook
totale
profielbreedte:
14,8 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
39,0 meter

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

1,98 m³

(1,98 m3 / 14,8m)

134 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(1,98 m3 / 39,0m)

51 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

0,8

2,5
3,5

2,0

3,5

2,0

1,8

3,5

1,8

3,2
4,2

0,8

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

E. Kratten onder parkeervakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

In mm’s berging is dit:
65 mm berging exclusief het dakoppervlak
25 mm berging inclusief het dakkoppervlak

0,7 m³

0,96 m³

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

0,32 m³

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

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Waterbergende wegfundering
100% lengte straat

Groene drempelzone

aan beide zijden, 80% lengte straat

Aangezien de Banierstraat een verbindende functie heeft
wordt er alleen onder de rijbaan regenwater gebufferd.
Dit kan in dit gedeelte van de straat over een breedte van
3,5 meter. Onder de straat kan 20cm worden gebufferd
(wegfundering van 50cm waarvan 40% holle ruimte).
In 80% van de lengte van de straat kan aan beide zijden
langs de gevels een groene drempelzone van 80cm 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 20cm
regenwater worden gebufferd.
Als extra capaciteit kan ervoor worden gekozen om in
60% van de straat aan één zijde een systeem van kratten
onder de parkeervakken te leggen. Deze kunnen over een
breedte van 2 meter 80cm regenwater bergen.

Waterberging in kratten onder parkeren
aan één zijde, 60% lengte straat
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6. BANIERSTRAAT (DEEL 2)
Doorsnede:

straatprofiel:
4,0 m trottoir
4,8 m boomvak
3,0 parkeren en
uitstapstrook
5,5 m rijbaan
2,0 m parkeren
2,0 m groenstrook
0,5 m groenstrook
totale
profielbreedte:
21,8 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
48,0 meter

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

2,58 m³

(2,58 m3 / 21,8m)

118 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(2,58 m3 / 48m)

54 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

4,0
4,0

4,8
2,8

3,0
0,5

4,5

5,5

2,0

2,0

5,5

1,8

2,7

0,5

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

E. Kratten onder parkeervakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

In mm’s berging is dit:
37 mm berging exclusief het dakoppervlak
16 mm berging inclusief het dakkoppervlak

1,1 m³

0,8 m³

L. Extra ruime boomvakken

I. Groene drempelzone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

In mm’s berging is dit:
4 mm berging exclusief het dakoppervlak
2 mm berging inclusief het dakkoppervlak

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

0,6 m³

0,08 m³

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Waterbergende wegfundering
100% lengte straat

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

Groene drempelzone

aan beide zijden, 80% lengte straat

In het tweede deel van de Banierstraat is er meer ruimte.
Hier kan wederom onder de rijbaan regenwater worden
gebufferd. Dit kan in dit deel van de straat over een
breedte van 5,5 meter. Onder de straat kan 20cm worden
gebufferd (wegfundering van 50cm waarvan 40% holle
ruimte).
In 80% van de lengte van de straat kan aan één zijde langs
de gevels een groene drempelzone van 50cm 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 20cm
regenwater worden gebufferd. In deze straat zijn reeds
ruime boomvakken aanwezig, door deze te verbreden
tot een gemiddelde breedte van 2 meter (doorsnede
is genomen op breedste punt). In deze zone kan 30cm
regenwater worden gebufferd.
Voor extra capaciteit kan worden gekozen om in 50% van
de straat aan één zijde een systeem van kratten onder de
parkeervakken te leggen. Deze kunnen over een breedte
van 2 meter 80cm regenwater bergen.
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7. TEILINGERSTRAAT
straatprofiel:
2 m trottoir
4 m terras
3,5 m trottoir
9,8 m groenstrook
(waarin op sommige
plekken
4,8 m parkeren)
5,9 m rijbaan
2,2 m parkeren
3,6 m trottoir

Doorsnede:

totale profielbreedte:
31,0 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
73,9 meter
totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

5,18 m³

berging exclusief het
dakoppervlak
(5,18 m3 / 31m)

167 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(5,18 m3 / 73,9m)

70 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

2,0

4,0

3,5
14,5

9,8

4,8

5,9

2,2

3,6

4,8

6,1

1,8

3,8

Voorgestelde bouwstenen:
J. Groene terraszone
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

