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Westersingel 



Het systeem faalt 



Een goed idee 



Voor een reëel probleem 
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10% 

Gebaseerd op een eenvoudig principe 



Gerealiseerd in Rotterdam Noord 

Drie basins bergen tijdelijk 
bijna 2 miljoen liter regenwater 
 
één basin verzamelt water 
vanuit de wijde omgeving, 
twee ontvangen lokaal water 
 
Na de regen infiltreert het water 
terug in de grond 
of wordt afgevoerd naar 
het open water van de singel 

foto: pallesh+azarfane 



Klimaatbestendigheid gaat over fijne openbare ruimte 

foto: Jeroen Musch 



En over werkende oplossingen: verkleinen wateroverlast door piekberging 



We laten zien waar het water vandaan komt en waar het naar toe gaat 



Belevingsaspect: op een spannende  manier bereikt het water het plein 



Spelaanleidingenlandschap 
Hoogteverschillen worden gevormd door een veelheid aan trappen, randen en hellingen 
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Ieder basin trekt verschillende gebruikers aan 

foto: Jeroen Musch 





Investeren in waterberging 

= 

Investeren in openbare ruimte 



Het omliggende stadsdeel transformeert mee en maken we klimaatbestendig  



Een strategie voor gebiedstransformatie 



Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS) 
 
De sectoren voorbij naar een integrale aanpak 
met meerwaarden voor de stad in samenwerking met stakeholders 



We doen dit dus samen met een grote groep stakeholders 



Experimenteertuin Zomerhofkwartier: werken aan tastbare resultaten 



Een harde en weinig uitnodigende omgeving 



Klimaatbestendigheid houdt niet op na één goed voorbeeld: impressie ZOHO-regentuin   



Radicale vergroening van het stenige gebied en tevens waterberging 



Niet zo 
 

Maar zo 

Klimaatbestendigheid in de haarvaten van het systeem 



Klimaatbestendigheid gaat over mensen en plekken (start van de regentuin) 



En ook op de kleinste schaal kunnen we werk met werk maken 
De ‘Rain(a)way-tegel’ in de voortuin van het Katshoek gebouw  (ontwerp: Fien Dekker) 



Officiële tegellegging door Wim Kuiken en Henk Ovink 



‘Water sensitive Rotterdam’: vier velden van innovatie 



In Tiel is onlangs gestart met de bouw van een tweede waterplein 
Met een vereenvoudigd watersysteem, directe infiltratie en meer verschillende spelmogelijkheden 

 
 



Hier is het waterplein sluitstuk van een groter systeem 



Een nieuw plein voor de Vogelbuurt in Tiel 



Concept 



  Bij een extreme regenbui 

  Bij een gewone regenbui 

  Bij een stevige regenbui 



We betrokken kinderen van de naastgelegen school bij het ontwerp 



op een mooie zomerdag … 

en bij een hevige regenbui 



Aanpak voor een klimaatbestendig 
stadsblok door aanwezige condities 
optimaal te benutten: 
 
• Energie-oogsten delen 
• Interne ruimte-tijd optimalisatie 
• Collectief plezier van groen en water 
 

Klimakarré Kopenhagen (DK) 



Bepalen van de beste plekken voor: 

 

• Productief groen in moestuinen 

• Collectieve verblijfsplekken in speeltuinen en ligweides 

• Opslag van fietsen, bergingen en afval 

• Energiewinning uit zonnepanelen en warmte-uitwisseling 

• Wateropvang in een regentuin en regentonnen 

Optimaal gebruik van de condities van het blok 



Organiseren en stimuleren van een interne ‘blok-economie’ 



In Ringsted (DK) vertragen we het regenwater in lineaire structuren van de stad 



Watercascade: vertragen, tijdelijk bergen en zuiveren 



Een kans om de grotere structuren van de stad beter met elkaar te verbinden 



Ook in Middelfart (DK) gebruiken we de natuurlijke condities van het gebied 



Rekenen en tekenen gaan gelijk op in een intensief proces met hydrologen 



Slimme profielen houden het regenwater vast 



En spannende openbare ruimten geven nieuwe betekenis aan plekken  



We versterken de relatie tussen de stad en het meer 



New Meadowlands, New Jersey (US): regionaal plan in het kader van Rebuild by Design 



Tot stand gebracht samen met lokale stakeholders 

Geïntegreerde strategie voor hoogwaterbescherming, natuur- en gebiedsontwikkeling 

Een multifunctionele dijk langs 
de randen van het gebied 
biedt bescherming tegen 
overstromingen en verbindt 
tegelijkertijd stedelijke centra. 



De waterveiligheidsopgave biedt kansen voor ecologie en stedelijke ontwikkeling 

Positonering dijken Wetland getijdengebied Hemelwatertransport 
en  -opvang 

Transformatiezone rondom regionaal ecologisch park  



In onze regio werken we aan ‘De Rivier als Getijdenpark’ waarbij we de relatie 
tussen stad en rivier opnieuw definiëren 



Start aanleg getijdenlandschap met coalitie van stakeholders 


