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Waterkracht! 
Waterbeheer als kwalitatief ruimtelijk element in Oud‐Charlois 
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Voorwoord. 

 
Dit  verslag  is  het  resultaat  van  het  project  ‘strategieën  voor  probleemwijken’. 
In dit project  staat de relatie tussen  maatschappij en ruimte binnen de stedenbouwkundige 
context centraal. De wijk Oud‐Charlois is als te onderzoeken wijk aan gewezen. Deze wijk is 
enkele jaren geleden benoemd tot een probleemwijk, ook wel ‘prachtwijk’  genoemd.  

Het project vraagt de student een strategie voor de  ruimtelijke structuur  te bedenken om 
deze probleemwijk kwalitatief te verbeteren. Vanuit welke discipline de wijk te werd gegaan 
was  vrij  invulbaar  en  dit  gaf  mij  de  mogelijkheid  om  mijn  fascinatie  voor  politiek  en 
stedenbouw met elkaar te combineren.  

De invalshoek van mijn project was dan ook: Welke ontwikkelingen zijn er hedendaags in de 
politiek en kan de strategie voor de wijk zich bij deze ontwikkelingen aansluiten.  

Mijn  dank  gaat  uit  naar  mijn  twee  professoren,  Remon  Rooij  en  Fokke  Wind,  die  mij 
gedurende dit project goed hebben gestuurd en scherp hebben gehouden. En naar Janneke 
van der Linden die altijd paraat stond om mij van opbouwende kritiek te voorzien. 
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Samenvatting 

Probleemwijken hebben de aandacht de afgelopen jaren. De veertig wijken die door oud minister 
Vogelaar zijn benoemd hebben te kampen met zowel ruimtelijke als sociale problemen. Dit 
onderzoek is ingegaan op het vraagstuk of waterbeheer basis kan zijn voor de ruimtelijke 
herstructurering van een probleemwijk. Daarbij is gekeken naar het nationale waterbeleid met zijn 
onderzoeken van o.a. Deltacommissie en KNMI en is er een relatie gezocht met het stedelijke 
waterbeleid. Terug op wijkniveau zijn vijf hoofdstructuren uitgelicht: Overlaatmodel, circulatiemodel, 
infiltratiemodel, vertragingsmodel, schakelmodel. Deze modellen hebben ieder hun eigen manier om 
waterbeheer in de wijk te structureren. Ter invulling van de gekozen structuur van Oud‐Charlois, het 
vertragingsmodel, zijn de volgende ruimtelijke elementen onderzocht: 

• Groendaken 

• Materialisatie 

• Wadi 

• Afwatering 

• Waterberging 

• Zuivering 

• Recreatieve functie 

• Educatie 

Wanneer deze elementen allemaal op zichzelf zouden worden ingezet kunnen we niet spreken van 
kwalitatief waterbeheer. Door de wijk Poptahof te Delft te bekijken, is er inzicht gekregen hoe 
verschillende elementen samen kunnen komen tot een groot waternetwerk en daardoor zorgen voor 
een ruimtelijk kwalitatief waterbeheer.  

Al deze bevindingen hebben geleid tot drie schetsontwerpen voor drie cruciale plekken in de wijk 
Oud‐Charlois: Plomperstraat, Dorpsweg en Boergoense Vliet. Deze ontwerpen pakken de problemen 
van de huidige situatie goed aan en dragen daarmee bij aan een  leefbaardere woonomgeving in 
Oud‐Charlois. Hiermee kan worden geconcludeerd dat de strategie, waterbeheer als leidraad voor de 
kwalitatieve ruimtelijke herstructurering van Oud‐Charlois, een geslaagde is. 
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Inleiding 

Charlois  is  van origine  een  zelfstandig dorpje 
geweest dat zich  in de 15e eeuw ontwikkelde 
rondom de, ook in deze eeuw gebouwde, Sint‐ 
Clemenskerk. Charlois lag destijds ruim buiten 
de stadsmuren van Rotterdam. In de 19e eeuw 
was  Rotterdam  echter  zo  veel  gegroeid  dat 
Charlois  in  1895  door  Rotterdam  werd 
geannexeerd.  
Rondom  de  oude  dorpskern werden  aan  het 
begin van de  twintigste eeuw grote aantallen 
arbeiderswoningen  gebouwd  in  verband met 
de  groeiende  werkgelegenheid  in  de 
Rotterdamse haven. Deze woningen zijn  in de 
jaren zeventig en tachtig gerenoveerd en er is 
later nog aanzienlijk bij gebouwd.  

Het Oud‐Charlois van nu heeft niet veel meer 
weg  van  het  mooie  dorpje  buiten  de  grote 
stad zoals J. Verheul beschrijft in zijn boek. Het 
is  een  echte  stadswijk  geworden  en  die  te 
kampen  heeft  met  veel  verschillende 
problemen  zoals  slechte  huisvesting, 
criminaliteit  en  werkeloosheid.  Deze 
problemen zijn er  in zulke mate aanwezig dat 
Oud‐Charlois  een  van de  40  ‘prachtwijken’  is 
geworden van oud Minister E. Vogelaar. 

Een  `probleemwijk`  of  ’prachtwijk’  is  een 
algemene gehanteerde term voor woonwijken 
met  diverse  ruimtelijke  en  maatschappelijke 
problemen  op  verschillende  schaalniveaus. 
Deze  problemen  zijn  onder  andere:  slechte 
huisvesting,  werkeloosheid,  geweld, 
criminaliteit en zelfs verslavingsproblematiek. 

 

 
 

 

 

 

In mijn onderzoek naar de juiste strategie voor 
de  herstructurering  van Oud‐  Charlois  heb  ik 
gezocht  naar  een  onderwerp  wat  zowel  op 
nationaal,‐ stedelijk,‐ als wijkniveau actueel is. 
We  hebben  de  afgelopen  decennia  steeds 
vaker  opzichzelfstaande  stedenbouwkundige 
ontwerpen  gezien  die  niet  verwoven  waren 
met  de  bestaande  en/of  toekomstige 
omstandigheden van de wijk en/of stad. Deze 
verbinding  is  naar  mijn  mening  cruciaal  om 
een  stedenbouwkundig  project  te  laten 
slagen.  Vandaar  ook  mijn  visie  om  een 
onderwerp te onderzoeken en te integreren in 
het  herstructureringsplan  van  Oud‐Charlois 
dat niet alleen  inspeelt op de problematiek  in 
de  huidige  wijk maar  ook  anticipeert  op  de 
toekomstige ontwikkelingen van deze wijk, de 
stad en het land. 

Waterbeheer  is  zo’n  onderwerp  dat  op 
verschillende  schaalniveaus  leeft.  Zowel 
nationaal,  stedelijk  als  op wijkniveau  is men 
bezig  met  het  maken  van  nieuwe 
beleidstukken.  Mijn  strategie  voor  de 
herstructurering  zal  dus  ingaan  op  het 
waterbeheer  in  de  wijk  Oud‐Charlois 
gekoppeld  aan  de  ontwikkelingen  in  stad  en 
land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Twintigste_eeuw�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdamse_haven�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1980-1989�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkloosheid�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Criminaliteit�
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Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is te kijken of het 
mogelijk is om ruimtelijke ingrepen te doen in 
de  Oud‐Charlois,  die  zowel  de  ruimtelijke 
aantrekkelijkheid  als  het  waterbeheer  in  de 
wijk verbeteren. 

Om  dit  doel  te  bereiken  is  er  voor  het 
onderzoek een gepaste hoofdvraag gemaakt. 

Hoe  kan  waterbeheer  in  Oud‐Charlois  zo 
worden  vormgegeven  dat  het  een  effectieve 
bijdrage kan  leveren aan de openbare  ruimte 
van de wijk? 

Hierbij horen de subvragen. 

Om  dit  te  onderzoeken moeten we  natuurlijk 
kijken  wat  het  gewenste  hoofdstructuur  is  
voor het waterbeheer in de wijk Oud‐Charlois? 
 
Welke  ruimtelijke  elementen  we  kunnen 
inpassen  om  het  watersysteem  te 
verwezenlijken? 

Waar  in  de  wijk  liggen  kansen  om  deze 
ruimtelijke  elementen  te  implementeren  en 
wat is dan het ruimtelijke resultaat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw 

Het verslag rapporteert eerst het nationale en 
stedelijke waterbeleid  dat momenteel wordt 
gevoerd  en/of  in  ontwikkeling  is.  Vervolgens 
wordt er een  schaalverkleining  gemaakt naar 
wijkniveau  en  worden  verschillende 
hoofdstructuren voor waterbeheer in een wijk 
uitgelicht.  Wanneer  de  hoofdstructuur  voor 
de wijk bepaald is, zullen we ons verdiepen in 
de  vormgeving  van  deze  structuur.  Welke 
ruimtelijke  elementen  zijn  er  om  het 
waterbeheer in een wijk vorm te geven. 