2,24 m³

In mm’s berging is dit:
72 mm berging exclusief het dakoppervlak
30 mm berging inclusief het dakkoppervlak

M. De regentuin
toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

2,94 m³

In mm’s berging is dit:
95 mm berging exclusief het dakoppervlak
40 mm berging inclusief het dakkoppervlak

De Teilingerstraat heeft een profiel met een royale maat. Ook
is het een straat waarin (voornamelijk aan de noordzijde)
meerdere commerciële functies zijn gevestigd. Hierdoor is
het interessant om in dit profiel een groene terraszone toe
te passen over een breedte van 4 meter. Onder dit groen
kan een krattensysteem worden toegepast waarin 70cm
water zou kunnen worden gebufferd. Rekening houdend met
aansluitingen en ingangen naar de gebouwen is het mogelijk
deze terraszone over 80% van lengte van de straat toe te
passen.
De Teilingerstraat is een straat die voorheen een inrichting
had waarin autoverkeer in twee richtingen kon rijden met
een bomenrij in het midden van de straat. Het autoverkeer is
teruggebracht naar één kant van de straat en momenteel is de
andere rijbaan getransformeerd tot een brede middenstrook
die vrijwel volledig is bestraat. In deze zone liggen kansen
om vergroening in de vorm van een lineaire regentuin
toe te passen waarin water kan worden gebufferd en kan
infiltreren. Door reliëf aan te brengen in deze zone kan er een
waterbergende diepte van 40cm worden gemaakt over een
breedte van 9,8 meter. In 25% van de straat zal deze strook
echter een kleinere breedte (van 5 meter) hebben omdat er
nog pockets van gestoken parkeren zijn gesitueerd.

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Waterberging in vergroende terraszone
aan één zijde, 80% lengte straat

Vergroening in vorm van regentuin

in het midden van de straat over de gehele (bruikbare) lengte
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8. ZOMERHOFSTRAAT
Doorsnede:
straatprofiel:
3,8 m trottoir
2,5 m groenstrook
2,3 m parkeren
5,8 m rijbaan
2,2 m parkeren
3,4 m trottoir
totale
profielbreedte:
20 meter
maximaal verhard
inclusief daken:
51 meter

totale toegevoegde
bergingscapaciteit
per strekkende meter:

maaiveld
- 1,05 (NAP)

2,56 m³

berging exclusief het
dakoppervlak

maximale
grondwaterstand
- 2,20 (NAP)

(2,56 m3 / 20m)

128 mm

berging inclusief het
dakkoppervlak
(2,56 m3 / 51m)

50 mm
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Voostel:
Huidig profiel:

3,8
3,8

2,5

2,3
4,8

5,8
5,8

2,2
1,8

3,4
3,8

Voorgestelde bouwstenen:
A. Waterbergende wegfundering

K. Waterbergende plantvakken

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

toegevoegde bergingscapaciteit
per strekkende meter:

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

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

1,16 m³

Schematische weergave van bouwstenen in het straatprofiel:
Waterberging in vergroende parkeervakken
50% lengte straat

1,4 m³

De Zomerhofstraat heeft verbindende functie en een
ruime overmaat in parkeervoorzieningen (ongeveer
50% van de parkeerplaatsen is hier niet gebruikt). Het
is een straat met voorzieningen die duidelijk baat zullen
hebben van een goede relatie met de openbare ruimte.
We stellen in dit profiel aan één kant een reductie van het
parkeren voor en hier wordt het gestoken parkeren net
als in de Vijverhofstraat vervangen door langsparkeren
én een groenstrook. Onder deze groenstrook kan een
krattensysteem worden aangelegd waardoor er een
waterbergende capaciteit ontstaat. De groenstrook kan
over de breedte van 2,5 meter 70cm water bergen.
Onder de rijbaan kan ook hier weer regenwater
worden gebufferd. Dit kan op de kruisingen na over de
gehele lengte van de straat, met een breedte van 5,8
meter. Onder de straat kan 20cm worden gebufferd
(wegfundering van 50cm waarvan 40% holle ruimte).

