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Ten geleide 

De tweede editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is volledig gewijd aan het thema water. Een thema 
dat bepalend is geweest in de geschiedenis en groei van Rotterdam; in voorspoedige zin vanwege de directe relatie met 
de grote rivieren en de open zee, maar ook in problematische zin wat betreft waterbeheersing van rivierwater, regenval en 
zeedreiging in deze laag gelegen stad. De Biënnale richt zich niet alleen op de geschiedenis maar juist ook op mogelijke 
nieuwe oplossingen voor de toekomst waarin de rol van het water alleen maar zal toenemen.
Voor de gemeente Rotterdam is dit natuurlijk hèt moment om haar relatie met het water -in de breedste zin van het woord- 
tegen het licht te houden en na te denken over haar toekomst. Belangrijk hierbij is dat de nadruk niet enkel bij het probleem 
water komt te liggen, maar dat er gezocht wordt naar mogelijkheden voor constructieve oplossingen die een positieve 
bijdrage aan de beleving van de stad leveren.

De gemeente heeft gekozen voor een dienstbrede aanpak waarin dS+V, OBR en GW zich gezamenlijk buigen over de 
wateropgave in de vorm van een mastercase Rotterdam 2035. Hierbij worden drie doelstellingen verenigd: Het op gang 
brengen van het denken over de rol van water in oplossende zin; Het uitwisselen van kennis, ervaring en inspiratie tussen 
alle betrokken gemeentelijke diensten; Het presenteren van deze organisatie als één concern naar de buitenwereld, middels 
een concrete visie.

Ter voorbereiding van deze case dienen drie voorstudies met betrekking tot water in de stad te worden ingebracht: de 
historische en culturele betekenis voor Rotterdam; De betekenis van feiten en getallen voor de stad; De belevings- en 
beleveniswaarde voor de stad. Belangrijk hierbij is dat het drie invalshoeken betreffen van waaruit de stad integraal wordt 
benaderd. Dat betekent dat deze deelstudie niet enkel over emotionele en ruimtelijke aspecten gaat, maar ook technische 
en programmatische consequenties toont.

Doel van deze deelstudie is het aandragen van inspirerende kennis en oplossingsrichtingen voor de Rotterdamse 
mastercase. Om dit optimaal te kunnen doen, wil de studie de aanwezige rijkdom van waterbeleving in de stad 
aanboren en vervolgens speculeren op een mogelijke toekomst hiervan. Dit wordt gedaan in een aantal onderwerpen 
die ieder een eigen perspectief voor de toekomst representeren. Hierbij worden geen dekkende visies over de gehele 
stad gepresenteerd, ook vormen de perspectieven tezamen geen totaalplan. Het betreft uiteindelijk vijf verschillende 
perspectieven die worden uitgewerkt op verschillende schaalniveaus. De uitwerking in een voorbeeldige toekomstrichting met 
de mogelijke consequenties op ‘’ooghoogte’’ is hierbij belangrijk.

De nadruk ligt op het zo helder mogelijk in beeld krijgen van de kwalitatieve impuls, die er van het water in de stad kan 
uitgaan. Per onderwerp hanteren we -impliciet- een vast stramien van vier vragen: What about ? …wat treffen we reeds 
aan in Rotterdam betreffende het onderwerp; Did you know ? …wat is de achtergrond hierbij (feiten, weetjes, gevolgen 
zowel lokaal als globaal); Have you seen ? …referenties voor alternatieve, betere, inspirerende oplossingen elders; What if ? 
…speculaties over wat dat zou kunnen betekenen voor de stad Rotterdam.

We concentreren ons op het stedelijke Rotterdam, wat betekent dat de we ons in principe beperken tot de stad 
binnen de snelwegenruit. Er wordt gezocht naar het oplossen van de problemen, daar waar ze het grootst zijn: in het 
meest dichtbevolkte, verharde gebied. De waterproblematiek is hier het pregnantst; gangbare ingenieursoplossingen voor 
waterkeringen, retentiegebieden, etc. staan hier op gespannen voet met de ruimteschaarste van een stedelijke omgeving.

De vorm waarin deze studie wordt gepresenteerd is een magazine. Ten eerste omdat dit een inspirerende en toegankelijke 
vorm voor de mastercase zal zijn: per onderwerp worden korte teksten en veel beeldmateriaal aangeleverd. Er kan snel 
op onderwerp worden nagezocht wat onze bevindingen en voorstellen zijn.  Ten tweede biedt dit de mogelijkheid om een 
zelfstandig karakter te krijgen, waardoor het na de biënnale ook nog een rol binnen de gemeentelijke diensten kan spelen. 
Tot slot benadrukt deze vorm het best de inhoud: een inspiratieboek, zonder de pretentie volledig te zijn. Het biedt de 
mogelijkheid om serieuze en technische oplossingen te combineren met meer dromerige en speculatieve onderwerpen. 
Kortom: Experience and Enjoy !

Florian Boer & Marco Vermeulen
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WATERSTAD ROTTERDAM
Maasstad in de Delta

Rotterdam is een uitzonderlijke stad met haar ligging aan het einde van een rivier, in een delta, vlak aan zee 
en tevens de laagste stad van Nederland. Deze aanwezigheid van het water is in grote delen van de stad 
echter nauwelijks voelbaar. Rotterdam is ondanks de overduidelijke potentie om dit wel dit zijn, momenteel 
geen waterstad. Rotterdam is feitelijk een ongewone stad die zo gewoon mogelijk probeert te doen.
Concepten als de Deltametropool doen een mogenlijk ontluikend karakter van waterstad hierin geen goed. 
De deltametropool is onverschillig ten opzichte van haar geomorfologische ligging. Het is een aansprekende 
metafoor voor de randstad, maar ontkent de geomorfologische en cultuurhistorische gegevenheid van een 
rivierdelta waarin een aantal (overigens voornamelijk andere) steden onder invloed van het water tot wasdom 
zijn gekomen. Rotterdam is een diepgelegen stad in de delta, aan zee, waar doorheen een imposante rivier 
stroomt: de Maas. Deze rivier ligt in ruimtelijk opzicht weliswaar centraal in de stad, mentaal echter nog niet 
genoeg. De rivier wordt nog steeds veelal als barrière ervaren en niet als verbinding. Terwijl de rivier de 
stad de ruimte biedt voor grootstedelijkheid zowel fysiek, programmatisch als historisch gezien. Zeker binnen 
Nederland gezien zal Rotterdam de rivier nadrukkelijker en in meer opzichten kunnen omarmen als haar 
centrale, veelzijdige openbare ruimte.
Waterstad Rotterdam gaat over een stad aan, om, onder en op de rivier. Een stad waarin de Maas ten 
principale als centrale openbare ruimte wordt gezien waaraan, waarachter en waarop gewoond, gewerkt 
en gerecreëerd wordt. De belevingswaarde van het water in de stad start vanuit de Maas; de ruimte die 
Rotterdam verbindt met haar achterland Europa en de poort vormt naar de Wereldzeeën aan de Westzijde. 
Nu, in het verleden en in de toekomst.

Aanvaardbare risico’s

Bij de rivier horen ook waterdreigingen. Effecten van zeespiegelstijging en hevige regenval zullen zich 
indirect aandienen via de Maas. Daarnaast zal het verstedelijkt gebied ook direct effect ondervinden van 
zware regenbuien doordat het huidige verwerkingssysteem -via het riool- de hoeveelheden te verwerken 
water niet meer aankan. Er is in meerdere opzichten een probleem te verwachten met het water: de zee, 
de rivier, het hemelwater en het grondwater. De belangrijkste vraag is met welke attitude de problemen te 
lijf worden gegaan... Daarop is maar één antwoord mogelijk: de waterdreiging wordt aangegrepen om een 
aantal andere urgente thema’s in de stad onder de loep te nemen. Toekomstperspectieven schetsen niet 
alleen oplossingsrichtingen voor de waterproblematiek, maar tevens kansen voor een aantrekkelijkere stad.