Om een beter idee te krijgen van hoe dit alles 
kan  samenkomen  in  een  wijk,  is  er  een 
referentieonderzoek  gedaan  van  de  wijk 
Poptahof  in  Delft.  De  bevindingen  van  dit 
onderzoek zullen kort worden beschreven. 

Tot slot zullen er ontwerpen getoond worden 
van  de  mogelijke  implementaties  in  de  wijk 
Oud‐Charlois.  
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1. Politieke achtergrond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

In  de  afgelopen  jaren  is  de  politiek  op 
verschillende  schaalniveaus  actief  geweest 
wat  betreft  het  vraagstuk  over  het 
waterbeheer.  

In  het  komende  hoofdstuk  zal  er  gekeken 
worden  naar  de  ontwikkelingen  op  nationaal 
en  stedelijk  niveau. Wat  is  er  onderzocht  en 
wat zijn de plannen voor de toekomst. 
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1.1 Nationaal waterbeheer 

‘Nederland leeft met water’, het is de bekende 
slogan van Rijkswaterstaat. Het is dan ook een 
zin vol waarheid want ondanks dat we ons er 
niet altijd van bewust zijn leven wij in een land 
wat  niet  zou  bestaan  zonder  ons  unieke 
waterbeheer.  Het  is  ook  daarom  dat  het 
Nederlandse  waterbeleid  in  heel  de  wereld 
bekend staat als het meest vooruitstrevende.  

In  Nederland  begon  het  bewust  leven  met 
water al in de 8e eeuw n.C. in het noorden van 
Groningen en Friesland. De mensen bouwden 
hun  boerderijen  op  een  verhoogd  stuk  land 
om  zich  zo  te  beschermen  tegen  hoge 
waterstanden,  later  zouden  deze  heuveltjes 
samengroeien tot een verhoogd dorp ook wel 
terp  genoemd.  daarnaast  zijn  er  ook  de 
bekende  droogmakerijen  waarvan  twee 
voorbeelden  de  Beemster  en  de 
IJsselmeerpolders zijn. En niet  te vergeten de 
innovatieve  constructies  zoals  de 
Maeslantkering en de Deltawerken om ons te 
beschermen tegen de zee. 

Men  is  echter  bang  dat  Nederland,  ondanks 
de  reeds  genomen  voorzorgsmaatregelen, 
niet  is  op  gewassen  tegen  de  wereldwijd 
voorspelde klimaatveranderingen. Vanuit Den 
Haag, maar ook  vanuit het bedrijfsleven,  zijn 
er    verschillende  onderzoeken  gestart  om 
inzicht  te  krijgen  in  de  gevolgen  van  deze 
klimaat  verandering  voor  Nederland,  en wat 
de gewenste maatregelen hierbij zouden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Commissie 

De Delatcommissie  is een van de organen die 
uitgebreid  onderzoek  heeft  gedaan  naar  de 
gevolgen  van  klimaatveranderingen  in 
Nederland. Zij houdt zich vooral bezig met de 
zee,‐ en rivierwaterstanden. Uit dit onderzoek 
kwam een zorgwekkende conclusie: 

“De urgentie van het verbeteren van de dijken 
en  waterkeringen  is  groot.  Nederland  heeft 
een achterstand  in te  lopen omdat niet wordt 
voldaan  aan  de  huidige  geldende  normen. 
Bovendien  zijn  de  normen  achterhaald  en 
moeten  naar  boven  worden  bijgesteld.”   
Delta commissie 

Resultaten veiligheidstoetsing, Deltacommissie 2006 

Omdat  Oud‐Charlois  aan  de  stadhavens  van 
Rotterdam  ligt,  is het belangrijk om hier met 
de  herontwikkeling  van  het  waterbeheer 
rekening mee te houden. 
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KNMI 

Ook  is  er  onderzoek  gedaan  door  het 
Koninklijk  Nederlands  Meteorologisch 
Instituut  (KNMI).  Het  KNMI  is  het  data,‐  en 
kennisinstituut  van  Nederland  dat  zich  bezig 
houd  met  weer,  klimaat  en  seismologie. 
Daarmee  is het bij uitstek de geschikte partij 
om  voorspellingen  te  doen  omtrent 
weersveranderingen in Nederland. 

De voorspelling die het KNMI heeft gedaan na 
het onderzoek  in opdracht van de overheid  is 
voornamelijk  gericht  op  veranderingen  in  de 
neerslagpatronen.  

Bij het onderzoek zijn verschillende scenario’s 
aangenomen. Het gaat hierbij om het verschil 
in  temperatuurstijging  en  het  verschil  in 
hoofdwindrichting. 

W+ = 2oC  temp. stijging, wind uit het westen. 
W   = 2oC  temp.  stijging, wind uit het oosten. 
G+   = 4oC  temp. stijging, wind uit het westen. 
G     = 4oC  temp.  stijging, wind uit het oosten. 

 

 
 

 

 

Alle  resultaten  bij  elkaar  genomen  kwam  de 
KNMI tot deze conclusie: 

“In de winter  toename van 10 – 20%  in 2050 
en  maximaal  40%  in  2100  en  in  de  zomer 
toename van 1 – 2%  in 2050 maximaal 4%  in 
2100 vooral  in  lokale en zware buien  (10‐20% 
hogere  intensiteit  in 2050 en  tot 40%  in 2100 
in vergelijking met 1990).” 

KNMI 

Hieruit  kunnen  we  opmaken  dat  we  in 
Nederland  te  maken  gaan  krijgen  met  een 
forse  toename  van  de  neerslag. Maar  vooral 
dat we ons gereed moeten maken voor meer 
piekneerslag  in  de  winter  en  tijdens  zware 
buien.  
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1.2  Stedelijk waterbeheer 

Om  te  bepalen  hoe  in  Oud‐Charlois  om  te 
gaan  met  water,  is  het  van  belang  om  het 
huidige waterbeleid van Rotterdam te kennen. 
Een wijk kan veel baad hebben aan een  stad 
met  een  goede  waterhuishouding  maar 
daarnaast  kan  het  ook  een  bijdrage  leveren 
aan het waterbeheer van de stad. 

Neerslag 

Rotterdam ligt in het deel van Nederland waar 
jaarlijks  het  meeste  neerslag  valt.  
De  gemiddelde  neerslag  in  Nederland  is 
ongeveer de 750 mm per jaar, in de regio rond 
Rotterdam  is  dit  aanzienlijk  meer,  namelijk 
975 mm per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KNMI    

                
Veenlandschap 

Daarnaast  ligt  Rotterdam  in  een 
veenlandschap. Veen  is een grondsoort die  in 
een  groot  deel  van  Holland  voorkomt  en 
bestaat uit een eeuwenlange opstapeling van 
onverteerde  plantenresten.  Veen  is  een  heel 
aantrekkelijke  ondergrond  voor  agrarische 
doeleinden,  maar  voor  een  stad  is  een 
veenlandschap eerder ongewenst  

 

Het  nadeel  van  veen  is  nauwelijks  dat  het 
water heel  slecht  infiltreert. Dit betekent dat 
bij neerslag het water moeilijk kan  infiltreren 
naar het grondwater. (zie fig. hieronder) 

GRONDSOORT  DOORLATENDHEID  IN 
METERS PER ETMAAL 

Grind  50 ‐ 100 m/etm 
Zand  1 – 50 m / etm 
Slibhoudend zand  0.01 – 1 m / etm 
Veen en klei  Kleiner  dan  0.01  m  / 

etm 
Water  doorlatendheid  bij  verschillende  grondsoorten. 
Water duurzaam in het ontwerp. 

Verharding en oppervlaktewater 

In  Rotterdam  is  er,  zoals  in  elke  grote  stad, 
veel  verhard  oppervlak.  We  hebben  de 
afgelopen decennia een toename gezien in de 
hoeveelheid  verhard  oppervlak.  In  de 
openbare  ruimte  van  stedenbouwkundige 
plannen werd er weinig  ruimte vrij gehouden 
voor groen en water. Doordat er steeds meer 
verhard  opperlak  is, wordt  er  steeds minder 
regenwater  via het  grondwater  en plaatselijk 
oppervlaktewater  afgevoerd.  Als  gevolg 
hiervan  kan  wateroverlast  ontstaan.  
Tegenwoordig  is men dan ook hard bezig om 
de  in  het  verleden  gemaakte  fouten  te 
corrigeren.  Veel  steden,  waaronder 
Rotterdam  hebben  hun  regelgeving 
betreffende wateroppervlakte aangepast voor 
nieuwbouwwijken  en  hebben  doelen  gezet 
voor het waterbeheer in bestaande wijken. 

