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wat is de straaD?

straten      transformeren

ruimtelijk
identiteit

ontwerpen voor 
de plek

uitvoerbaar

opschaalbaar

meebewegen 
met wensen 
van nu

klimaatadaptief

mooi

sociale kwaliteit

rendabel

efficiënt beheer 
en onderhoud

toekomstbestendig

hoogwaardige 
materialen

afval = grondstof

cradle to cradle

adaptief aantrekkelijk duurzaam

S T R A A D

boven en ondergronds

van achtertuin tot achtertuin



TUIN - EN LANDSCHAPSARCHITECTEN
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 - verbazing vanuit (inter-) nationaal perspectief
 - historisch besef
 - nieuwe opgaves
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Ons stadsklimaat verandert: ruimtelijk

van sociale 
ontmoetingsplaats......

 ● straten zijn ontworpen als 

aantrekkelijke verblijfsruimte

 ● weinig verhard oppervlak: veel 

regenwaterinfiltratie

 ● geen kabels en leidingen

 ● bomen kunnen vrijuit groeien



tot versteende 
verkeersader......

 ● straten zijn voor 

verkeersafwikkeling en parkeren

 ● veel verhard oppervlak: weinig 

waterinfiltratie, meer hitte

 ● grote hoeveelheden kabels en 

leidingen boven en door elkaar

 ● beplanting/ groen krijgt weinig 

ruimte



Observatie

Sociaal RuimtelijkMetereologisch

Ons stadsklimaat verandert



Ons stadsklimaat verandert: metereologisch



Wateroverlast bij extreme regenval



Hittestress bij warme dagen en langdurige droogte



Invloed op welbevinden, concentratievermogen, arbeidsproductiviteit



Sommige groepen ondervinden meer last



Problemen met name in het stedelijk gebied



We are the first generation to feel the sting of climate change, 

and we are the last generation that can do something about it‘ 
‘ 

Washington governor Jay Inslee



Naar verwachting woont in

bron:w
iem

aaktnederland.nl

van de mensen in Nederland in de stad

2050

90%

Ons stadsklimaat verandert: sociaal



actieve mensen



van regulerende overheid naar doe-democratie



 minder actieve mensen



obesitas bij kinderen



isolement ouderen



lange tijd focuste de visie openbare ruimte zich op 
beeld en centen

 ● mooi maken

 ● versterken van identiteit

 ● efficiënter en goedkoper beheer

kentering in de visie op de openbare ruimte



nu zien we de openbare ruimte meer als middel om tot de 
gezonde stad te komen

 ● Fysiek gezond

 ● Sociaal gezond

 ● Klimaat gezond

 ● Ecologisch gezond

 ● Economisch gezond

kentering in de visie op de openbare ruimte
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Proces - innovatie studio’s

studio’s participatie ontwerp schop de 
grond in 

meten & 
monitoren

borging &
opschalen

1 2 3 4 5 6

 ● Droomstraat ontwikkelen

 ● kennisuitwisseling 

 ● op zoek naar nieuwe kansen, 

slimme verbanden en knelpunten

 studio 1 - september 2015

 studio 2 - september 2015
 ● van droomstraat naar realiteit

 ● omvormen van innovatieve ideeën 

tot toepasbare concepten



 ● studio 3 = brainstorm over 

strategische stappen / middelen 

om bewoners/ vastgoedeigenaren 

klimaatadaptiever te laten handelen

 ● maken van een participatieproces 

op maat voor 1 straat

 ● participatietraject begin 2016 van 

start

Proces - participatie

 najaar 2015 tot voorjaar 2016

studio’s participatie ontwerp schop de 
grond in 

meten & 
monitoren

borging &
opschalen

1 2 3 4 5 6



 ● het in praktijk brengen van 

opgedane kennis

 ● 1 straat in Rotterdam uitwerken, 

van schetsontwerp naar bestek en 

raming.