Hier dient zich een bifurcatiepunt aan: het moment van omslag in het denken. Het moment om problemen 
op een zodanige wijze aan te pakken dat er nieuwe oplossingen worden aangeboord. Het basisprincipe van 
de geschetste perspectieven ligt in het opzoeken van de bijzondere kansen om Rotterdam als Waterstad 
te overdenken en te ontwikkelen (en wellicht te profileren). Het eerste omslagpunt dat wordt ingezet is de 
overstap van het verbergen van gevaar naar het zichtbaar maken ervan.
Dit impliceert ook een spanningsveld tussen veiligheid en aanvaardbaar risico. De genormaliseerde stad 
is geen spannende stad, een veiligheidsobsessie resulteert zelden in een boeiende woonomgeving. 
Daartegenover is roekeloosheid enkel destructief. De gevaren van de zee en de rivier zijn niet te 
onderschatten, dat heeft zowel recente als minder recente geschiedenis uitgewezen. Het is de kunst om 
gevaren te bestrijden zonder hun bestaan te verdoezelen.
Alle perspectieven proberen dan ook de gevaren inzichtelijk te krijgen, zichtbaar te maken en oplossingen 
aan te reiken die niet alleen bestrijden, maar ook iets aanbieden. De focus ligt hierbij op het aanbieden van 
een aantrekkelijke openbare ruimte.
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B I F U R C A T I E P U N T  ?

Van nut tot genoegen

Op zich is voor een dergelijke aanpak van waterproblemen een Rotterdamse traditie te vinden. In de 19e 
eeuw werd in het plan Rose een waterhygiënisch probleem omgevormd tot een plan voor aantrekkelijkere 
woonstad. De basis hiervoor lag in een singelstructuur; kenmerkende openbare ruimtes die tot op de dag 
van vandaag exemplarisch zijn voor woonkwaliteit in Rotterdam. Er gaat een precedentwerking uit van het 
plan Rose: Rotterdam staat wederom voor problemen met haar waterhuishouding, de oplossing hiervoor zal 
een mooiere, betere en aantrekkelijkere stad moeten opleveren waarbij het aanwezige water opnieuw als 
kwaliteit zal worden onderzocht en gedefinieerd.
Hiervoor zijn vijf thematische invalshoeken gekozen waarbij de Maas veelvuldig en het Water altijd 
centraal staat. Iedere invalshoek leidt tot een toekomstperspectief. In ieder perspectief wordt via een 
probleemomschrijving, historische en/of andere feiten en verschillende meer of minder exotische referenties, 
toegewerkt naar een kaartbeeld voor de stad.
Sommige aspecten van perspectieven zijn historisch verankerd en liggen op vanzelfsprekende wijze in 
het verlengde van in gang gezette ontwikkelingen in Rotterdam, sommige pakken de draad op van eerder 
afgebroken ontwikkelingen. Andere aspecten kennen geen Rotterdamse traditie, maar trachten juist een 
nieuwe input te geven aan een specifiek te maken Rotterdamse omgeving en cultuur. Zij vormen de nieuwe 
bron van wat specifiek Rotterdams zou kunnen worden. Met name bij deze aspecten is er -wederom- sprake 
van een bifurcatiepunt waarbij er zeer bewust een andere weg ingeslagen moet worden, die afwijkt van de 
reeds bestaande werkwijze. 

   Vijf perspectieven voor de belevingswaarde van de waterstad 
   & water als belevenis in de stad:

     De zeespiegelstijging wordt middels een nieuw maritiem verdedigingswerk bestreden in 

                  Het levend dijklichaam (p. 8)

     Het wonen in Rotterdam wordt in alle opzichten watergerelateerd in haar 

                                                                Waterwoonculturen (p. 20)

     Het vervoer in de stad wordt intensief op het water betrokken door 

    Overstappen op het Waternetwerk (p. 36)

  Regen in de stad ! (p. 46) 
                                                           wordt een periodiek feest in plaats van regelmatig terugkerende overlast 

Aan de oever van de Maas (p. 66) 
                                                                  wordt een bron voor stedelijke activiteiten en particuliere initiatieven              



HET LEVEND DIJKLICHAAM

Wij stellen Rotterdam veilig 
voor het komend millenium 
met een maritiem verdedigingswerk
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Waterwerken
Droge voeten beschouwen we vandaag de dag als iets 
vanzelfsprekends. Slechts weinigen weten hoe ingenieus 
en complex het systeem is dat Nederland droog houdt. 
Dit systeem is dan ook in vele gevallen slecht zichtbaar, 
laat staan te begrijpen voor de meeste mensen. Op enkele 
punten in het land zijn er momenten waar de heroïek van 
het gevecht tegen het water zichtbaar wordt: Daar waar 
het wordt gevierd in een ingenieurswerk van betekenis 
(met uitleg in informatiecentrum). In de Rotterdamse regio 
hebben de Deltawerken een aantal prachtige waterwerken 
opgeleverd. Het sluitstuk in de nieuwe waterweg “de 
Maeslandkering” is daar een sprekend voorbeeld van. 
De jaarlijkse oefening waarbij de deuren -een ieder ter 
grootte van de Eiffeltoren- worden gesloten, trekt duizenden 
bezoekers. Hoewel Rotterdam langs de gehele Maas 
beschermd wordt tegen het water, is deze waterkering in 
de stad nauwelijks ervaarbaar. Ondanks dat de rivierdijk 
6 meter boven NAP ligt en de stad grotendeels onder 
NAP. Dit heeft grotendeels te maken met het feit, dat het 
merendeel van de bestaande dijklichamen schuil gaat onder  
een steeds wisselende occupatielaag van infrastructuur. 
De rivierdijk is gecamoufleerd en de beleving ervan is 
versnipperd.

Sluisdeur op stormvloedhoogte voor de voetgangersingang van de oude Elbetunnel in Hamburg
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Rampenscenario
Hiervoor dient zich een onverwachte kans aan vanuit 
de hoek van de rampenscenario’s. Het is een algemeen 
geaccepteerd toekomstbeeld dat de zeespiegel de komende 
decennia gaat stijgen. Over de mate waarin dit gebeurt lopen 
de theorieën sterk uiteen. Het hoogteverschil tussen het 
meest bescheiden scenario en het grootste rampenscenario 
is bijna 4 meter. Iets wat voor Rotterdam het verschil zal 
maken tussen een ondergelopen stad of niet. Belangrijker 
echter dan welk scenario het meest geloofwaardig of 
waarschijnlijk is, is het feit dat we toe zijn aan een 
omslagpunt.
Onafhankelijk van welk scenario uitkomt, staat in elk 
geval vast dat de dijken omhoog zullen moeten. Daarmee 
moet de huidige toplaag op de schop. Deze is veelal 
geoccupeerd door zware auto-infrastructuur. Een belangrijk 
deel van de kosten zal daarmee, ongeacht de hoeveelheid 
meters ophoging van de dijk, gemaakt moeten worden 
Hiervan uitgaande, nemen we vervolgens het meest extreme 
toekomstscenario: het Atlantis-scenario. Ongeacht het 
werkelijkheidsgehalte hiervan voor het jaar 2070, vraagt het 
een structurele investering in de toekomstige bescherming 
van de stad. Het idee hierachter is dat we een investering 
doen, die gegarandeerd 100 jaar mee kan en waarmee de 
stad niet iedere keer opnieuw “overhoop” hoeft te worden 
gehaald. De reden voor deze keuze is echter slechts ten 
dele kostenbesparing.