Rotterdam  heeft  in  het waterplan  2006  voor 
onder andere Rotterdam‐zuid een wensbeeld 
en  een  maatregelenplan  geschreven,  waarin 
onder  andere  het  oppervlaktewater  van  de 
verschillende buurten aan de orde komt. Het 
wensplan  maakt  een  onderscheid  tussen  de 
verschillende wijken  in  Rotterdam‐zuid. Oud‐
Charlois  en  Feyenoord  behoren  tot  ‘de 
compacte  stad’  waarin  water  vooral  een 
belevingswaarde  zou moeten hebben  en  een 
oppervlakte  van  5%  van  de  totale 
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wijkoppervlakte zou moeten beslaan. Zuidwijk 
en  Pendrecht  vallen  onder  ‘de  blauwe  ring’, 
een ring van wijken die om ‘de compacte stad’ 
heen  ligt.  Het  water  moet  hier  naast  een 
belevingswaarde  ook  een  natuurwaarde  
hebben  en  de  gewenste  oppervlakte  van 
openwater  zou  7,5%  beslaan  van  het  totale 
wijkoppervlak. Het Zuiderpark, valt onder  ‘de 
groene wiggen’, het gebied waar de water als 
natuurelement  centraal  staat.  Hier  wordt 
gestreefd  naar  10%  oppervlaktewater,  wat 
gelijk  staat aan de eis die  in Rotterdam geldt 
voor nieuwbouwwijken.  

Huidige  hoeveelheid  oppervlaktewater  te  
Rotterdam‐zuid  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gewenste hoeveelheid oppervlaktewater te  
Rotterdam‐zuid. 

 

Opvallend  is dat de wijken  in Rotterdam‐zuid 
het  huidige  oppervlak  aan  water  zouden 
moeten  verdubbelen  of  soms  zelfs 
verdrievoudigen  om  te  voldoen  aan  het 
aangenomen wensplan. 

Kwalitatief water 

In  heel  Rotterdam‐zuid  is  het  slecht  gesteld 
met  de  kwaliteit  van  het  oppervlaktewater. 
Wel 80% van het oppervlaktewater wordt als 
matig  tot  zeer  slecht  aangegeven. 

 

Dit geldt ook voor de waterpartijen  in de wijk 
Oud‐Charlois.  De  Boergoense  Vliet  staat  als 
‘slecht’  gemarkeerd  en  de Waal,  die  de wijk 
aan  de  zuidzijde  begrenst,  bevat  water  van 
‘zeer slechte’ kwaliteit. 

 
Waterkwaliteit in Oud‐Charlois 
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Ontwikkelingen in de stadhavens 

Als we  kijken naar  verdere ontwikkelingen  in 
de stad die interessant zouden kunnen zijn om 
te koppelen met het waterbeheer  in de wijk, 
dan  zien  we  het  grote  project  met  de 
stadhavens.  Rotterdam  is  op  het  moment 
bezig met het reorganiseren van de havens  in 
de stad en de Waalhaven valt hier onder.  

We  zien  bij  het  concept  voor  de Waalhaven 
dat  de  woonwijk  naar  de  dijk  willen 
doortrekken.    De  bedrijvigheid  zal  zich 
beperken  tot de havenzijde van de dijk en er 
wordt  een  groenstrook  langs  de  dijk 
ontwikkeld.  

Concept ontwerp Eem,‐ Waalhaven  

Naast deze  functionele herverdeling doet het 
project  ook  uitspraken  over  de  verbinding 
tussen  de  stadhavens  en  de  omliggende 
wijken.  In  het  geval  van Waalhaven  &  Oud‐
Charlois  is besloten dat deze verbinding moet 
worden versterkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe ontwerp voor de Waalhaven wil 
men  de  slechte  verbinding  naast  ruimtelijke 
ingrepen  ook  te  lijf  gaan  programmatische 
elementen. Zo staat in het rapport dat er in de 
haven  werkgelegenheid  moet  worden 
gerealiseerd  die  toegankelijk  is  voor  de 
mensen uit de wijk.  

 

Verbinding haven met wijk 

Als we kijken   naar voorspellingen op  langere 
termijn dan  zien we dat de haven  geheel uit 
de stad zal verdwijnen. Dit is een proces dat al 
een decennia aan de gang  is. De stadshavens 
worden  ingenomen  door  woonwijken  of 
bedrijfsterreinen  en  de  havens  verplaatsen 
richting de zeemonding. In de toekomst wordt 
verwacht dat ook de Waalhaven zal komen te 
vervallen en de wijk Oud‐Charlois nog verder 
naar het westen kan uitbereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Verschuiving van de haven door de eeuwen heen 
(1850‐1990). 
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2. Waterbeheer: Hoofdstructuur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om  richting  te geven aan het waterbeheer  in 
de  wijk  is  het  gebruikelijk  om  eerst  een 
hoofdstructuur  te  bepalen.  Deze  structuur 
zorgt ervoor dat kwantitatieve en kwalitatieve 
maatregelen  gekoppeld  kunnen  worden  aan 
de ruimtelijke organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk  type  wijk  vraagt  een  andere 
hoofdstructuur.  Nieuwbouwwijken  hebben 
veel meer ruimte voor het integreren van een 
watersysteem  dan  bijvoorbeeld  een 
bestaande  compacte  stad.  Ook  is  het 
landschap waarin een wijk  ligt van  invloed op 
de  ideale  structuur  van  waterbeheer  in  een 
wijk. 

In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van 
vijf  verschillende  hoofdstructuren  voor 
waterbeheer. 
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In dit hoofdstuk  zal  ingegaan worden op de 
vijf  bestaande  gidsmodellen.  Op  deze  vijf 
modellen  zijn  al meerdere  alternatieven  en 
uitbereidingen  gemaakt,  om  overzicht  te 
houden  worden  deze  in  dit  hoofdstuk  niet 
besproken. 

2.1 Overlaatmodel 

Overlaatmodel 

Het overlaatmodel  is van toepassing  in beek,‐ 
en  rivierdalen.  Ook  in  dit    gebied  zorgt  de 
toename  van  verhard  oppervlak  en  de 
periodieke  neerslagpieken  soms  voor 
aanzienlijke wateroverlast. Het model gaat uit 
van een oplossingsstrategie die we in  eeuwen 
geleden al zagen ontstaan. Namelijk een rivier 
waarlangs  een  weide  ligt,  het  zogenaamde 
winterbed,  die  gebruikt  kan  worden  voor 
waterberging  in  de  herfst  en winterperioden 
wanneer neerslagpieken optreden. Ook wordt 
in  dit model  de  ‘nevengeul’  benoemd.  Dit  is 
een  extra  rivier  vertakking  die  bij 
neerslagpieken zorgt voor de berging van het 
wateroverschot. 

2.2 Infiltratiemodel 

In  dit  model  staat  de  infiltratie  van  het 
regenwater in de bodem centraal. Infiltratie is 
het  laten  binnendringen  en  vasthouden  van 
water  in  de  grond, waardoor  het  uiteindelijk 
het  grondwater  bereikt.  Dit  model  wordt 
voornamelijk toegepast  in stedelijke gebieden 
met  hoge  waterdoorlatende  gronden  (bijv. 
zand)  en  een  diepe  grondwaterstand.  Een 
model  wat  dus  goed  past  in  het  oosten  en 

zuiden van het land en wat daar dus ook vaak 
wordt toegepast. De infiltratie van water in de 
bodem is in deze regio’s van belang omdat het 
grondwater  steeds  verder  daalt  en  dit 
verdroging van de bodem veroorzaakt.  

 

 

Infiltratiemodel 

Verdroging heeft tot   gevolg dat verschillende 
waterafhankelijke  gewassen  verloren  kunnen 
gaan  en  daarmee  de  flora  en  fauna  van  de 
omgeving wordt aangetast. 

2.3 Circulatiemodel 

Deze  hoofdstructuur  wordt  voornamelijk 
toegepast  in  nieuwere  wijken  waar  veel 
openbare  ruimte  is  en  daarmee  ruimte  voor 
oppervlakte  water.  In  dit  model  staat  het 
zuiveren  en  vasthouden  van  het  regenwater 
centraal. Dit model verkiest vasthouden boven 
infiltratie  en  is  daardoor  toe  te  passen  in 
gebieden  met  hoge  grondwaterstanden. 
Daarnaast  is  het  model  uitermate  geschikt 
voor klei en veengebied omdat  infiltratie van 
water  in  deze  bodemsoorten,  door  hun 
slechte  waterdoorlatend  vermogen,  niet  of 
nauwelijks lukt. 