Proces - ontwerp

eind 2015 tot eind 2016

studio’s participatie ontwerp schop de 
grond in 

meten & 
monitoren

borging &
opschalen

1 2 3 4 5 6



 ● realiseren van de STRAAD! in  

Rotterdam

Proces - uitvoering

schop de grond in - eind 2016

studio’s participatie ontwerp schop de 
grond in 

meten & 
monitoren

borging &
opschalen

1 2 3 4 5 6



Proces - meten & monitoren

 ● temperatuur

 ● afvoer water

 ● grondwaterpeil

 ● sociale cohesie

 ● leefklimaat

meten is weten, test of het ontwerp de 

gewenste effecten oplevert

voor en na aanleg

studio’s participatie ontwerp schop de 
grond in 

meten & 
monitoren

borging &
opschalen

1 2 3 4 5 6



Proces - borging & opschaling

studio’s participatie ontwerp schop de 
grond in 

meten & 
monitoren

borging &
opschalen

1 2 3 4 5 6

 ● bekendheid geven aan de 

STRAAD! zorg voor draagkracht 

binnen gemeente en bij andere 

betrokkenen

 ● excursies naar de STRAAD! 

lunchlezingen, en de STRAADkrant

voor, tijdens en na aanleg



Wat is de StraaD?
Waarom?
Proces
Bevindingen
 - Tijd
 - Eigendom
 - Slimme systemen

Vervolg

opbouw



REVOLUTIE?



REVOLUTIE?



Machtig netwerk van straten

van straat

naar stad

Machtig netwerk van straten

1000 x 1 = radicale omwenteling



Hoe maak je een straaD?

Partnerships

>> inventariseer de straatpartijen, wie is 
eigenaar en wie beheert? 

>> zet de mogelijkheden voor nieuwe part-
nerships op een rij.

Meekoppelkansen

>> wat is de vervangingstermijn van 
elementen uit de straat?

>> wanneer wordt er aan de straat ge-
werkt?

Financiële ketens

>> hoe lopen de geldstromen op dit mo-
ment? Wie profiteert en wie heeft er baat?

>> kunnen kosten (slimmer) verdeeld wor-
den?

>> zoek naar wat mensen beweegt

>> blijf helder communiceren over de kaders 
vanuit de gemeente

>> stel een derde partij aan om te bemidde-
len tussen de gemeente en de mensen

Bewoners vs profesionals (gemeente)

Visies en opgaven

>> welke visies en plannen hebben be-
trekking op de straat ?

>> welke opgaven en richtlijnen zijn er?

start
een 
straaDscan



Meekoppelkansen

wanneer gaat de straat op de schop?
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riolering, waterleiding

woonhuizenwoonhuizenwoonhuizenkantoren

0 jaar

straatverharding

speeltoestellen

tuinen

internetkabel

straatbom
en

gasleiding

verlichtingsm
ast

straatelem
enten

Mogelijkheid om zowel de onder-
grond als de bovengrond opnieuw in 
te richten.

Renoveer klimaatrobuust, zorg 
bijvoorbeeld voor een versterkte 
constructie zodat groene daken of 
waterberging op daken mogelijk is. 

Woningen ondergaan gemiddeld 
elke 30 jaar een renovatie, dit is 
hét moment om de gebouwen 
energiezuiniger te maken, 
publiek-private systemen te 
introduceren of smart city 
instrumenten te installeren. 

puntsgewijs meekoppelen

grootschalige meekoppelkans

Vervang een boom voor een 
klimaatbestendige soort, meer 
schaduw, betere afvang fijnstof etc.

5 107,5 20 3015 4025 60 70 80 90 100 jaar50



Meekoppelen wanneer kunnen we meekoppelen?



MeekoppelenPartnerships

wat zijn de partijen van de straat?

wetenschappers leveranciers

aannemers 

specialisten

hulpinstanties

(landschaps) architecten

afvalverwerking

groenbeheer

wegbeheer

ggd

sociaal & cultuur

eigenaar leidingen - gas & electra

beheer afvalwater riolering

beheer regenwater riolering

gemeente:

waterschap

vastgoedontwikkelaars

vastgoedeigenaren

bewoners



Zijn er nieuwe partnerships mogelijk? óf hernieuwde relaties

Bijvoorbeeld diensten in plaats van bezit zoals het 
pay per lux systeem van Philips



profiteert

kosten?