Het belangrijkste motief is dat het Atlantis-scenario ons 
ertoe dwingt anders over het fenomeen verdedigingswerk 
na te denken. Dit meest dramatische toekomstbeeld gaat 
uit van een zeespiegelstijging van 6 meter ten opzichte van 
het huidige waterpeil. Als we hierop de Nederlandse stand-
aard van beveiliging tegen overstromingsrisico toepassen, 
is een waterkering noodzakelijk die 12 meter boven NAP 
uitkomt (!). Bij een verhoging van de kering tot 12 meter 
boven NAP is het niet langer mogelijk en wenselijk om
deze kering te verbergen of te camoufleren. Het is 
interessanter om de kering als een nieuw verdedigingswerk 
voor de stad te vieren, vooral in termen van vormgeving. In 
plaats van een middeleeuws vestingwerk dat barbaren uit 
de ommelanden moet buitensluiten, moet de Rotterdamse 
waterkering bescherming bieden tegen de binnengesloten 
grilligheden van de rivier in de stad. Dit biedt een uitgelezen 
kans om een 21e eeuwse versie van het verdedigingswerk 
voor de stad te realiseren. We leggen het uit in stappen:
 

Waterscheiding
De introductie van een 12 meter hoge waterkering betekent 
dat er zowel fysiek als mentaal een sterkere scheiding zal 
ontstaan tussen het beschermde binnendijks gebied en het 
kwetsbare buitendijks gebied. In feite ontstaan er hiermee 
twee heel verschillende condities. Binnendijks zal er niet 
zoveel veranderen; hier wordt de stad geïsoleerd van de 
rivier en daarmee behoed voor iedere fluctuatie en stijging 
van de rivier.
Hoewel het buitendijks gebied niet permanent onder water 
zal komen staan -althans voorlopig niet- zullen hier wel 
degelijk maatregelen genomen moeten worden om 
weerstand en bescherming te kunnen bieden tegen extreme 
waterstanden van de rivier. Ieder gebouw afzonderlijk kan 
beschermd worden tegen het water, bijvoorbeeld middels 
een waterdichte plint. Er kan ook gekozen worden om 
gehele buitendijkse gebieden te herontwikkelen in relatie tot 
deze waterstijging en fluctuatieproblematiek (zie voorbeeld 
Scheepvaartkwartier). Daarnaast kan de openbare ruimte 
dusdanig worden ingericht dat delen ervan gecontroleerd 
kunnen onderlopen. Er kunnen bijzondere stedelijk gebieden 
worden gemaakt die volledig onder de invloedsfeer van 
de rivier staan en met de stijging van het rivierwater ook 
regelmatig van gedaante wisselen.

Stadspoorten 
Als de waterkering op manifeste wijze het binnendijks 
gebied scheidt van het buitendijks gebied, zal ook de 
overgang hiertussen manifest worden. Het gemotoriseerd 
verkeer, aan de voet van de kering, zal op een aantal 
strategische plaatsen door de kering heen kunnen prikken. 
Op deze plaatsen zal een overgangsritueel binnendijks-
buitendijks gestalte krijgen. In architectonisch opzicht kan 
dit moment gevierd worden, waarmee de het fenomeen 
stadspoort nieuw leven wordt ingeblazen.

.

De huidige rivierdijk van Rotterdam is een onzichtbaar en versnipperd verdedigingswerk

Het verdedigingswerk
Met de verhoging van de dijklichamen tot 12 meter boven 
NAP wordt het horizontale ruimtebeslag van deze dijken 
enorm. Dit betekent op veel huidige locaties dat grote delen 
van het aangrenzende stedelijk gebied afgebroken zullen 
moeten worden om deze nieuwe dijken te realiseren. Er 
zijn dan twee alternatieven.
Er kan gezocht worden naar nieuwe locaties voor het 
dijklichaam. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het 
wenselijk om de nieuwe dijken dicht mogelijk richting rivier 
te leggen zodat het veilige binnendijkse gebied toeneemt. 
Deze strategie is in het verleden gevolgd bij de graduele 
verplaatsing van het dijklichaam van de Hoogstraat via 
de Blaak naar de Boompjes, waarmee de oorspronkelijke 
Waterstad binnendijks is komen te liggen. Nadeel van deze 
strategie is dat een waterkering op het grensvlak tussen 
stad en rivier, in de relatie tussen beide als barrière kan 
fungeren. Op de Boompjes is dit momenteel goed zichtbaar. 
Deze strategie zal spaarzaam moeten worden toegepast.
Vanuit dit oogpunt is het eerder wenselijk om de huidige 
locaties van de kering, meer landinwaarts, juist te 
handhaven. Het ruimtegebrek op deze locaties kan 
ondervangen worden door niet vanzelfsprekend uit te gaan 
van een hoger en daarmee breder dijklichaam, maar te 
kiezen voor een ander type kering: namelijk de muur. Zeker 
in bestaande kerende dijken kan het ruimtebeslag van 
zo’n ingreep zeer beperkt zijn. Andersom kan de kering 
op plekken waar er voldoende ruimte is, de gedaante van 
een landschap aannemen. In gebieden waar de Haven 
wegtrekt kunnen artificiële heuvellandschappen worden 
aangelegd waarmee Rotterdam voor zichzelf de conditie 
van een heuvelachtige lommerrijke Maasoever schept. Het 
nieuwe verdedigingswerk wordt zo tevens een ruimtelijke 
investering in een attractievere stad.

Het panoramisch wandelpad
Een twaalf meter hoge waterkering is nauwelijks meer 
geschikt voor auto infrastructuur, omdat dat zou betekenen 
dat ook voor alle aansluitingen met kruisende wegen een 
hoogteverschil van 12 meter (of meer) overbrugd moet 
worden. Het ruimtebeslag van de waterkering wordt op die 
wijze extreem extensief en daarmee evenredig kostbaar. 
Het is beter om de auto-infrastructuur te positioneren aan de 
voet van de waterkering en op de meeste plaatsen te laten 
liggen op haar huidige positie. De 12 meter hoge waterkering 
biedt evenwel een prachtig panoramisch gezicht op zowel 
de stad als de rivier en is daarmee uitermate geschikt 
als drager voor een verheven recreatieve en toeristische 
langzaam verkeersroute. Dit biedt fietsers en voetgangers 
een ongestoorde route van ca. 36 km lengte (waarvan 15 
km aan de noordzijde en 21 km aan de zuidzijde) midden 
door de stad zonder de overlast van autoverkeer.

Effect op het waterpeil van de Maas van verschillende scenario’s voor zeespiegelstijging

Zichtbaar verdedigingswerk in de Nieuwe Waterweg
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Het levend dijklichaam is :

de keermuur & het heuvellandschap

1. een verdedigingswerk voor de stad

2. een panoramisch wandel en fietspad door de stad

3. de markering van een overgangsritueel

Dijkverzwaring wordt opgelost in twee uitersten :
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HET MARITIEME VERDEDIGINGSWERK VAN ROTTERDAM
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Voorbeeld van de integratie van het verdedigingswerk in de bestaande situatie 

op de Boompjes

Voorbeeld van een overgangsmoment; 

binnendijks naar buitendijks, gezien vanaf de Schiedamse Vest.
Het maaiveld wordt 3 à 4 meter omhoog gebracht 
door op het huidige maaiveld een nieuwe waterdichte 
leeflaag aan te brengen. Doordat de wijk royaal is 
opgezet, kan deze artificiële “ondergrondse” leeflaag, 
groot van schaal zijn. Hier kunnen tussen de bestaande 
gebouwen complete shopping-malls worden aangelegd, 
die verbinding zoeken met de benedenverdiepingen van 
de bestaande panden. Het nieuwe, hogere maaiveld 
is een voetgangersniveau tussen deze bestaande 
panden, die worden afgezoomd met een 3 meter 
hoge, waterdichte wand met sluisdeuren. Bij zeer hoge 
waterstanden loopt dit maaiveld onder water en liggen 
de bestaande panden als kleine eilandjes in de Maas. 
Via de ondergrondse leeflaag blijft alles, ondertussen 
gewoon bereikbaar.

