WATERPLEINEN
1. HET WATERPLEIN ALS CENTRALE RUIMTE IN EEN EENHEID | 2. ROTTERDAM ALS EEN
VERZAMELING VAN WATEROPVANGEENHEDEN

Nederland heeft een traditie in het ondergronds afvoeren van hemelwater via een uitgebreid
rioolstelsel. Nederlandse steden hebben ondanks een aantal beeldbepalende singels, relatief
weinig oppervlaktewater waar de regen kan worden vastgehouden. En het rioolstelsel kan het
hemelwater nu al met moeite verwerken als het hard regent. De komende decennia zal het
niet alleen vaker regenen, de buien zelf zijn ook heviger. Deze hevige piekbuien leveren in het
dichtbevolkte stedelijk gebied een probleem op: het regenwater kan niet weg door te veel
verharde ruimte. Als het rioleringssysteem dan overbelast raakt stromen de straten over. Deze
overlast leidt tot hinder en schade. Hinderlijk zijn grote plassen op straat, waardoor
voetgangers hun voeten niet droog houden als ze door de stad willen gaan. Schade zijn de
ondergelopen kelders en souterrains van woningen, winkels en horeca. Daarvoor introduceren
we een nieuw type hemelwaterberging: het waterplein.

ROTTERDAM 2006

Om piekbuien (tijdelijk) op te kunnen vangen worden plaatsen in de openbare ruimte zo
ingericht, dat zij gecontroleerd kunnen overstromen. Deze plaatsen noemen we waterpleinen.
Geen plein in de klassieke betekenis van het woord, maar een plein als een centrale ruimte in
een waterhuishoudkundige opvangeenheid, een verzamelbassin. In dit bassin wordt
regenwater verzameld en vastgehouden. Vanuit dit bassin kan het of langzaam worden
afgegeven aan het grondwater (infiltratie) of alsnog op een later tijdstip worden afgevoerd via
de bestaande riolering. Het waterplein staat het overgrote deel van de tijd droog en is dan in
gebruik als iedere andere openbare ruimte in de stad. Na een hevige regenbui wisselt het
waterplein van gedaante en gebruik. Dit betekent dat er bij het ontwerp van een waterplein
veel aandacht is voor het gebruik en de verblijfswaarde in droge toestand. De elementen die
noodzakelijk zijn voor de waterberging worden zo veel mogelijk ingezet om een aantrekkelijke
verblijfsplek te maken.

Website: http://www.architectuurfonds.nl/

Introductie van een type
In samenwerking met: VHP, Gemeente Rotterdam
(Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting,
Ontwikkelingsbedrijf), Hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard, Urban Affairs
Programma: Hemelwaterberging

Oppervlakte: 411000 m2
Opdrachtgever: Initiatief Urban Affairs en -Scape,
gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur

Studio Marco Vermeulen | Maaskade 85 3071 NE Rotterdam | +31(0)102250030 | studio@marcovermeulen.nl | www.marcovermeulen.nl

--1. ONTKOPPELEN VAN HEMELWATEROPVANG: VAN
CONVENTIONEEL GEMENGD SYSTEEM VIA EEN VERBETERD
GESCHEIDEN SYSTEEM NAAR ONTKOPPELING EN
GEBIEDSGEBONDEN OPVANG VAN SCHOON WATER | 2.
VOORSTEL VOOR ANDERS INVESTEREN

--STAALKAART WATERPLEINEN: 1. DRIJVEND PLEIN | 2.
SPEELPLAATS | 3. WATERZUIVEREND PLEIN | 4. SINGEL | 5.
CANYON | 6. KURKMAT | 7. SPONSPLEIN | 8. WATERZUIVEREND
GRIND
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