Wie 

en wie draagt de

Financiële ketens

Hoe lopen de geldstromen nu?



visies en opgaven

als mainport is Rotterdam een stad van 

internationale betekenis en belangen. Door de 

stormachtige groei die de economieën van azië 

en Oosteuropa doormaken, neemt de inter

nationale concurrentie tussen stedelijke regio’s 

toe. vanuit dat gegeven is de positie van de 

Randstad voor Rotterdam bepalend. De 

verschillende partners binnen de Randstad 

werken al een tijd samen aan toekomstplannen 

voor de verbetering van de economische en 

ruimtelijke structuur. De Zuidvleugel van de 

Randstad neemt vooralsnog echter een 

zwakkere positie in, doordat de kennisecono

mie er minder tot ontwikkeling is gekomen dan 

in de noordvleugel. Om voldoende aantrekkelijk 

URgentie

STADSVISIE ROTTERDAM
RuIMTElIjkE ONTwIkkElINgSSTRATEgIE 2030 | samenvatting 

missie 

te blijven voor bedrijven en werknemers zal 

Rotterdam deze achterstand moeten inlopen en 

de modernisering van de economie een flinke 

impuls geven. Dat betekent ook dat selectieve 

migratie tegengegaan moet worden; op dit 

moment verlaten veel hoog opgeleiden de stad 

terwijl de instroom van veelbelovende jongeren 

en starters deze uitstroom niet compenseert. 

De oorzaak is dat het aanbod van woningen en 

woonmilieus onvoldoende aansluit op de vraag. 

De komende jaren zal Rotterdam dan ook alles 

op alles zetten om de fysieke condities te 

verbeteren en de stad weer tot het sterke, 

kloppende hart van de regio te maken.

stRategie steRKe ecOnOmie

stRategie aantReKKelijKe wOOnstaD

Om een rol van betekenis te blijven spelen in  

de inter nationale concurrentiestrijd tussen 

stedelijke regio’s, moet Rotterdam een strategie 

volgen die gericht is op de ontwikkeling van de 

kennis en diensteneconomie én die zorgt voor 

een aantrekkelijk woon en leefklimaat dat meer 

hoogopgeleide en creatieve werkers aan de 

stad weet te binden. De urgentie daarvan is 

groot, omdat de tijdspanne waarin nog 

geprofiteerd kan worden van de groei van de 

(beroeps)bevolking en de daarmee verband 

houdende woningvraag kort is – nog zo’n  

15 jaar vanaf nu. 

98

De missie van het gemeentebestuur luidt:  

‘Bouw aan een sterke economie en een  

aantrekkelijke woonstad’.

LEGENDA

Stedelijke entree route 

Stadsboulevard 

Blaak

Coolsingel

Stadstraat

P+W

Economische hotspots

Toegangskruispunten

Stedelijke entree route

Coolsingel

Stadsboulevard

Stadstraat

Economische hotspots

Blaak

P+W

Toegangskruispunten

autostructuur binnenstad

21

58

Hoofd-
structuur

2

Handboek openbare ruimte RS  12-2010facetkaart stadswijken 

Selectie van voorbeeldopgaven voor een straat in RotterdamSelectie van visies en plannen uit de gemeente Rotterdam

Stadsvisie en wijkvisie
Ambities en doelstellingen voor de 
toekomst van een gebied Stadsvisie en wijkvisie

Verkeers- fietsplan

Speelvisie en ouderenbeleid

Ontwerprichtlijnen

Waterplan en adaptatiestrategie

Waterplan en
adaptatiestrategie
Ontwikkelingsrichtingen voor een 
klimaatbestendige stad