Westzeedijk

Boompjes

Voorbeeld van een buitendijkse gebiedsaanpassing:

                                               het Scheepvaartkwartier
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groeten uit Rotterdam

36 kilometer panoramisch wandelpad in het midden van de stad !
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Actualisatie plan Rose
Rotterdam heeft een arme waterwooncultuur. De hoeveelheid woningen die direct aan het water grenzen is 
gering, zeker in relatie tot de hoeveelheid water die de stad bezit. De woningen die aan het water grenzen 
hebben -vrijwel zonder uitzondering- enkel een visuele relatie. Deze beperkt zich tot uitzicht: een vista 
vanuit een huis gelegen aan een openbare kade van de Maas of aan de oever van een singel of een 
panorama van veraf vanuit een woontoren. Binnen de Ruit is er nauwelijks een woning te vinden met een 
eigen tuin of steiger aan het water, nauwelijks drijvende huizen op het water en geen pakhuizen die “koud” 
in het water staan. Zowel het absolute aantal woningen als het typologisch vocabulaire in relatie tot het 
water is zeer beperkt. Dat is niet alleen maar jammer, maar vooral een gemiste kans voor een stad waar 
een rivier zo prominent doorheen meandert en waarvan steeds meer kades en oevers vrij komen door een 
westwaarts bewegende haven.
Nu is het zo dat voor de strikt waterhuishoudkundige opgave, de wooncultuur geen urgentie treft. Echter 
lerend van het verleden, en wederom van plan Rose, kunnen we stellen dat het oprekken van een 
waterhuishoudkundige opgave tot een kwalitatief woonvraagstuk zeker de moeite waard is. Op het eerste 
gezicht zijn de problemen van technische aard, maar daarmee hoeven de oplossingen zich niet hiertoe te 
beperken. Acceptatie wordt vergroot als er kwalitatieve verbeteringen van de leefomgeving mee gepaard 
gaan. De meest direct aanwijsbare verbetering zou het woonmilieu in de stad kunnen zijn. Door gelijk met 
de aanpak van de problemen een substantiële hoeveelheid woningen te realiseren aan, om en op het water, 
zijn er directe ervaarbare, positieve veranderingen te boeken. Net zoals in de 19e eeuw de stad werd verrijkt 
met een stelsel van nieuwe lommerrijke singels, zo zullen toekomstige oplossingen een aantrekkelijkere 
woonstad moeten opleveren waarbij het aanwezige en nieuw te maken water als kwaliteit wordt benut.

Rotterdam verrijken met    WATER WOONCULTUREN

Goudader
Rotterdam heeft -weliswaar minder dan de meeste ongeschonden steden- een traditie van planmatige 
uitbreiding aan de randen van de stad. De stad vernieuwt zich daarbij telkens aan de buitenkant en holt 
zichzelf tegelijkertijd van binnen uit. Dit vooral omdat de meer welgestelde stadsbevolking is geneigd deze 
beweging naar buiten te volgen en veel van de binnenstedelijke gebieden ten prooi vallen aan verpaupering. 
De rivier biedt de mogelijkheid om dit proces van binnenuit rigoureus te keren. Dit proces is reeds in gang 
gezet en zal de komende jaren een aantal cruciale beslissingsfasen kennen doordat de Rotterdamse haven 
verder westwaarts trekt. Door de gehele rivier binnen de ruit te erkennen als potentieel aantrekkelijke 
woonlocatie en deze als zodanig (stapsgewijs) te durven bestemmen, zou het stedelijk wonen aan, op en 
in de rivier het primaat moeten krijgen. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren:

1. Uit het recentelijk onderzoek “de Grote Woontest” (door SmartAgent Company in opdracht van 
de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars, 2004) naar de woonbeleving en wenselijke 
woonmilieus in de Rotterdamse regio, blijkt dat er veel vraag is naar rustige en bijzondere vormen van 
stedelijk wonen in wijken met een sterke identiteit. Een vraag waarin het Rotterdamse aanbod momenteel 
tekort schiet. De Maas biedt niet alleen meteen identiteit, maar ook royale ruimte. Wonen aan de Maas heeft 
al snel voldoende maat om een rustige sfeer te kunnen bieden, weg van het autoverkeer.

2. De identiteit van wonen aan de Maas kan eenvoudig verder worden uitgebouwd met verschillende 
woonmilieus. De rivier biedt een uitgelezen kans om Rotterdam-specifieke woonmilieus te creëren. De 
getijdenfluctuatie van de waterspiegel dient daarbij niet als probleem te worden opgevat, maar als een 
garantie voor een eigen stedenbouwkundig en architectonisch vocabulaire van de waterwoningen. Nergens 
zou wonen aan, op en in het water zo vanzelfsprekend moeten zijn als in Rotterdam.
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het visionaire plan Rose

3. Met het wegtrekken van de haven westwaarts zullen de komende decennia grote terreinen stapsgewijs 
vrijkomen binnen de ruit. De laatste grote uitbreidingslocaties van Rotterdam liggen midden in de stad.  
Hier is het mogelijk om op een grootschalige wijze nieuwe aantrekkelijke woonmilieus te creëren in het 
hart van de stad. Daarmee kan verdichting van de stad een vanzelfsprekende optie worden: inbreiding zal 
nu eens eenvoudiger zijn dan uitbreiding. Deze locaties liggen niet enkel centraal en zijn goed ontsloten, 
ze zijn ook aantrekkelijk royaal gesitueerd aan grote waterpartijen. De Rotterdamse haven is de grootste 
binnenstedelijke strategische reservelocatie van Nederland.

4. De gemiddelde waarde van woningen aan het water is 15% hoger dan niet watergerelateerde woningen 
(onderzoek Vereniging Eigen Huis). Investeren in waterwoonmilieus betekent investeren in een rijkere stad. 
De waterwoningen van de Maas bedienen dan ook niet primair een huisvestingsopgave, maar zullen eerder 
op structurele wijze aantrekkelijke woonmilieus kunnen vormen voor een welgestelde middenklasse die 
Rotterdam tot nu toe ontbeert. Als equivalent van de grachtengordel zou de Maas kunnen uitgroeien tot de 
Rotterdamse “goudader”.

Wonen aan het water is beperkt anno 2004

Riviertypen
De woontypes in Rotterdam die een andere relatie met het water zoeken, liggen momenteel binnendijks 
(Nesselande, Nieuw Terbregge). Er zijn geen buitendijkse woningen die ‘meebewegen’ met de getijdenwerking 
van de Maas of op een andere wijze een specifiek karakter ontlenen aan deze bijzondere conditie van eb 
en vloed. Het dempen van havenbekkens kan maar één keer verkeerd worden gedaan, waarmee een schat 
aan mogelijkheden definitief verloren gaat. Daarom schenken we extra aandacht aan een vijftal typologische 
mogelijkheden die wonen aan, op en in de Maas biedt:
- Geschakelde drijvende maaivelden;
- Bekkens voor woonschepen;
- Stadsburchten in de stroming;
- Lagunes van Terphuizen;
- Dorpen van steigerwoningen.
Bij de eerste twee typen, bewegen de woningen als het ware mee met de fluctuaties van de rivier, terwijl de 
laatste drie typen ieder op eigen wijze weerstand bieden aan het wassende water. Dat hierbij vooral sprake 
is van duurdere woonmilieus en niet enkel in hogere dichtheden, is geen toeval. Juist aan de rivier kan de 
ruimte gevonden worden om dit type woonmilieus in de stad te realiseren.