Waterbergende wegfundering
100% lengte straat
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3.2 SCHATTING TOTALE WATERBERGENDE CAPACITEIT
GEBASEERD OP DE GESCHETSTE AMBITIES

Straatnaam			
Lengte straat*		
							

Bergingscapaciteit
per strekkende meter

Bergingscapaciteit
van gehele straat

Heemsteestraat			
Wateringhestraat			
Herlaerstraat			
Agniesestraat			
Vijverhofstraat (deel 1)		
Vijverhofdwarsstraat		
Banierstraat (deel 1)		
Banierstraat (deel 2)
Vrouw-Jannestraat		
Schout Heynricstraat		
Paap Dirckstraat			
Meester Marrestraat		
Roo Valkstraat			
Ridderstraat			
Scheveningsestraat		

1,95 m³			
2,28 m³			
1,95m³			
1,95 m³			
1,72 m³			
1,98 m³			
1,98 m³			
2,58 m³			
1,98 m³			
2,00 m³			
3,43 m³			
3,43 m³			
1,70 m³			
1,70 m³			
1,50 m³			

165,75 m³
223,44 m³
210,60 m³
715,65 m³
655,32 m³
69,30 m³
291,06 m³
335,40 m³
178,20 m³
148,00 m³
260,68 m³
267,54 m³
178,50 m³
59,50 m³
109,50 m³

85 m			
98 m			
108 m			
367 m			
381 m			
35 m			
147 m			
130 m			
90 m			
74 m			
76 m			
78 m			
105 m			
35 m			
73 m			

Totaal			1882 m					3868,44 m³
* uitgegaan van een schatting van het gedeelte van de straat waarin ruimtelijke ingrepen mogelijk zijn (dus minus de kruispunten etc.)

50mm

Benodigde
capaciteit voor
100% afkoppelen
van alléén de
openbare ruimte

1788 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 70% van
het dakoppervlak

2975 m³

3866 m³

doelstelling
rioleringsplan
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laadvermogen
openbare ruimte

BEREKEND OPPERVLAK
OPENBARE RUIMTE

BEREKEND DAKOPPERVLAK EN
OPPERVLAK OPENBARE RUIMTE
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totaal oppervlak openbare ruimte:
3,6 ha (35.765 m²)*
totaal dakoppervlak:
5,9 ha (59.338 m²) waarvan 46% (27.301 m²)
in bezit van Havensteder
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* oppervlak openbare ruimte is minus het
Ammersooiseplein, speelvoorziening Schout
Heynricstraat en Banierhof
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3.3 VERKEERSCIRCULATIE

HUIDIGE ORGANISATIE AUTOVERKEER
Twee richtingsweg
Eenrichtingsweg
Erf
Buurtstraat
Wijkstraat
Stedelijke route

50

VOORGESTELDE ORGANISATIE AUTOVERKEER
De voorgestelde herprofilering van straten
in de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier
komt de kwaliteit van de openbare ruimte
ten goede, maar heeft ook consequenties
voor de circulatie van het autoverkeer. De
meeste veranderingen zijn zichtbaar in het
Zomerhofkwartier.
We stellen voor om de Vijverhofstraat in
zijn geheel éénrichtingsverkeer te maken
waardoor er in het zuidelijke deel van de
straat in combinatie met reductie van het
parkeren, een aangenamer straatprofiel
kan worden gemaakt waar commerciële
activiteiten een betere relatie kunnen
aangaan met het publieke domein. Daarvoor
is het noodzakelijk om de twee -momenteel
losgeknipte- delen van de Teilingerstraat weer
te verbinden voor autoverkeer.

Twee richtingsweg
Eenrichtingsweg
Erf
Buurtstraat
Wijkstraat
Stedelijke route

We stellen voor om de ingang van de
parkeergarage aan het Schoterboshof, van
de Vijverhofstraat naar de Zomerhofstraat
te verplaatsen waardoor er ruimte wordt
gemaakt voor de autovrije regentuin aan de
Heer Bokelweg.
Om een fijnmaziger straatnetwerk te
bewerkstelligen in het Zomerhofkwartier
wordt de Schoterbosstraat doorgetrokken
naar de Teilingerstraat en met een
nieuwe straat verbonden met de
Vijverhofstraat. Deze laatste tussenstraat
is geschikt om nieuwe bouwvolumes en
parkeervoorzieningen te ontsluiten.
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3.4 PARKEERBALANS