 

 

Circulatiemodel 

 
Het model is uitgewerkt tot een watersysteem 
waarin  het  water  zeer  langzaam  circuleert. 
Doordat het water rond stroomt kan het hele 
systeem,  ook  bij  eventuele  piekperiodes, 
gebruikt  worden  voor  waterberging.  Om  dit 
model goed te kunnen invoeren moet er in de 
wijk  wel  een  groot  watersysteem  gemaakt 
worden  dat  los  staat  van wateren  in  andere  
 
wijken.  Wanneer  er  allemaal  losse 
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waterpartijen  zijn  zal  er  namelijk  geen 
circulatie plaats vinden en dat doet af van de 
beoogde waterkwaliteit. 
 

2.4 Vertragingsmodel 

Vertragingsmodel 
 

Het  vertragingsmodel  is  eigenlijk  een 
combinatie  van  de  twee  hierboven 
beschreven modellen;  het  circulatiemodel  en 
het  infiltratiemodel.  Het model  past  goed  in 
binnenstedelijke wijken waar weinig ruimte  is 
voor oppervlaktewater.  

2.5 Schakelmodel 

 

Schakelmodel  
(bron:Water in de stedelijke vernieuwing) 

Dit  model  is  vooral  van  toepassing  op 
landelijke  gebieden  rondom  een  stad.  Dit 
model  beperkt  zich  niet  tot  het  gebied  zelf, 
het  gaat  om  een  groot  watersysteem  dat  is 
opgedeeld  uit  verschillende  deelsystemen.  In 
het overkoepelende systeem is het van belang 
dat  het  stromingsprincipe  van  ‘schoon’  naar 
‘vuil’ verloopt.   

 

 

2.6 Conclusie 

Voor Oud‐Charlois zal het vertragingssysteem 
als hoofdstructuur gebruikt worden omdat 
deze voor een binnenstedelijke wijk het best is 
toe te passen. Daarnaast biedt het een groot 
scala aan toepasbare elementen, namelijk die 
van de het circulatiemodel en die van het 
infiltratiemodel.  
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3. Inrichting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er  zijn  talloze manieren om het waterbeheer 
in  een  wijk  vorm  te  geven.  In  het  volgende 
hoofdstuk wordt  een  scala  van  verschillende 
elementen behandeld die,  ieder op zijn eigen 
wijze,  kunnen  bijdrage  aan  een  gezonde 
waterhuishouding in een wijk. 
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3.1 Groendaken 

Een  middel  om  de  wijk  bestand  te  maken 
tegen  neerslag  in  piekperiodes  is  het 
toepassen  van  begroeide  daken.  Dit  kunnen 
daktuinen zijn maar ook grasdaken. 

Daktuin 

Grasdak  

Groendaken zijn een positieve bijdrage aan de 
verduurzaming  van  een wijk  op  het moment 
dat  ze  op  grote  schaal  worden  toegepast. 
Algemene voordelen van een groendak zijn: 

• Groendaken nemen stofdeeltjes op uit 
de atmosfeer en zorgen daarmee voor 
een betere luchtkwaliteit. 

• Groendaken  werken  geluiddempend 
zowel van binnen als van buiten. 

• Groendaken  hebben  een  isolerende 
werking  en  zijn  hiermee 
energiebesparend  waardoor  ook  de 
uitstoot CO2 afneemt. 
 
 
 

• Groendaken  vangen  het  regenwater 
op en hebben daarmee een positieve 
werking  op  de waterhuishouding  van 
de wijk. 

• Groendaken zorgen voor een groenere 
stad. 

Omdat  dit  onderzoek  gaat  over  ingrepen  die 
een  bijdrage  kunnen  leveren  op  het  gebied 
van  waterbeheer  zullen  we  in  dit  hoofdstuk 
verder alleen  ingaan op de positieve werking 
van  de  groendaken  op  de waterhuishouding. 
 

Waterbufferende werking 

Een  begroeid  dak  heeft  een  bufferende 
werking. Het dak neemt regenwater op en er 
vindt vervolgens verdamping plaats op het dak 
zelf. Het voordeel is dat een groot percentage 
van  het  regenwater  nooit  het  maaiveld  zal 
bereiken en het riool zal worden ontzien.  

Over  de  buffercapaciteit  van  verschillende 
daken  is  onder  anderen  door  opMAAT,  een 
stedenbouwkundig bureau dat ook onderzoek 
doet  en  adviezen  uitbrengt  over  duurzame 
stedenbouw,  onderzoek  gedaan.  Uit  dit 
onderzoek  blijkt  dat  van  een  begroeid  dak 
aanzienlijk minder neerslag komt dan van een 
pannendak of kiezeldak. 

Dakopbouw  Afvloeiingscoëfficiënt
Pannendak  0.9 
Kiezeldak  0.8 
Begroeid dak  0.2 à 0.3 

 

De waterbuffercapaciteit van een groendak  is 
sterk  afhankelijk  van  de  opbouw  (materiaal, 
vorm  en  dikte)  van  het  dak. Daarnaast  heeft 
deze  opbouw  ook  invloed  op  de 
tijdsvertraging en de uiteindelijke hoeveelheid 
afstromend water.  
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Dr M.  Henze  heeft  veel  onderzoek  naar  het 
verband  tussen  de  buffercapaciteit  en  de 
opbouw van groendaken gedaan. 

Dikte cm  Helling  Afvloeiings‐
coëfficiënt 

2‐4   5%  0.7 
4‐6   5%  0.6 
6‐10   5%  0.5 
10‐15   5%  0.4 
15‐25   5%  0.3 
25‐50   5%  0.2 
> 50   5%  0.1 
Alle 
dikten 

 5%  0.7 

Henze (1998) 

De  tabel  hieronder  geeft  de  hoeveelheid 
water weer  die  van  het  groendak  afkomt,  in 
relatie met  de  dikte  en  de  hellingshoek  van 
het dak. 

 Henze (1998) 

Wanneer de groendaken constructief moeten 
bijdragen aan de waterhuishouding  in de wijk 
moet  er  goed  gekeken  worden  naar  de 
opbouw van het dak. 

Zuiverende werking 

Groendaken  hebben  een  zuiverende werking 
op  het  hemelwater;  deze  effecten  zijn 
drieledig.  Ten  eerste wordt door  verdamping 
van  het  water  vanuit  het  groendak  minder 
water  afgevoerd  naar  het  riool, waardoor  er 
dus ook minder regenwater gezuiverd hoeft te 
worden. 
 

 

Daarnaast  wordt  de  regenwaterafvoer  in  de 
tijd vertraagd wat ervoor zorgt dat de riolering 
minder  piekbelasting  hoeft  op  te  vangen  en 
hiermee  is  de  kans  op  overlopende 
rioolputten  kleiner.  Tot  slot  is  er  de 
zuiverende werking  van het  groendak op het 
water.  Groendak  werkt  als  een  soort 
bodemfilter  en  kan  regenwater  ontdoen  van 
een aantal stoffen zoals Cd, Cu, Pb en N. Het 
afstromend water  is  nu  direct  zuiver  genoeg 
om  afgevoerd  te  worden  naar  het 
oppervlaktewater  in  de  wijk  zonder  dat  de 
kwaliteit  van  dat  water  in  het  geding  komt. 
 

Subsidie 

Duurzaamheid  is  voor  Rotterdam  van  groot 
belang. De gemeente wil graag het voortouw 
nemen  als  het  gaat  om  het  toepassen  van 
nieuwe  duurzame  technieken.  Wie  in 
Rotterdam  een  groendak  aanlegt  krijgt  daar 
van de gemeente 25 euro per m2 voor  terug. 
Daar bovenop komt nog 5 euro per m2 van de 
Rotterdamse waterschappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.L. van Overmeir                      Strategieën voor Probleemwijken  19
 

3.2 Materialisering. 

Om  infiltratie  in  het  stedelijk  gebied  te 
bevorderen moet vooral gekeken worden naar 
de  materialisatie  van  de  straat.  Zoals  al  is 
vernoemd,  is  in  een  compacte  stad  erg  veel 
verhard  oppervlak  en  in  vele  gevallen  is  dit 
ook  noodzakelijk  verhard  oppervlak.  Men 
moet  hierbij  denken  aan  bijvoorbeeld 
infrastructuur  en  parkeerfaciliteiten. 
Tegenwoordig  zien  we  echter  veel 
alternatieve  verharding  die  de  wijk  niet  in 
functioneren  belemmeren  maar  wel  de 
infiltratie van het hemelwater bevorderen. 