Binnendijkse typen
Er is echter nog meer water te vinden in Rotterdam. De singels vormen een aantrekkelijke woonconditie in 
de stad maar zijn vol. Als er achter de rivierdijken aan het water gewoond wil worden, dan zal dat gemaakt 
moeten worden. Dat is overigens om meerdere redenen waarschijnlijk:
- In algemene zin is de Rotterdamse waterhuishouding gebaat bij de aanleg van meer water voor het 
verzamelen en bergen van regenwater (zie vierde hoofdstuk).
- Water kan worden ingezet om de perceptie van een gestigmatiseerde wijk te kantelen. Wijken met een 
heldere ruimtelijke structuur zoals Spangen zouden een rigoureuze kwaliteitsimpuls kunnen krijgen zonder 
overdreven veel sloop toe te passen.
- Water zou de plaats in kunnen nemen van vaak slecht onderhouden groen in wijken met een overmaat 
aan openbare ruimte. Water kan een integraal onderdeel van de herstructureringsoperaties van naoorlogse 
wijken zoals Pendrecht zijn.
- Water kan ingezet worden ter bevestiging en versteviging van bestaande ruimtelijke structuren in de stad. 
Dat is meestal op een hoger schaalniveau effectief. Voorbeelden hiervan zijn de continuering van de Rotte 
onder de A20, maar ook de samenhang tussen de verschillende buurten in IJsselmonde. 
- Tot slot zou water in meer uitzonderlijke gevallen, een toeristisch motief kunnen hebben. Het zou als 
decor kunnen dienen voor een specifieke attractie, die samengaat met de versterking van een bijzondere 
wooncultuur zoals de Chinese gemeenschap rond de West-Kruiskade.    
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Groei van waterwoonculturen
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DE WATERRIJKE WOONSTAD ROTTERDAM



28 water woonculturen 29

Geschakelde pontons van verschillende 
formaten kunnen zeer verschillende 
woontypes herbergen en bieden ruimte voor 
kleine stedenbouwkundige eenheden, van 
bouwblok tot buitenplaats. Tezamen vullen ze 
een havenbekken. De Woonreferentie is het 
drijvend maaiveld (in dit geval een grasmatras) 
in het Titikaka-meer bij Puno, Peru. De Elbe-
oever in Hamburg biedt vervolgens geschikte 
referenties voor een stedelijke, beweegbare 
bevestiging van zo’n drijvend ponton, evenals 
beweegbare bruggen tussen vaste wal en 
drijvend maaiveld. Het drijvend maaiveld 
beweegt mee met de fluctuaties van het water, 
maar wordt horizontaal stabiel gehouden.

Dit woontype biedt tevens een flexibel 
stedenbouwkundig principe met de 
mogelijkheid tot het wisselen van de 
configuratie. Dit biedt wellicht nieuwe 
perspectieven met betrekking tot 
herstructurering en lastige sociale thema’s als 
segregatie en spreiding. Misschien leidt dit 
zelfs wel tot een specifieke wooncultuur waarbij 
de zelfs locatie van een ponton tijdsgebonden 
is. Bijvoorbeeld in de lente en zomer in 
de Parkhaven, in de herfst en winter in de 
Maashaven.  

De vele binnenvaartschepen die uit de vaart 
worden genomen, wordt een tweede leven 
gegund als woonschip. Met name de kleinere 
schepen met een lengte van 30 tot 40 meter 
zoals “de Spits”, die door de schaalvergroting 
geen volwaardige rol meer in de binnenvaart 
kunnen vervullen, zijn uitermate geschikt voor 
huisvesting. Het aanbieden van een goede 
ligplaats voor deze woonschepen zou een 
typisch Rotterdamse wooncultuur kunnen 
inluiden. Een wooncultuur die bij uitstek een 
brug slaat tussen haven en stad. Wellicht 
zouden er ook geen beperkingen gesteld 
moeten worden aan de wijze waarop de 
schepen worden omgebouwd tot woningen. 
Wat er ook gebeurt met de opbouw, de 
architectonische coherentie blijft bestaan, 
omdat alle boten de zelfde oorsprong hebben. 
Hiermee wordt een goed bruikbaar en typisch 
Rotterdams antwoord geformuleerd op de in 
Nederland groeiende vraag naar zelfbouw.

Riviertype 1: Drijvend maaiveld

Riviertype 2: Woonschepen
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Een Rotterdamse interpretatie van het Noord-
Nederlandse terpdorp, waar de dorpskern 
hoog in de overstromingsgevoelige omgev-
ing ligt. Het baggerslib uit de haven zou 
kunnen gebruikt om een ondiepe lagune in 
havenbekkens te creëren, waarin droge terpen 
liggen. De schaal hiervan kan variëren van 
complete hooggelegen dorpjes tot individuele 
huizen die alleen een hele terp bezetten. Het 
overeenkomstig kenmerk is dat het oppervlak 
van de openbare ruimte en/of de private tuin 
met de fluctuatie van het tij wisselt in grootte. 
De vele ondiepe wateren, de lange beschutte 
oevers en het fluctuerend peil zouden in tijd 
kunnen uitgroeien tot een groene lagune met 
een rijke oeverbegroeiing. Bij tijd en wijle zal 
het wassende water de terpen omtoveren 
in kleine omspoelde rieteilanden, enkel nog 
bereikbaar per boot.

Deze vestingwerken in het water zijn een 
kruising tussen een hedendaagse variant van 
de oud- Nederlandse vestingsteden en een 
pakhuistypologie. Er zijn diverse variaties 
denkbaar: van gefortificeerde gebouwen tot 
kleine ommuurde dorpjes. Allen hebben met 
elkaar gemeen dat de buitenkant hard en 
stenig is, waarmee weerstand aan sterke 
stroming en golfslag kan worden geboden 
en dat de binnenkant zacht en collectief 
van karakter is. De fortificatie staat meestal 
niet op zichzelf, maar vormt zelf ook een 
woongebouw, wat bijzondere woonvertrekken 
kan opleveren. De onderste lagen zijn 
bruikbaar als parkeergarage en berging.

Riviertype 3: Stadsburchten

Riviertype 4: Terphuizen
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De typologie van woningen op palen lijkt 
voorbehouden aan Aziatische deltaculturen, 
toch is het goed denkbaar dat er een 
Nederlandse toepassing wordt ontwikkeld. Het 
lijkt hierbij belangrijk om niet “in de zelfbouwval 
te trappen”. Het creëren van een steigerdorp 
is te complex om hierop de romantiek van het 
Aziatische zelfbouwhuis los te laten. Eerder lijkt 
het interessant om een consumentenvariant te 
ontwikkelen waarbij er seriematig kan worden 
gebouwd. Er zou een typologie kunnen worden 
ontwikkeld, die sterk genoeg is om kleine 
infrastructuren te dragen zoals: voetpaden, 
kabels en leidingen, evenals diverse 
buitenruimten zoals: balkons, terrassen en 
aanlegplaatsen. De meerkosten die in de 
palenconstructie worden gemaakt, kunnen 
worden uitgespaard doordat er geen 
grondwerk hoeft te worden verzet. De 
steigerdorpen zouden dwars over de 
havenbekkens heen kunnen lopen, om 
daarmee diepe en ondiepe wateren, en zelfs 
merentijds droge ondergronden te kunnen 
aanbieden. Deze verschillende condities 
komen weer tegemoet aan wisselende wensen 
voor de buitenruimte van de woning.

Riviertype 5: Steigerwoningen

Verdere riviertypen: Kreekhuizen, woningen op Oeverhellingen, 
Maas-grachtenpanden, Waterstraat-huizen, enzovoorts...



34 water woonculturen 35

Binnendijkse mogelijkheden:

Grachtengordel van Spangen

Herstructurering Oude Westen in toeristisch Chinatown

Waterstempels in Pendrecht

De Blauwe Bloem van IJsselmonde

Visit the floating markets of  Chinatown 
West-Kruiskade, Rotterdam !