HUIDIGE ORGANISATIE PARKEREN
Wegenstructuur
Langsparkeren
Haaks parkeren
Overdekte parkeergarage
Parkeerveld
Voorgestelde parkeergarage
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VOORGESTELDE ORGANISATIE PARKEREN
Voor de organisatie van het parkeren stellen
we ook een aantal veranderingen voor. Zo is
er in de Wateringhestraat, Vijverhofstraat,
Banierstraat en de Zomerhofstraat een
transformatie van gestoken parkeren naar
langsparkeren ingetekend. Hierdoor ontstaat
er in deze straten ruimte voor groen en
stedelijk leven. Ook in de Teilingerstraat
stellen we een reductie van het parkeren
voor om ruimte te maken voor een lineaire
regentuin.
In de Paap Dirckstraat en de Meester
Marrestraat is met behoud van het aantal
parkeerplaatsen, een compactere organisatie
van het parkeren ingetekend waardoor de
uiteinden van de straten geheel autovrij
kunnen worden en hier ruimte ontstaat voor
nieuwe regen-/ speeltuinen.
In het Zomerhofkwartier is het
aantal parkeerplaatsen rigoureuzer
teruggebracht vanwege de huidige
structurele onderbezetting en daardoor
overmaat aan verharding. Als het blok
tussen Vijverhofstraat, Teilingerstraat,
Zomerhofstraat en Schoterbosstraat (deels)
wordt gesloopt, dan gaan we er vanuit dat
de nieuwbouw voorziet in een inpandige
parkeeroplossing.

Wegenstructuur
Langsparkeren
Haaks parkeren
Overdekte parkeergarage
Parkeerveld
-10 PARKEERPLAATSTEN

Voorgestelde parkeergarage

-15 PARKEERPLAATSTEN

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

-70 PARKEERPLAATSTEN*
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Bijlagen
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INVENTARISATIE ONBEBOUWD OPPERVLAK

VEEL VERHARDING
WEINIG DOORLAATBAAR
OPPERVLAK
public green (9%)
private green (1%)
private mixed (4%)
public water (2%)
public paved (43%)
private paved (6%)
built ground floors (36%)

9%
36%

43%
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HUIDIGE RIOLERINGSNETWERK

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

GEMIDDELD
GRONDWATERPEIL
<1.0m
1.0-1.2m

2.5-3.0m

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

1.2-1.5m

1.5-2.0m
2.0-2.2m

2.2-2.5m
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BOUWJAREN EN KWETSBARE FUNDERINGEN

1877 - 1914
1914 - 1940
1940 - 1974
1974 - 2000
2000 - present
Vulnerable wooden foundation
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DAKTYPEN

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

18%

7%

Total roof
surface

122.712 m2

75%

Meters
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EIGENDOMSKAART

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

36%
51%

13%
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Colofon
OPDRACHTGEVER:
John Jacobs, Gemeente Rotterdam
SPARRING PARTNER:
André Rodenburg, Inter Delta
OPDRACHTNEMER:
Florian Boer, De Urbanisten
TEAM URBANISTEN:
Florian Boer
Timo Stevens
Auke Wissing
Dirk van Peijpe

Keilestraat 9f
3029 BP Rotterdam
tel. +31 650 201 080
info@urbanisten.nl
www.urbanisten.nl
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DEELNEMERS WORKSHOP 12/02/2016
John Jacobs, Gemeente Rotterdam
Bart Peters, Gemeente Rotterdam
Rokus van Dijk, Gemeente Rotterdam
Albert Kemeling, Gemeente Rotterdam
Jorg Pieneman, Gemeente Rotterdam
Jasper Overbeeke, Gemeente Rotterdam
Erik Trouwborst, Gemeente Rotterdam
Ronald Nootenboom, Gemeente Rotterdam
Herman Hanemaaijer, Gemeente Rotterdam
Ella van der Hout, Gemeente Rotterdam
Wim Noordhof, Gemeente Rotterdam
Arjen Oostra, Gemeente Rotterdam
Joke Klumper, Gemeente Rotterdam
William van der Stelt, Gemeente Rotterdam
Rob van de Nobelen, Gemeente Rotterdam
Annemarij Groot, Gemeente Rotterdam
Marc den Ouden, HHSK
Mechiel van Appeldoorn, HHSK
Jaap de Ron, HHSK
André Rodenburg, Inter Delta
Timo Stevens, De Urbanisten
Florian Boer , De Urbanisten