 
Half verharding 

De  meest  eenvoudige  manier  om  infiltratie 
toe  te  passen  in  de wijk  is  door middel  van 
een  half  verhard  oppervlak.  Dit  zie  je 
tegenwoordig  steeds  vaker  bij 
parkeerplaatsen.  

Half verharding bij parkeerplaats 

Het nadeel van deze half verharding is dat het 
heel  secuur moet worden neergelegd wil het 
een  aantrekkelijk  beeld  geven.  Dit  is  voor 
stratenmakers  een  zeer  tijdrovende 
aangelegenheid  en  dat  is  ook  een  van  de 
redenen  waarom  het  nog  niet  structureel 
wordt  toegepast. Deze kanttekening  is echter 
verholpen  nu  er  prefab  stenen  matten  zijn 
ontwikkeld.  

 

 

Prefab matten 

Deze matten  hebben  verschillende  patronen 
en worden in maten geleverd. 

 
Waterdoorlatende materialen 

Een  andere manier  om  infiltratie mogelijk  te 
maken  in  de  wijk  is  door  waterdoorlatende 
materialen te gebruiken bij de verharding van 
de straat. 

Een  van  die  materialen  is  waterdoorlatende 
bitumen  Deze  bitumen  worden  bijvoorbeeld 
toegepast bij een wegdek. Het water wat op 
het  wegdek  terecht  komt  stroomt,  door  de 
hoge doorlatendheid van het materiaal, direct 
door naar de  funderingslaag.  In deze  laag  zit 
voldoende  berging  om  het water  vervolgens 
te  infiltreren  of  vertraagd  af  te  voeren  naar 
een rioolput. 

 
Waterdoorlatende bitumen 
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3.3 Wadi 

Om een  goede  infiltratie  van het  regenwater 
in een veen,‐ of kleigebied te realiseren moet 
men meer doen dan het verminderen van het 
verharde  oppervlak  en  het  anders 
materialiseren van het verharde oppervlak.  

Een wadi  is  een manier  om  bij  een  veen‐  of 
kleilandschap  de  infiltratie  van  water  toch 
mogelijk  te maken.  Een wadi  is  een  ondiepe 
greppel van zo’n 3 meter breed en 0,5 meter 
diep  met  daaronder  een  drainagebuis. 
Meestal  is de wadi begroeid met gras, riet en 
andere oeverplanten.  

Werking wadi 

 
3d wadi 

Een wadi  is  op  het  eerste  gezicht  een  droge 
rivierbedding. Het  regenwater  dat  in  de wijk 
valt  wordt  door  middel  van  goten  naar  de 
wadi  geleid.  Direct  onder  de  wadi  wordt 
grondverbetering  toegepast.  Dit  wil  zeggen 
dat  de  grond  zo  wordt  aangepast  dat  het 
water makkelijk  kan  stromen  naar  de  grond. 
Hieronder bevindt zich een zandlaag en onder 
deze zandlaag bevindt zich de grindkoffer met 
de drainagebuis. 

Bij  geringe  regenval  zal  het water  dat  vanuit 
wijk  dat  naar  de  wadi  stroomt  direct 
infiltreren in de bodem. Bij hevige regenval zal 
de  wadi  helemaal  vollopen  en  treedt  de 
drainagebuis  in werking,  deze  ligt  op  afschot 
en brengt het water naar oppervlakte water in  

 

 

de  buurt.  Het  is  ook  mogelijk  om  
oppervlaktewater  aan  de  wadi  te  koppelen 
zodat  de  wadi  ook  in  droge  periodes  water 
bevat. 

Volgelopen wadi in de wijk. 
 

Droge wadi 

Andere infiltratietechnieken in de stedenbouw 
zijn:  infiltratiesleuven,  infiltratieputten  en 
infiltratievelden.  Meer  informatie  over  deze 
infiltratie  systemen  kan  gevonden worden  in 
het  boek:  Water  in  de  stad,  gescheiden 
waterstromen. Tauw, Deventer 1997 
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3.4 Afwatering 

Wanneer  we  gebruik  maken  van  een 
gescheiden  rioolstelsel  is  het  goed  mogelijk 
om het regenwater bovengronds af te voeren. 
Een  gescheiden  rioolstelsel  houdt  in  dat  het 
huishoudelijk  afvalwater  door  een  ander 
buizenstelsel  wordt  opgevangen  dan  het 
regenwater. Het afvalwater wordt dan   gelijk 
afgevoerd  naar  de  rioolwater‐ 
zuiveringsinstallaties  (RWZI)  terwijl  het 
regenwater  rechtstreeks  naar  het 
oppervlaktewater gaat. Het voordeel van een 
gescheiden  rioolstelsel  is dat  er  geen  relatief 
schoon  regenwater  gezuiverd  moet  worden 
door  het  RZWI. De  benodigde  capaciteit  van 
de  RZWI  gaat  hierdoor  omlaag  en  daarmee 
wordt  het  zuiveren  van  het  water  in  het 
algemeen goedkoper.  

De hiermee mogelijk gemaakte bovengrondse 
afvoer  is voor stedenbouwkundigen een extra 
element  in  het  ontwerp.  In  het  boek 
Ontwerpen  met  regenwater  van  H. 
Gastekemper,  zijn  20  voorbeeldprojecten 
weergegeven waar op vernieuwende wijze om 
is gegaan met regenwater. 

Molgoot  

Een molgoot  is een brede afwateringsgeul die 
goed is toe te passen in vlakke woongebieden.  

  
                    Molgoot. 

Doordat  een  molgoot  een  redelijke  breedte 
nodig heeft om te functioneren, is het  

 

 

ruimtelijk  inpassen  van  een  molgoot  in  het 
straatbeeld niet de makkelijkste opgave. In de 
molgoot  zoals  hierboven  afgebeeld  is  ze  de 
molgoot gebruikt om een verkeersdrempel  te 
realiseren.  

Sleufgoot. 

De sleufgoot  is een goot met een hele smalle 
opening  aan  de  bovenzijde.  De  sleufgoot  is 
ideaal voor toepassing in het stedenlijk gebied 
waar weinig ruimte is voor open goten. 

Sleufgoot 

Ondanks  dat  de  sleufgoot  geen  grote 
afmetingen  kent,  kan  het weldegelijk  ingezet 
als  een  vormgevend  element,  zoals 
bijvoorbeeld de afbakening van een fietspad.  

 
Zichtbaar maken 

Een  bijkomend  voordeel  van  het  zichtbaar 
maken van het regenwaterafvoer is dat het de 
bewoners van de wijk bewust maakt  van het 
watersysteem van de wijk.  
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3.5 Waterberging 

Om  in het veen en klei  landschap een goede 
waterhuishouding te creëren kan men niet om 
waterberging heen. Op het moment wordt er 
in Oud‐Charlois veel water weggepompt. Dit is 
noodzakelijk omdat het water  in de wijk geen 
plek heeft om naar toe te gaan. Opslagbassins 
zoals  sloten  en  vijvers  zijn  een  voor de hand 
liggende  oplossing  om  regenwater  vast  te 
houden in de wijk. Bij deze waterberging is het 
van  belang  om  rekening  te  houden  met 
peilfluctuatie. In de zomerperiode valt immers 
veel minder regen dan in de winterperiode en 
de opslag bassins moeten bestand  zijn  tegen 
deze schommeling van de waterstand.  

Vergroten waterberging capaciteit 

In eerste  instantie  zal er  in een wijk gekeken 
moeten  worden  naar  het  vergroten  van 
oppervlaktewater  en  daarmee  de 
bergingscapaciteit  van  de  wijk.  Wanneer 
water een plek heeft in de wijk om naar toe te 
stromen,  zal  het  water  niet  gaan  ‘zwerven’ 
met wateroverlast  tot  gevolg.  Het  vergroten 
van  bergingscapaciteit  moet  niet  alleen 
gezocht  worden  in  het  uitdiepen  van  de  al 
bestaande oppervlakte wateren in de wijk. Dit 
levert namelijk kindonveilige oevers op. 

Natuurvriendelijke oevers 

Een geleidelijke overgang van land naar water 
levert  niet  alleen  een  kindvriendelijkere 
situatie  op,  doordat  het  water  niet  opeens 
heel  diep  is,  het  zorgt  ook  voor  een  grote 
diversiteit aan planten en dieren  in het water 
en op de oever.  

Een flauwe oever is vanuit ecologisch oogpunt 
het  meest  ideaal.  Deze  oever  heeft  een 
afschot  tussen  de  5  en  10  centimeter  per 
meter.  In  veel  stedenbouwkundige  situaties 
kan deze oever niet worden toegepast wegens 
ruimtegebrek. 