Rotterdam verknoopt openbaar vervoer 
op het land en water met elkaar
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OVERSTAPPEN OP HET   WATERNETWERK

Iets wat in het verleden ook al gebeurde: de overstap tussen het Maasstation en de klaarliggende boten naar de vertrekhal van de Holland America Lijn.
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Knooppunten

Met enkel het versterken van het OV-systeem over water (meer bestemmingen, meer boten en een nieuwe modaliteit) 
blijven er echter nog teveel kansen onbenut. Wat al opvalt aan de huidige situatie is dat de vervoerssystemen over 
land en water niet op elkaar zijn afgestemd. Op een aantal locaties is het bijna verbazingwekkend hoe de trein- en 
metrostations zijn afgekeerd van het water. Een goede overstapmogelijkheid tussen land- en waternetwerk zou het 
gebruik en de efficiëntie van beide systemen aanzienlijk bevorderen. Verknoping van beide systemen is het adagium. Op 
een aantal locaties in de stad is dit relatief eenvoudig te realiseren.
Metrostation Leuvehaven bijvoorbeeld, zou zich enkel hoeven openen naar het Willemsplein, waar de Fast Ferry, water-
taxi en ook de Spido aanmeren. Met een aanpassing van het station Leuvehaven wordt niet alleen het metronetwerk in 
verbinding gesteld met de waternetwerk (en andersom), maar wordt ook het Centraal station via de Erasmuslijn aan de 
Maas gekoppeld. Een ander voorbeeld is station Blaak dat op een steenworp afstand van de Maas ligt.
Het landnetwerk kan naar de rivier gebracht (of geopend) worden, maar het tegenovergestelde, de rivier naar de 
belangrijkste land-stations brengen kan natuurlijk ook. Er lonkt een verleidelijk perspectief waarbij watertaxi’s ook voorbij 
de rivierdijk de stad in varen en op het nieuwe Centraal Station zij aan zij staan met de landtaxi’s, wachtend op de 
treinreiziger. Het is denkbaar dat hiervoor het huidige Rottetracé wordt opgewaardeerd en bij Hofplein een aftakking 
naar C.S. krijgt.

Toeristisch perspectief

Met de emancipatie van het openbaar vervoer over water ontstaat niet alleen een completer en efficiënter systeem, maar 
zal tevens de rivier in mentale zin voor veel inwoners ontsloten worden. Zeker sinds de trein net als de metro onder de 
rivier door duikt en Rotterdam de spectaculaire entree met de trein is kwijtgeraakt, hebben velen de rivier uit het oog 
verloren. De situatie dat de waarneming van de stad vanaf het water enkel voorbehouden is aan de toerist in Spido, 
watertaxi, pannenkoekenboot of Partyship is dan verleden tijd. De rivier is er voor bewoners èn bezoekers.
Als de rivier een volwaardige plaats in de stad heeft verkregen, ontstaan er wellicht ook weer nieuwe kansen voor 
de kleinere binnenwateren die Rotterdam heeft: de Schie, de Rotte en het Noorderkanaal. Samen vormen deze een 
interessant traag waternetwerk waarmee een scala aan toeristische bestemmingen kan worden aangedaan: Blijdorp, de 
Euromast, Hotel New York, Schiedam Centrum, Delfshaven en de Koopgoot. Hier zou conform de HNY-watertaxi, een 
vloot van vergelijkbare rustige, kleine boten kunnen varen.
En aangezien er in het gebied dat hier bestreken wordt, ook enkele tienduizenden mensen wonen en tevens een 
aantal treinstations worden aangedaan, zou dit langzame netwerk op een zonnige zomerdag ook zo maar een aantal 
woon-werk reizigers kunnen verleiden tot een tochtje over de Rotterdamse binnenwateren.

Waternetwerk

Rotterdam heeft een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk van treinen en metro. Behalve dit netwerk over land is met de introductie van de 
Fast Ferry naar Dordrecht en de Watertaxi, de rivier ook sinds enkele jaren (her)ontdekt als drager van efficiënt personen vervoer. De rivier 
kent geen files, noch stoplichten en de kortste weg van A naar B is vaak een rechte lijn. De Fast Ferry biedt dan ook een goed alternatief 
voor het forensisch autoverkeer tussen Rotterdam en enkele oostelijke buurtgemeenten, terwijl de watertaxi razendsnel binnenstedelijke 
oeverbestemmingen met elkaar verbindt. Hoewel de Fast Ferry alleen oeverbestemmingen kan bedienen, opereert deze sinds kort rendabel en 
is daarmee zijn toeristische status ontgroeid (als recreatievervoer in het weekend was deze verbinding meteen al een succes). De watertaxi is 
weliswaar zeer snel, maar kostbaar en daardoor niet geschikt als volwaardige schakel in een openbaar vervoersnetwerk. 
De missing link wordt gevormd door een vervoersmodaliteit die geschikt is voor grotere aantallen reizigers binnen de stad Rotterdam: een 
waterbus. Referenties hiervoor zijn de waterbus (Vaporetto) van Venetië die al zigzaggend de belangrijkste binnenstedelijke bestemmingen aan 
doet en de waterbus van Hamburg die over de Elbe een met Rotterdam vergelijkbare afstand overbrugt. Een recente studie van de T.U.Delft 
(OV over water in Rotterdam, H. v.d.Veer, 2004) onder begeleiding van de dS+V, heeft de wenselijkheid van zo’n waterbus onderzocht. De 
conclusies uit deze studie zijn, met enige modificaties wat betreft bestemmingen, overgenomen. Het komt er op neer dat er een busdienst 
over water wordt ingevoerd, tussen Bolnes en Pernis. Door op de meest cruciale plaatsen te stoppen, kan de reistijd inclusief halteren, tot 
1 uur worden beperkt. Als de stad zich de komende decennia steeds meer op de rivier gaat richten, zal deze vorm van openbaar vervoer 
steeds lucratiever kunnen worden.

Voorstel voor een nieuwe OV-lijn op de Maas: de waterbus

Het huidige land- en waternetwerk functioneert los van elkaar 
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OV-knooppunt Willemsplein 
                           (voorheen metrostation Leuvehaven)

De watertaxi 
in het nieuwe Rotterdam C.S.
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DE VOLLEDIGE  OV-KAART VAN ROTTERDAM
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de toeristische vloot

Het ontspannen perspectief 
van de Rotterdamse binnenwateren
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Rotterdam heeft het riool niet meer nodig 
voor de hemelwaterafvoer

47

REGEN IN DE STAD !
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Meer regen

Het aantal regenbuien en de hevigheid van de buien neemt toe. Het regent vaker en langer, zeker in de 
zomer. Rotterdam heeft een traditie in het ondergronds oplossen van de hemelwateropvang. Rotterdam 
is een ingenieurswerk van ondergrondse infrastructuur. Dat is echter eerder opmerkelijk dan kenmerkend. 
Rotterdam is een laag gelegen stad onder invloed van de zee en rivier. Grote hoeveelheden hemelwater 
vormen een zware belasting voor het ondergrondse systeem. Dit systeem van rioleringsbuizen, pompen 
en boezemwateren kan de huidige belasting reeds met moeite aan. Het voorstel is om met de deze 
‘’traditie’’ van ondergrondse werken te breken. De verwachte stijging van regenbelasting vormt de 
aanleiding om een andere weg in te slaan voor het opvangen van het hemelwater.

Loskoppelen

De eerste stap is het loskoppelen van de systemen van riool en hemelwateropvang. Hier is reeds een 
trend aan de gang in het maken van parallele systemen. Het voorstel is echter om radicaler met de 
traditie te breken: hemelwater wordt in het toekomstig Rotterdam boven de grond opgevangen. De reden 
hiervoor is tweeledig:
Ten eerste kan daarmee het systeem zichtbaar worden gemaakt. Als het regent zie water lopen door de 
straten, worden parken natter, vult zich je regenton en wordt je sedemdak vochtig. Wateropvang wordt 
ervaarbaar in de stad, op het niveau van het individuele huis, evenals op het niveau van de hele stad. 
Regen wordt een ritueel.
Ten tweede kan een substantiële besparing op de aanleg van ondergrondse infrastructuur worden 
gemaakt. Het geld dat momenteel aan tijdrovende en dure ondergrondse systemen worden besteed, kan 
dan in een duurzame inrichting van de openbare ruimte worden gestoken. Deze investeringen zijn niet 
alleen meer zichtbaar voor de stedeling, ze is ook makkelijker aan te passen aan veranderingen. De 
zichtbaarheid van het systeem heeft daarnaast als voordeel dat de aanleg van een robuuste openbare 
ruimte, gericht op de toekomst, ondubbelzinnig kan worden gecommuniceerd met de bevolking.