Verkeers- en fietsplan
Bereikbaarheid, doorstroming en 
parkeren in de stad

Rioleringsplan
Noodzakelijk onderhoud en beleid 
voor toekomst

Stijlboek, lichtplan en 
boomstructuurplan
Richtlijnen voor ontwerp en 
beheer

Speelvisie en ouderen-
beleid
Aanbevelingen voor locaties en 
soorten voorzieningen

Handboek Openbare Ruimte 
Rotterdamse Stijl - stadswijk
•	 meer speel- en verblijfsruimte
•	 meer autoluw maken van 

straten
•	 hoge kwaliteit bestrating, 

gebakken klinkers
•	 straatobjecten zoveel moge-

lijk ondergronds of inpandig

Boomstructuurvisie: stadsstraat 
karakter monumentaal
2 rijen, 1ste-2e grootte
zilveresdoorn, acacia, honing-
boom, es, plataan en linde

Lichtvisie: woonstraten
hangverlichting in straten <21m

Parkeeropgave
1,6 per woning 0,3 bezoekers

Hemelwater
Bergingsopgave: 40-60mm

Droogte
Vasthouden en aanvullen (grond)
water

Hitte
Vergroenen en ontharden van 
de stad

Verdichting met oog voor diffe-
rentiatie in de woningvoorraad

Opknappen oude stadspanden

Herstel van de funderingen

Kindvriendelijke buitenruimte

Tegengaan sociaal isolement 
ouderen

Veilige leefomgeving, 
woonstraten vormen rustpunt

Fijnmazig fietsnetwerk



Bewoners versus professionals (gemeente)



...... van de ruimte is in eigendom  
  van de ‘mensen’

.....van de ruimte is in eigendom van   
  publieke instellingen

60% 

40%



betrek de ‘mensen’ bij de ontwikkeling



Samen maken we de straaD

meter initiatievenSlimme straaD app

waterbestendig

hittebestendig

gesloten afval systeem

energiebesparing

sociale cohesie

gezonde straat

De straaD

Buro
BerghTUIN - EN LANDSCHAPSARCHITECTEN

Voor meer informatie zie www.bosch-slabbers.nl



de stad als spons
waterberging en infiltratie

groen met meerwaarde
verkoeling, infiltratie, zuivering, voedselproductie

sociaal & flexibel
prettig leef- en verblijfklimaat

efficiënte stromen
koppeling tussen energie, afval en kabels & leidingen

slimme systemen



De stad als spons



stad als spons



infiltreren en bufferen



zichtbaar water vergroot bewustwording



Energy balance of a leaf © Energy balance of a leaf [image: atelier GROENBLAUW, 
Marlies van der Linden, from: Krusche et al., 1982]

evapotranspiratie koelt de stad



Groen met meerwaarde



?
groen met meerwaarde



van plantvak naar regentuin



van kijkgroen naar doegroen



van bitume dakbedekking naar daktuinen



Platanus x hispanica ‘Huissen’ Cryptomeria japonica ‘Rasen’ Tetradium danielii

bomen die fijnstof afvangen en verkoelen



 “groen en blauw” 



sociaal en flexibel



sociaal en flexibel



flex P plek



adoptiestraat: van gemeentelijk groenbeheer naar zelfbeheer



de stoep: van 30x30 tegel naar geveltuinen



Greenteam



ontmoetingsruimten: de straadkamer



met drone - landingsplek



leefstraten in België



efficiënte stromen



efficiënte stromen



van afval naar grondstof



naar lokaal opgewekte energie



 van zonnepaneel tot oplader



 van bewegingsenergie tot oplaadpunt



Samen maken we de straaD

meter initiatievenSlimme straaD app

waterbestendig

hittebestendig

gesloten afval systeem

energiebesparing

sociale cohesie

gezonde straat

De straaD

Buro
BerghTUIN - EN LANDSCHAPSARCHITECTEN

Voor meer informatie zie www.bosch-slabbers.nl



Wat is de StraaD?
Waarom?
Proces
Bevindingen
Vervolg
 - eerste pilot project
 - internationale interesse
 - tweede straatkrant

opbouw



bron: My Green City, fertile mobile

bron: nieuwsberichten uit Volkskrant en NRC tussen juni en 

oktober 2015

de STRAADkrant

ons 
stadskli-

maat ver-

de
oplossing

ligt op straat

straat
scan

slimme 

straat
systemen

straat
op 
maat

P. 2 P. 4 P. 6 P. P. 

Het is de ambitie om elke 

straat in Nederland om te 

vormen naar een straaD. 