 

 

Een  alternatief  op  de  flauwe  oever  is  de 
plasberm.  Plasbermen  zijn  doorgaans 
makkelijker  in  te  passen  in  het  stedelijk 
ontwerp.  In  feite  is  een  plasberm  een  berm 
die net onder het gemiddelde waterpeil ligt.  

 

 

 

 

 

 

Door waterpeilfluctuaties  zal de plasberm op 
sommige  tijden  droogstaan  en  op  andere 
tijden  juist  ver  onder  het  waterpeil  liggen. 
Wanneer  er  een  erg  variabel waterpeil  is  zal 
dit ruigere begroeiing van de oever tot gevolg 
hebben. 

Naast  dat  de  plasberm  zorgt  voor  een 
groenere  oever  kan  het  ook  bijdrage  aan  de 
vispopulatie  in  het  water.  Een  plasberm  is 
namelijk  een  ideale  paaiplaats  voor  vissen, 
hierbij  moet  wel  voldoende  waterdiepte 
gewaarborgd worden (0.3 meter). 

Een drasberm  is een ander alternatief. Het  is 
in  feite  hetzelfde  principe  als  de  plasberm 
maar  hier  ligt  de  berm  juist  net  boven  het 
gemiddelde waterpeil. 
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3.6 Zuivering. 

De  waterkwaliteit  in  de  stad  laat  vaak  te 
wensen over,  zoals  al benoemd  in hoofdstuk 
1.  Toch  is  het  relatief  makkelijk  om  de 
waterkwaliteit  in  de wijk  op  peil  te  brengen. 
Dit  kan  gedaan  worden  door  middel  van 
helofytenfilters.  Een  helofyt  is  een 
moerasplant  zoals:  riet,  lisdodde,  liesgras  en 
mattenbies.  

   

              
linksboven: Mattenbies, rechtsboven: Liesgras 

onder: riet (tuinkrant.com) 

Deze moerasplanten staan met hun wortels in 
het  water  maar  hebben  hun  stengels  en 
bladeren  in  de  open  lucht.  Hierdoor  kunnen 
de planten voedingsstoffen uit het vuile water 
ontrekken  en  daarmee  het  water  langzaam 
zuiveren.  Ook  heeft  de  vorming  van  slib  in 
helofytenfilters  een    zuiverende  werking  op 
het water. Naarmate het water  langer  in een 
helofytenfilter  blijft  zal  het  water  zuiverder 
worden.  Het  is  daarom  aan  te  raden  om 
helofytenfilters te plaatsen in sloten en vijvers 
die in de wijk de waterberging op zich nemen.  

 

 

 

De  begroeiing  van  een  helofytenfilter  moet 
regelmatig worden  gemaaid  om  zo  de  in  de 
planten  opgeslagen  voedingsstoffen  af  te 
voeren.    Ook moet  er  regelmatig  gebaggerd 
worden om het bezonken slib te verwijderen.  

 

 

 

Helofyten in Amsterdam 

Er zijn drie typen helofytenfilters. 

‐ Vloeiveld 
Het  vloeiveld  heeft  een  horizontale 
doorstroming  ter  hoogte  van  het 
water oppervlak. 

‐ Infiltratieveld 
Verticale  doorstroming,  het 
gezuiverde  water  infiltreert  in  de 
bodem  of  wordt  afgevoerd met  een 
drainagebuis.  

‐ Rietwortel zone. 
Hier zien we horizontale doorstroming 
op wortelhoogte 
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3.7 Recreatieve functie. 

Je  ziet  het  wel, water  in  de  stad, maar  een 
echte  functie  voor  de  bewoners  naast  het 
prettige  uitzicht  heeft  het  niet.  Een  gemiste 
kans  eigenlijk,  want  water  kan  heel  goed 
gecombineerd  worden  met  verschillende 
recreatieve functies.  

Waterspeeltuin 

Kinderen betrekken bij het water  in de wijk  is 
een goede manier om de hele wijk betrokken 
te  maken  bij  het  waterbeheer  van  de  wijk. 
Water  is  niet  alleen  erg  spannend maar  ook 
erg  leuk,  iedereen  kent  het  plezier  van  een 
dammetje  bouwen  of  lekker  plonsen  in  de 
modder. 

Een waterspeeltuin  is  een  goede manier  om 
kinderen  op  een  speelse  manier  kennis  te 
laten maken met water.  Ze  leren  niet  alleen 
dat  water  leuk  is  maar  kunnen  ook  inzicht 
krijgen  in  de  werking  van  stuwdammen  en 
waterpompen. 

 

 

Boven:waterspeeltuin Onder: bedriegertjes 

 

Naast de speelgelegenheid voor de kinderen is 
een waterspeeltuin ook een goede manier om 
andere  wijkbewoners  bewuster  met  het 
wijkwater om te laten gaan. Als men weet dat 
er  in  de  wijk  kinderen  spelen  in  een 
waterpartij die aangesloten is op de sloot voor 
iemands huis, zal er wel twee keer nagedacht 
worden voordat er een blikje of papiertje in de 
sloot wordt gegooid. 

Amfitheater 

Saaie kades van waterpartijen, waarom wordt 
het  gedaan?  Er  zijn  zoveel  verschillende 
mogelijkheden  om  de  vormgeving  van  een 
kade  te  combineren  met  een  recreatieve 
functie.  Een mooi  voorbeeld  van  zo’n  vorm  ‐ 
functiecombinatie  is  het  amfitheater  in 
Kattenbroek te Amersfoort. Hier  is  in de kade 
een  tribune  gebouwd  en  een  eiland  in  het 
meer  dient  als  podium.  Vooral  in  de  zomer 
worden  hier  veel  kindervoorstellingen 
gehouden. 

Watertheater te Amersfoort (amersfoort.nl)  
 

Wandelroutes 

Wandelroutes  langs  een  waterpartij  hebben 
zoveel  meer  aantrekkingskracht  dan  een 
willekeurige wandelroute door de stad. Vooral 
als  de  route  is  voorzien  van  enkele 
rustmomenten aan het water door middel van 
bankjes en/of picknick gelegenheden.  
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3.8 Educatie 

Om  het  waterbeheer  in  de  wijk  te 
optimaliseren  moet  de  wijk  weten  wat  er 
gebeurt.  Pas  met  draagvlak  bij  de 
wijkbewoners  kan  je  ervoor  zorgen  dat  het 
waterbeheer optimaal werk. Om dit draagvlak 
te  creëren  kan  er  gebruik  gemaakt  worden 
van  de  participatiestrategie. Dit  houdt  in  dat 
wijkbewoners vanaf het eerste begin van het 
herstructureringsproces worden betrokken bij 
het  project.  Dit  kan  door  middel  van 
informatieavonden, maar ook  interactief met 
behulp van discussie,‐ en workshopavonden.  

 

 

 

Logo waterservicepunt Arnhem 
(schoonwaterhoujehelder.nl) 

Daarnaast  is  het  van  belang  dat  de 
wijkbewoners  na  de  herstructurering  ook 
makkelijk  informatie  kunnen  krijgen  of 
meningen  kunnen  geven  over  de  situatie.  In 
Nijmegen en Arnhem hebben ze hiervoor een 
‘waterservicepunt’  gemaakt  in  de  wijk.  Een 
gebouw  in de wijk die  als  informatiecentrum 
dient over het waterbeheer in de wijk. 
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4. Referentieproject: Poptahof 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poptahof in oude situatie. 
(bron: poptahof.nl) 
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4.1 Orientatie 

 
Het project dat ik gebruik als referentie is de 
wijk  Poptahof  in  Delft.  Deze  jaren  ’60 
(midden)  hoogbouwwijk was  toen  het werd 
gebouwd  redelijk  populair  vanwege  de 
nieuwe bouwwijze waarbij  er  veel  aandacht 
werd besteed aan licht, lucht en ruimte. 
 
In  de  afgelopen  jaren  is  wijk  echter  steeds 
verder achteruitgegaan. De  flats voldoen niet 
meer  aan  hedendaagse  eisen  voor  gezinnen 
en  ook  de  openbare  ruimte  is  niet 
aantrekkelijk  genoeg.  Na  onderzoek  bleek 
echter  dat  er  wel  voldoende  mogelijkheden 
waren  om  de wijk  te  verbeteren. Vervolgens 
zijn  de Gemeente  Delft  en woningcorporatie 
Woonbron,  beiden met  hun  eigen  belangen, 
overeengekomen  om  de  wijk  te  verbeteren 
door zowel de openbare ruimte leefbaarder te 
maken als de woningen te renoveren. 