Overstromingen komen steeds vaker voor met de toename van hevige regenbuien voorstel voor anders investeren

Het gangbare inrichtingsinstrumentarium voor hemelwateropvang in Rotterdam

De huidige hemelwateropvang 
maakt deel uit van het omvangrijke ondergrondse netwerk van buizen en pijpen



50 regen in de stad 51

Drietrap systeem

De inmiddels gangbare drietrap: vasthouden, bergen, afvoeren vullen we verder aan met ‘’verzamelen’’. 
We gaan er vanuit dat het een regenbui op drie schaalniveaus kan worden opgevangen zonder gebruik 
te maken van transportsystemen zoals pompen en buizen: Op het kleinste niveau om en rond het huis 
wordt water zoveel mogelijk vastgehouden en geborgen en zo mogelijk weer hergebruikt (1); Op het 
niveau van de straat wordt het water verzameld en geleid (2) naar centrale punten die het water zoveel 
mogelijk vasthouden en bergen (3). Zo mogelijk kan dat worden ondersteund met afvoermaatregelen, 
maar die laten we buiten beschouwing. De  belangrijkste ambitie is om aan te tonen dat zonder gebruik te 
maken van het huidige uitgebreide ondergrondse systeem al zeer veel oplossend vermogen kan worden 
gegenereerd voor de opvang van het hemelwater.

Gerekend wordt met een zware regenbui van 34 mm in 1 uur die moet kunnen worden opgevangen in 
de stad zonder het systeem te frustreren. Daarbij moet met een aanhoudende regen van 48 uur waarin 
100 mm water valt, het systeem niet overbelast raken. Het vasthouden en verzamelen moet niet alleen 
snel kunnen gaan, de capaciteit moet tevens voldoende zijn om meerdere zware buien achtereen te 
kunnen bergen.

de ambitie

de voordelen gaan verder dan 
het oplossen van één probleem

het drietrap systeem 
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1. Vasthouden in Huis en tuin

Direct om en rond het huis kan er al veel water worden vastgehouden. Het doel is om alle bebouwing en 
de prive-ruimte daaromheen ‘’zelf-opvangend’’ te laten zijn. In vijf stappen kan al het hemelwater worden 
geborgen zonder dat de openbare ruimte wordt belast:

1. De tuin dient als infiltratievlak, hierbij moet minimaal een 80% onverharde ruimte worden aangehouden. 
Bij het aanbrengen van een grondlaag met een hogere buffercapaciteit, kan het percentage afnemen.

2. Alle platte daken worden van een sedemlaag voorzien. Hierin kan niet alleen water worden 
vastgehouden, maar ook een nieuwe daktuinencultuur in Rotterdam ontstaan. Bovendien, als we rekenen 
dat alle platte daken van de stad (ongeveer 2/3 van de gehele voorraad) van sedemlaag worden voorzien, 
zal de opwarming van de stad afnemen, wat -zeker in de zomer- zeer gunstig is voor de luchtkwaliteit.

3. Dakgoten kunnen tevens water opvangen, als ze ruimer worden gedimensioneerd. Waar de architectuur 
het toelaat kan een Rotterdamse dakgoten-typologie worden ontwikkeld.

4. In gesloten bouwblokken kan een overloopsysteem worden gerealiseerd in de vorm van een centraal 
waterbassin. Als iedere tuin 1 à 2 meter afstaat aan deze gemeenschappelijke voorziening, kan er niet 
alleen een aanzienlijke waterberging worden gerealiseerd, maar ontstaat er tevens een grote hoeveelheid 
herbruikbaar water, bijvoorbeeld voor de doorspoeling van toilet. Het bassin zou zo kunnen worden 
vormgegeven, dat het ook dienst doet als centrale speelvijver van het bouwblok.

5. Ieder huis zijn eigen regenton. Nog niet zo lang geleden was het gebruikelijk om een regenton bij het 
huis te hebben staan waarin regenwater werd verzameld om planten water te geven en om schoon te 
maken. Dit principe heeft aan geldigheid nog niets verloren.
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2. Systeem van verzamelen in de straten

In de buitenruimte kan het water op vele manieren zichtbaar worden getransporteerd. Momenteel zijn er 
reeds vele typen en maten straatgoten beschikbaar. Het transport van het water door de straten en pleinen 
kan als een uitgesproken kenmerk van de openbare ruimte worden vormgegeven.
Het kabbelen en kletteren van het regenwater, kan de straten van Rotterdam (letterlijk) een eigen geluid 
geven. Afhankelijk van het type goot kan de gebruiksruimte van de straat ook veranderen bij regenval. 
Verholen goten zijn voornamelijk complementair aan de ruimte, ze nemen altijd dezelfde ruimte in, maar 
kunnen wel als verfraaiing dienen, zowel visueel als auditief. Open goten kunnen de gebruiksruimte van 
de straat beïnvloeden. In zijn meest basale vorm wordt de gebruiksruimte van de straat smaller naarmate 
er meer regenwater doorheen spoelt.

Belangrijker nog dan de typen goten en hun vormgeving is het systeem dat er aan ten grondslag ligt. 
Als alle straten onder afschot worden gelegd, dan leggen de aanwezige hoogteverschillen in de stad hun 
beperking op de overbrugbare afstanden. De stad moet worden verdeeld in kleinere eenheden die hun 
eigen hemelwater naar één centraal punt transporteren. Dit verzamelsysteem werkt als een mini-delta: 
vele kleine stroompjes voegen zich bij groter groeiende stromen en eindigen tenslotte gezamenlijk. Dit 
eindpunt is in dit geval echter niet de zee of de grootste stroom (bijvoorbeeld de Maas), maar een 
verzamelbassin. Dit principe gelijkt de vorm van een waterkristal; waarmee het grootste systeem de vorm 
van het kleinste element aanneemt. Een fractal principe dat in de natuur veelvuldig voorkomt.

de kunstmatige hemelwater-delta
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twee verzameltypen

een directe relatie tussen regen en de gebruiksruimte van het straatprofiel

het principe van 
het verzamelsysteem 

gelijkt de vorm 
van een waterkristal

Winkelcentrum Nijmegen (1 / 8)
Sultans garden, Istanbul (2)
Woonwijk Augustinebrug, Malmö (3 / 5 / 10)
Woonwijk Ekostaden, Malmö (4)
Water cascade, Bristol city centre (6)
Woonwijk Brandenvoort, Helmond (7)
Centrumwijk Barrio Gotico, Barcelona (9)
Emscherpark, Ruhrgebied (11 / 12)
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HEMELWATEROPVANG 
IN ROTTERDAM
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UITWERKINGSVOORBEELD VERZAMELEN EN BERGEN IN DE OPENBARE RUIMTE
WIJK SCHIEDAMSE VEST / WITTE DE WITH
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canyon

waterzuiverend grind

waterzuiverend labyrinth

drijvend plein

drijvende grasmat

speelplaats

singel spons

trappenplein

kurkmat
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3. Bergingstypen 
voor de openbare ruimte

In een centraal bassin wordt regenwater 
verzameld en vastgehouden. Hier kan 
het langzaam worden afgegeven aan 
het grondwater, of eventueel worden 
afgevoerd. Stedebouwkundig kunnen 
deze plekken de meest uitgesproken 
ruimtes van een bepaalde watereenheid 
worden. Ruimtes die een wisselende 
gedaante kennen bij verschillende 
waterstanden: spontaan opduikende en 
weer verdwijnende waterspeelplaatsen. 
Ruimtes die kenmerkend voor een wijk 
kunnen worden. Op typologisch niveau 
zou iedere watereenheid in Rotterdam 
zijn eigen verzamelplaats kunnen krijgen. 
Iedere wijk zijn eigen waterplein.