Werken aan duurzamen op-

lossingen onder- en boven-

gronds, van gevel tot gevel, 

in de publieke en de private 

ruimte, in het bestaand ste-

delijk gebied. 

Bosch Slabbers en Buro 

Bergh reizen de komende 

jaren door het land om 

deze transformatie vorm te 

geven, zowel ruimtelijk als 

procesmatig.  

We beginnen in Rotterdam, 

waarbij in het kader van 

Watersensitive Rotterdam 

de eerste straat wordt om-

gevormd. Verderop in deze 

krant lees je over de nood-

zaak om straten te verande-

ren, over kansen om mee te 

koppelen, over alternatieve 

Warmterecords sneuvelen 

met bosjes deze week. Zo 

werden woensdagnacht en 

donderdag respectievelijk de 

warmste nacht (24,1 graden) 

en warmste julidag ooit (37,3 

graden) gemeten. Toch lijkt 

het te verschillen hoe we die 

hitte ervaren. In Wageningen 

werd gisteren een app ge-

presenteerd waarmee de hit-

Digitale volgsystemen De 

‘smart city’ is een belofte om 

leefbaarheid te verbeteren, 

ook in Nederlandse steden. 

Maar uit recent onderzoek 

blijken grote valkuilen. Be-

paalt straks een algoritme 

welke wijkbewoners een ge-

Leefstraten in Gent. Twee 

maanden lang kunnen kinde-

ren in enkele Gentse straten 

naar hartelust buiten spelen. 

De straten zijn afgesloten 

voor verkeer. Buurtgeno-

Veel gemeenten in Nederland 

hebben de afgelopen jaren 

forse maatregelen genomen 

om het toenemende aantal 

zomerse hoosbuien op te 

vangen. Een derde van de 

jaarlijkse rioleringsinveste-

ringen is mede gericht op 

het voorkomen van proble-

men door regen, zo blijkt uit 

onderzoek van de Stichting 

RIONED. Om de riolering op 

peil te houden, wordt jaar-

lijks bijna een miljard euro 

Extreme weersgebeurtenis-

sen die gerelateerd worden 

aan klimaatverandering, zor-

gen voor toenemende schade 

bij particulieren en bedrijven. 

De schade door die gebeurte-

nissen neemt toe, maar leidt 

vooralsnog niet tot hogere 

premies. 

Extreme regenval en ha-

gelbuien veroorzaakten het 

afgelopen weekeinde voor 

tussen de 5 en 10 miljoen 

euro schade aan inboedel en 

opstal bij particulieren, schat 

het Verbond van Verzeke-

raars. Vooral zware regenval, 

tot 80 millimeter in 24 uur, 

leverde extra schade op aan 

huizen. Een ‘normaal’ etmaal 

met zware hoosbuien ver-

oorzaakt volgens de verze-

keraars gemiddeld zo’n één 

donderdag

10 december 2015

..van straat naar straaD

De ene 37 °C 

is de andere 

Is de slimme 

stad een dom 

Auto’s eruit, 

kunstgras erin

Rioolstelsels 

op schop om 

buien aan te 

Klimaatverandering kost

verzekeraars steeds meer 

Uitgave van Bosch Slabbers landschapsarchitecten & Buro Bergh i.s.m. Deltares, gemeente Rotterdam, VP delta, STOWA, Rioned en Hoog-

Straten Transformeren - 

Ruimtelijk,  Adaptief, Aantrek-

kelijk  & Duurzaam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Bosch Slabbers landschapsarchitecten of Buro Bergh

tel: 070-3554407 I info@bosch-slabbers.nl I floor@buro-

Meer weten?

Lees de straaDkrant >>>
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