 
Nieuw stedenbouwkundig plan Poptahof 

 
Om  deze  wijk  als  referentie  te  kunnen 
gebruiken moet eerst vermeld worden dat  de 
ontwikkeling  van  de wijk  is  gegaan met  een 
participatiestrategie.  
 

 
 
Dat wil  zeggen  dat  alle  bewoners  in  de wijk 
van begin af aan betrokken zijn geweest bij de 
ontwikkelingen  in  hun  wijk.  Er  zijn 
informatieavonden,  brainstormavonden  en 
discussieavonden  georganiseerd  zodat  alle 
betrokken actoren op de hoogte kwamen van 
de wensen van de wijkbewoners. 
 
In  het  verlengde  van  mijn  strategie 
‘waterkracht’ zal er specifiek gekeken worden 
naar het onderdeel over water in de openbare 
ruimte,  hoe  dit  is  gestructureerd  en  of  dit 
wenselijk is gebleken.  
  
Algemene waterconcept tweeslachtig. 
 

Water vasthouden (waterbuffering) in de wijk 
en  dit  aanwezige water  zuiveren  om  zo  een 
betere kwaliteit  te behalen. Daarbij moet het 
water,  de  waterpartijen  en  de  grachten 
beleefbaar,  zichtbaar  en  bruikbaar  gemaakt 
voor bewoners. 
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4.2 Uitgevoerde principes 
 
Hoofdstructuur 
 
Voor  de  hoofdstructuur  van  het water  in  de 
wijk  Poptahof  is  gekozen  voor  een 
circulatiemodel. In dit model staat vasthouden 
en  schoonhouden  van  het  water  in  de  wijk 
centraal.  Om  dit  model  goed  te  kunnen 
invoeren  moet  er  in  de  wijk  een  groot 
watersysteem  gemaakt worden  dat  los  staat 
van  wateren  in  andere  wijken.  Wanneer  er 
allemaal  losse  waterpartijen  zijn  zal  er 
namelijk  geen  circulatie  plaatsvinden  en  dat 
doet af van de beoogde waterkwaliteit. 
 
Natuurlijke zuivering 

Bij  de  herontwikkeling  van  de  Poptahof 
hebben  ze  natuurlijke  zuivering  de  volgende 
definitie  gegeven:  “Natuurlijke  zuivering  van 
water  vindt  plaats  wanneer  er  een 
zelfregulerend  systeem  is,  wat  louter  werkt 
met  natuurlijke  methodes”  Ze  hebben  hier 
gebruik  gemaakt  van  helofytenfilters,  dit 
hebben  ze op kleine  schaal  toegepast aan de 
oevers  van  de  oppervlaktewateren,  hier 
hebben ze voornamelijk riet voor gebruikt. 

Plasberm 
 
Plasbermen  zijn  toegepast  om  de  oevers 
kindvriendelijker  te  maken.  Ook  zijn  deze 
bermen  toegepast  omdat  flauwere  oevers 
zorgen voor vergroting van bergingscapaciteit. 

Beter situeren van het water 

Een  van  de  belangrijkste  punten  bij  de 
verbetering  van  het  waterbeheer  in  de  wijk 
Poptahof was de situering. In de oude situatie 
lag het water aan de randen van de wijk, waar 
het  nauwelijks  door  de  wijk  bewoners  werd 
ervaren.  Dit  zorgde  ervoor  dat  mensen  niet 
betrokken  waren  met  het  water  en  het 
langzaamaan  

 

 

steeds  meer  werd  gebruikt  als  openbare 
afvalbak.  Om  dit  tegen  te  gaan  is  bij  het 
maken  van  het  nieuwe  stedenbouwkundig 
plan  goed  gekeken naar  een  verbetering  van 
de  positie  van  water  in  de  wijk.  Zodat  het 
water  onderdeel  wordt  van  de  wijk  en  de 
verwaarlozing van het water uitblijft. 

Meer oppervlaktewater 

In  het  oude  stedenbouwkundig  plan  van  de 
Poptahof was, net als  in veel woonwijken uit 
die tijd, een flink tekort aan oppervlaktewater. 
In de Poptahof was dit  slechts 2.7 %    (0,5ha) 
terwijl in de tijd van het ontwerp al een norm 
van 5% werd gehanteerd. Dit  is  in het nieuwe 
plan  aanzienlijk  vergroot  tot  wel  15%  (3ha). 
Deze  toename  van  het  oppervlaktewater 
levert  niet  alleen  een  grotere  water 
bergingscapaciteit,  maar  draagt  ook  bij  aan 
een aangenamere leefomgeving. 
 
Waterspeeltuin 
 
De waterspeeltuin  in  Poptahof  is  ontworpen 
samen met de kinderen uit de wijk. Zij hebben 
op  de  verschillende  bijeenkomsten  inspraak 
gehad  in de  invulling van de speeltuin. Zo zijn 
de  kinderen  van  het  begin  af  aan  betrokken 
met het water in de wijk. 
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Hoofdstructuur water te Poptahof (poptahof.nl) 
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5.Toepassing in de wijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en hoe kunnen de gevonden ruimtelijke 
elementen  voor  verbetering  van  het 
waterbeheer  in Oud‐Charlois  implementeren? 
Dat  is  wat  centraal  staat  in  het  komende 
hoofdstuk. Er worden drie plekken  in de wijk 
besproken die kansen bieden voor verbetering 
van  het  waterbeheer  en  waar  tegelijkertijd 
behoefte  is  aan  nieuwe  ruimtelijke 
voorzieningen.  Deze  drie  plekken  zijn: 
Plomperstraat,  Boergoensevliet  en  de  
Dorpsweg. 
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5.1 Plomperstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  Plomperstraat  ligt  aan  de  westkant  van 
Oud‐Charlois  en  wordt  aan  de  ene  zijde 
begrensd door een dijk die de wijk beschermt 
tegen  het  water  in  de  Waalhaven.  Aan  de 
andere  zijde  van  de  straat  vinden  we  een 
bedrijventerrein.  Doordat  deze  twee  grote 
elementen  de  Plomperstraat  begrenzen  is  er 
nauwelijks  verbinding  met  de  wijk  Oud‐
Charlois.  Kijk  je  vanuit  de  wijk  richting  de 
Plomperstraat,  dan  zie  je  een  muur  van 
bebouwing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blik vanaf de Voornestraat. 

 

 

 

 

 
 
Blik langs de Plomperstraat 

 

 

Dat de verbinding met de wijk slecht is, is naar 
mijn mening een gemiste kans. Want een dijk 
met zo’n uitzicht als de Waalhaven is eigenlijk 
een  element  dat  de  wijk  moet  koesteren.  
Vanuit  dat  oogpunt  en  de  kennis  die  we 
hebben  over  de  herinrichting  van  de 
stadhavens  is  Plomperstraat  een  uitgewezen 
plek  om  door  middel  van  ruimtelijke 
elementen de leefbaarheid van de wijk en het 
waterbeheer van de wijk te lijf te gaan. 

 

 

 

 

 
Profiel over Plomperstraat. 
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Er  is  gekozen  om  in  de  Plomperstraat  een 
letterlijke  doorbreking  te  maken  van  de 
afscheiding  tussen wijk  en haven. De  dijk  zal 
worden doorbroken.  

Waterspeeltuin 

Aan de Plomperstraat  zal een waterspeeltuin 
worden  verwezenlijkt  die  in  direct  contact 
staat met de haven. Wanneer er  in de haven 
hoog water  staat  zal  het water  via  een  buis 
door de dijk heen  stromen en  vervolgens  via 
een  waterval  terecht  komen  in  de 
waterspeeltuin.  Om  hygiëne  in  de 
waterspeeltuin te waarborgen  zal zowel in de 
buis als  in de waterval een  zuivering  van het 
water plaatsvinden. Door de doorbreking van 
de dijk  te maken worden kinderen en ouders 
niet  alleen  bewust  van  de  haven  naast  hun 
wijk, maar zullen zij ook opmerken dat zich  in 
de haven hoog en  laagwater voordoet en dat 
de  dijk  hun  zal  beschermen  tegen  hoge 
waterstanden. 

 

 

 

 

 

Visie doorsnede 

 

 

 

 

 

 

 

Om  optimaal  gebruik  te  maken  van  de  dijk 
zullen er toepasselijke speelattributen worden 
geplaatst,  hierbij  kan  men  denken  aan  een 
glijbaan. 

De  dijk  zal  worden  voorzien  van  een 
wandelroute met verscheidene bankjes om zo 
te kunnen genieten van dat wat Rotterdam zo 
groot en bijzonder heeft gemaakt: de haven. 