Op het niveau van de hele stad kan dit 
principe ook voor de grote parkruimtes 
worden toegepast. Als alle parken van 
Rotterdam tevens als waterberging 
worden ingezet, dan kan er niet alleen een 
langdurige buffering van het water worden 
vormgegeven, maar ook een zuiverende 
functie aan worden toegevoegd. Enkele 
honderden hectare parken ontwikkelen 
zich tot een typische natte typologie waar 
het water wordt geborgen, gezuiverd en 
eventueel weer kan worden rondgepompt 
voor de doorspoeling van het gehele 
watersysteem.

Rotterdam zal heel andere parken kennen 
dan andere steden in Nederland. Deze 
natte parken zullen ook een ander gebruik 
kennen. Grote delen zullen kunnen onder-
lopen, waardoor de regenval een invloed 
op de beleving en gebruik zal uitoefenen. 
Middels drijvende paden, hoge paden en 
verdwijnende paden zal de wisseling voor 
de parkwandelaar ervaarbaar worden. 

staalkaart waterpleinen
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de waterzuiverende wetlands van Rotterdam
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AAN DE OEVER VAN DE MAAS
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Grootste attractie van de stad
De Maas is de centrale openbare ruimte van Rotterdam. Met de Wereldhavendagen trekken ongeveer 400.0000 bezoekers 
naar de festiviteiten op en aan de rivier. Ook de andere grote publieksfestivals gebruiken de rivier graag als locatie of 
minstens als decor (denk aan het Zomercarnaval, de FastForward Danceparade, de Marathon, etc.).  Als alle directe en 
indirecte bezoekers bij elkaar worden genomen is de Maas verreweg de grootste attractie van de stad. Met bijna drie miljoen 
bezoekers per jaar (hierin zijn zomercarnaval, FFWD en Tropicana meegerekend) neemt de Maas landelijk de tweede plaats 
in, na de Efteling en voor de Amsterdamse rondvaartboten. Als we alleen de directe Maasbezoekers meerekenen zoals 
Spido en Waterlife (onder andere het strand), dan neemt de Maas nog steeds een goede tweede plaats in Rotterdam 
in,  met bijna 1.350.000 bezoekers per jaar (Blijdorp is koploper van de stad en de landelijke nummer drie).  Het is 
zeer verleidelijk om de Maas voor te stellen als een bruisende stadsruimte, die 365 dagen per jaar zou kunnen worden 
geprogrammeerd, MAAR...
De Maas is ook de hoofdverbinding van de Rotterdamse haven met het achterland. De Maas is een drukke vaarroute 
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Als alle veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, zou alle bebouwing 
die direct aan de Maas ligt, weer moeten worden afgebroken. Tropicana zou nu niet meer kunnen worden gebouwd. 
Er is voorlopig geen reden om aan te nemen dat deze veiligheidsvoorschriften in de toekomst zullen versoepelen. De 
maatschappelijke veiligheidsobsessie neemt eerder toe dan af. De evenementen die momenteel op de Maas plaatsvinden, 
leggen het beroepsverkeer daarom ook stil. Meer evenementen op de Maas programmeren, betekent in feite het afzetten van 
een snelweg, zonder dat er een goede alternatieve route voorhanden is.
Daarom gaat dit perspectief niet over het verder in beslag nemen van de rivier. Het gaat evenmin over het programmeren 
van die rivier met allerlei mogelijke activiteiten. Liever richten we ons op de ruimte in de luwte van het scheepvaartverkeer: 
de oever van de Maas. In plaats van de stad verder richting de rivier te bewegen, stellen we voor de rivier verder de 
stad in te brengen.

De grens tussen land en water
De overgang tussen het land en het water van de rivier in de stad is eenduidig, zelfs enigszins monotoon. De Rotterdamse 
waterkant heeft nagenoeg overal de gestalte van kade, ofwel als parkeerplaats voor de scheepvaart. Dit is vanuit historisch 
oogpunt begrijpelijk omdat stad en haven lange tijd dezelfde waren. Sinds het begin van de 20e eeuw echter, zijn belangrijke 
havenactiviteiten opgeschoven naar het westen, weg uit het centrum van de stad. De terreinen van de havenindustrie 
zijn daarbij getransformeerd tot woonwijken. Hoewel de hoedanigheid van de ‘havenstad’ aanzienlijk is veranderd, is de 
waterkant nog altijd en vrijwel uitsluitend kade. Deze kades zijn grotendeels ook nog in handen van het Havenbedrijf, maar 
worden nu langzaam maar zeker overgedragen aan het gemeentelijke OBR.
Hoewel er op zich niets mis met een harde kade, kan de vraag gesteld worden of de wijze van overgang tussen land en 
water niet veel rijker zou kunnen en zelfs moeten zijn. De waterkanten zouden zich kunnen ontwikkelen tot verschillende 
bestemmingen, ieder met een eigen karakter. De huidige harde begrenzing van het water kan worden afgewisseld met 
zacht glooiende groene oevers.
Zowel in harde als zachte oevertypen kan de stad worden verrijkt met een veelzijdig scala aan flora en fauna: een 
moerassig Maaspark met wisselend tij, een Kribbenbocht met natuurlijke stranden, een verzandend havenbekken met 
slikken en schorren, een lagune met zachthout ooibossen (voornamelijk wilgensoorten), een palenwoud met Aalscholver-
koloniën, mosselbanken op de koppen van een havenbekken, visdiefjes eilanden, een noestige basaltoever, vissteigers, een 
waterzwembad en een promenade aan de Maas. Allemaal ruimtelijk landschappelijke ingrepen zonder programma. Als de 
aantrekkingskracht groot genoeg is zal dat door particuliere activiteiten en initiatieven vanzelf bewezen worden.

Omdat de stedelijke activiteiten aan de Maas zich sterk concentreren in het centrum van de stad, wordt hier anders dan in 
andere perspectieven een kleinere kaartuitsnede van Rotterdamse gehanteerd. We gaan enkel uit van de gebieden waar 
de haven zich nu reeds aan het terugtrekken is.

Het veelzijdige gebruik van de Maasoever
Afsluiting Wereldhavendagen Het zwembad in de Maas
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De ontwikkeling in het karakter van de Maasoever  >

De ontwikkeling in het gebruik van de Maasoever  >
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DE MAASOEVERKAART 
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de Maaspromenade aan de Boompjes

een Ecologische stadsbiotoop in de Maashaven



Hoe zou Rotterdam er uit zien als we het water in de stad als belevenis 
bekijken, in plaats van als probleem? Als rampenscenario’s kansen 
worden en overlast plezier. Hoe zou Rotterdam er uit zien als we 
de belevingswaarde van de Waterstad Rotterdam serieus nemen? 
Als we het feit dat deze stad doordrenkt is met water, echt tot 
uitdrukking brengen. Deze studie schets vijf perspectieven voor 
een aantrekkelijke stad waarin het water de hoofdrol speelt. De 
zeespiegelstijging wordt met een levend dijklichaam bestreden in 
een nieuw maritiem verdedigingswerk. Het wonen in Rotterdam 
wordt in alle opzichten verrijkt met een breed scala aan 
waterwoonculturen. Het vervoer in de stad wordt intensief op de 
Maas betrokken, er wordt overgestapt op het waternetwerk. Regen 
wordt een periodiek feest in de stad, in plaats van regelmatig 
terugkerende overlast. De oever van de Maas wordt meer dan ooit, 
een plaats voor particuliere initiatieven en een bron van stedelijke 
activiteiten.