Tot slot zal de nieuwe bebouwing, op de plek 
van  het  huidige  bedrijventerrein,  de 
verbinding  met  de  haven  verder  aangaan. 
Hierbij kan gedacht worden aan dijkwoningen, 
dit  zijn  woningen  die  op  zo’n  manier  zijn 
ingedeeld  dat  de  verblijfruimtes  uitzicht 
hebben over de dijk richting de haven. 

   
Dijkwoningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3D visie waterspeeltuin te Plomperstraat 
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5.2 Dorpsweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie in de wijk 

De  Dorpsweg  is  een  grote  straat  die  Oud‐
Charlois in het oosten begrenst. De weg ligt in 
het  verlengde  van  de  Maastunnel  en  is 
daarmee  een  van  de  hoofdwegen  om  van 
Rotterdam‐noord  naar  Rotterdam‐zuid  te 
komen.  Dit  brengt  veel  doorgaand  verkeer 
met  zich  mee  en  dat  resulteert  in  een 
tweebaansweg in beide richtingen. Naast deze 
straat  bevindt  zich  nog  een  weg  die 
voornamelijk  wordt  gebruikt  door  de  wijk‐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpstraat 

bewoners  van Oud‐Charlois  en  de  bezoekers 
van de aan deze weg gevestigde winkels. Deze 
parallelweg  biedt  ook  gelegenheid  tot 
parkeren,  en  daar  wordt  gretig  gebruik  van 
gemaakt.  

De Dorpstraat  laat Oud‐Charlois niet  van  zijn 
beste kant zien en vandaar dat dit een plek in 
de wijk  is waar herstructurering uitkomst kan 
bieden. 

 

 

 

 

 

 

Profiel huidige situatie Dorpstraat 
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De Dorpstraat heeft te kampen met een hoge 
verkeersintensiteit.  De  opgave  hier  is  om 
ervoor  te  zorgen  dat  de  wijk  Oud‐Charlois 
daarvan wordt ontrokken en dat daarmee het 
beeld  van  Oud‐Charlois  vanaf  de  Dorpsweg 
wordt verbeterd. 

Afbakening. 

We  doen  dat  in  dit  geval  door  water  te 
gebruiken als afbakening van de wijk. Water is 
een  mooi  element  om  ruimte  te  scheppen 
tussen  twee verschillende  functies omdat het 
van  zichzelf  een  serene  uitstraling  heeft. 
Wanneer er water wordt toevoegt, ontstaat er 
geen  drukkere  omgeving maar wordt  er  een 
rustmoment gecreëerd in het stedelijk gebied. 

 

Water als scheidend,‐ en kunstelement in Enschede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadi. 

Een  wadi  is  een  perfect  element  om  deze 
ruimtelijke  behoefte  te  combineren  met  de 
verbetering  van  de  waterhuishouding  in  de 
wijk.  Een wadi  geeft  een duidelijke  scheiding 
van  gebieden  aan  en  helpt  daarbij  met  de 
afwatering van hemelwater. 

Wadi, begrenzend element van woonwijk 

Kindvriendelijke oevers 

Doordat  de  wadi  per  definitie  niet  dieper  is 
dan  een  halve  meter,  zullen  maatregelen 
betreffende kinderveiligheid niet nodig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel schets dorpstraat 
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                                          Concept plattegrond Dorpstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerschets Dorpstraat 
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5.3 Boergoense Vliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie in de wijk 

De Boergoense Vliet is op dit moment een van 
de aangenaamste plekken in de wijk. Het is er 
groen en open en het straalt rust uit,  iets wat 
verder  in  de  wijk  niet  of  nauwelijks  wordt 
gedaan. 

Het is echter wel zo dat de Boergoense Vliet, 
net als de andere waterpartijen in de wijk en 
het stadsdeel Rotterdam‐zuid, water bevat 
van een zeer slechte kwaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boergoense Vliet  

Daarbij heeft de Boergoense Vliet geen extra 
functie naast dat het architectonisch kijkwater 
is.  Een  gemiste  kans want  het water  ligt  erg 
centraal  in  de  wijk  en  kan  daarom  goed  als 
visitekaartje  fungeren  als  het  gaat  om 
waterbeheer in de wijk. 

Om  deze  redenen  is  de  Boergoense  Vliet 
gekozen  als  een  van  de  plekken waar  zowel 
het waterbeheer en  leefbaarheid van de wijk 
verbeterd moeten worden. 

 

 

 

 

 

 
Huidig profiel over Boergoense Vliet 
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De Boergoense Vliet is op meerdere vlakken te 
verbeteren.  Hieronder  wordt  weergegeven 
welke  punten  de  aandacht  hebben  en  op 
welke manier deze verbeterd kunnen worden. 

Recreatieve functie. 

Om er voor te zorgen dat de Boergoense Vliet 
niet  alleen  een  kijk  functie  heeft  maar  iets 
toevoegt aan de openbare ruimte van de wijk, 
is er gekeken naar andere kleine stadsparkjes 
met waterpartij.  

Wandelroute. 

 

 

 

 

 

 
Een wandelroute langs het water zorgt ervoor 
dat  de  wijkbewoners  het  water  ook 
daadwerkelijk kunnen ervaren.  

Afscheiding. 

 

Op het moment zit er geen barrière tussen de 
straat  en  het  groen.  Een  afscheiding  is 
noodzakelijk  om  ervoor  te  zorgen  dat  het 
water  met  zijn  bijbehorend  groen  ook 
daadwerkelijk als groenstrook wordt ervaren. 
Daarom  zal  er  een  heg  geplaatst  worden 
tussen de stoep en het groen. Op deze manier 
komt  de  vliet  los  van  de  omliggende 

bebouwing en  creëer  je een  rustiek parkje  in 
de wijk. 

Kindvriendelijke oevers 

Wanneer  de  Boergoense  Vliet  ook  een 
recreatieve  functie  heeft  zal  er  rekening 
gehouden  moeten  worden  met  de 
kindvriendelijkheid van de oevers. Om niet al 
teveel  ruimte  te  verliezen  is er  voor  gekozen 
om aan de tramzijde van de Boergoense Vliet 
een harde oever  te maken. Deze kant  is door 
de  tram  en  dichte  begroeiing  nauwelijks 
toegankelijk en  levert daarmee dus geen kind 
onvriendelijke  situatie  op.  De  zijde  waar  de 
wandelroute  langs  loopt zal  juist wel voorzien 
worden van een kindvriendelijke oever.  In dit 
geval  zal  er  gekozen  worden  voor  een 
plasberm. 

Waterkwaliteit. 

De waterkwaliteit  is een punt waar zeker aan 
gewerkt moet worden. Dit  is  echter  iets wat 
niet  alleen  in  de  Boergoense Vliet  verholpen 
moet  worden  maar  waar  de  gehele 
hoofdstructuur  van  de  wijk  aan  mee  werkt. 
Een verbetering waterkwaliteit gaan we te  lijf 
door  de  plasberm  te  laten  begroeien  met 
helofyten.  Daarnaast  zullen  de  grote  hoge 
bomen plaats moeten maken voor bomen van 
een  kleiner  formaat.  De  bomen  leggen 
namelijk een schaduwslag op het water en dit 
komt  de  kwaliteit  van  het  water  niet  ten 
goede. 
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Waterkwantiteit. 

Om  de  wijk  gereed  te  maken  voor 
piekbergingen  in  het  winter  seizoen,  is  een 
vergroting  van  het  wateroppervlak 
noodzakelijk. Door de omliggende bebouwing 
en  infrastructuur  ter  plaatsen  van  de 
Boergoense  Vliet  is  daar  echter  niet  veel 
mogelijkheid toe. Om ervoor te zorgen dat er 
toch  extra  bergingscapaciteit  ontstaat  in  de 
Boergoense  Vliet  zullen  er  verbredingen 
gemaakt worden aan de oost zijde. Deze extra 
bassins  zullen  op  verschillende  peilhoogtes 
worden gemaakt zodat er bij matige neerslag 
maar een van de bassins  onder water komt te 
staan en bij zware regenval ze allemaal onder 
water  staan.  Op  deze  manier  kan  je  de 
bewoners  van de wijk bewust maken  van de 
veranderende  waterstanden  in  de  wijk.  De 
wandelroute  langs  de  sloot  zal  zo  worden 
aangelegd  dat  het  over  deze  bassins  heen 
gaat. 

 

 

 

 

 

 

Sfeerbeeld Boergoense Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Verhard oppervlak 

Bebouwing 

Groen 

Water 

Berging bassins 

Wandelroute 

 

 

 

 

 

 

 
Profiel Boergoense Vliet 
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