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KLIMAATADADPTIEF

RCD

ROTTERDAM CLIMATE DISTRICT

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT: HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD



INLEIDING

Het Rotterdam Central District is misschien wel een van de meest iconische gebiedsontwikkelingen van de afgelopen 

decennia. Met de oplevering van het station in 2013 kreeg Rotterdam een volwaardige entree en een hart voor het Central 

District. Tegelijkertijd dankt het zijn succes aan de experimenteerruimte die er ligt binnen gebouwen en in de publieke 

ruimte. Nergens is een internationale vervoersknoop, multinationals en een ‘Stadsmaak’ testsite zo dichtbij elkaar te vinden. 

Het zorgt voor condities waar start-ups en innovation centers neerstrijken en de economie constant wordt vernieuwd.

Tegelijkertijd is het Central District een van de meest versteende en verdichte gebieden van Rotterdam. Een 

gebiedsontwikkeling uit de tijd dat hij nog gedicteerd werd door vastgoed en bereikbaarheidsdoelstellingen, en leefbaarheid, 

duurzaamheid en klimaatadaptatie nog niet zwaar meewogen. De extreme droogte, windhinder en piekbuien veroorzaken 

merkbaar overlast en staan leefbaarheid en ontmoeting in de openbare ruimte in de weg. 

Nu er weer meer ontwikkeld gaat worden in het Central District vroegen wij als Klimaatteam RCD ons af hoe de 

klimaatadaptatie, leefbaarheid en historie in die toekomst geborgd kan worden? Het klimaatteam RCD wil met dit 

ontwerpend onderzoek de uitgangspunten, de mogelijkheden en de kansen tonen van een klimaatadaptieve aanpak. Er ligt 

een kans om in lijn met de Resilience ambitie van Rotterdam een klimaatadaptieve toekomst voor het RCD te ontwikkelen en 

zo een aantrekkelijker, gevarieerder en gezonder district te realiseren. En daarmee een structuur te bieden waarin business 

innovation zich kan blijven ontwikkelen zonder vooraf de gebouwde ruimte te definiëren.

                          versie 1.2 - 28.02.2019





plein

HET KLIMAATTEAM RCD. Het klimaatteam RCD is een initiatief van enkele bedrijven in het 
Rotterdam Central District. Het team onderzoekt de ontwikkeling naar een klimaatadaptief en aantrekkelijk 
district, bestudeert de wijze waarop deze transitie kan worden georganiseerd en activeert nieuwe initiatieven.
 

Het onderzoek is gesubsidieerd en ondersteund door de volgende partijen: 

architecten landschapsarchitecten historisch onderzoek stedebouw fysica
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KLIMAATVRAAGSTUK IN ROTTERDAM Ook in Rotterdam vult de klimaatverandering regelmatig 
de voorpagina’s, of het nu om droogte, wateroverlast, hitte of luchtkwaliteit gaat. Het kost veel visie, 
inspanning en investeringen om de stad aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.
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WAT VERSTAAN WIJ ONDER KLIMAATADAPTIEF?  Er is een veelheid aan definities voor 
begrippen als duurzaamheid, klimaatadaptatie en resilience. Het is daarom bij de start van het onderzoek 
belangrijk een eenduidige betekenis te geven over de gehanteerde begrippen.

Begrippen als duurzaamheid en klimaatadaptatie worden op veel manieren gebruikt. De essentie van elke definitie over 

duurzaamheid is het streven naar een balans tussen het menselijk handelen en de capaciteiten van de aarde. 

Duurzaamheid wordt daarbij in drie acties onderverdeeld: Mitigatie (voorkomen), Adaptatie (aanpassen) en geo-engineering 

(ingrijpen). De laatste focus is relatief nieuw, het internationale panel voor klimaat verandering (IPCC) introduceerde deze oplossing  

pas in 2014 in zijn rapporten

Bij klimaatadaptatie wordt in de regel gekeken naar de wijze waarop de leefomgeving aangepast kan worden aan de voorspelde 

klimaatveranderingen in de komende eeuw. Dit is een goed begin, maar het is een tussenstap. Het aanpassen aan de 

veranderingen stopt de veranderingen immers niet. Het uiteindelijke doel is een samenleving te bouwen die een balans weet te 

vinden tussen het menselijke handelen en de mogelijkheden van de aarde.

In dit onderzoek wordt met klimaatadaptatie verstaan de ruimtelijke ingrepen die nodig zijn om een klimaatadaptieve stad te 

realiseren die in balans is met de aarde. 
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HET DOEL. Het  realiseren van het meest klimaatadaptieve Central District van de wereld. 

Rotterdam Central District  (RCD) is een populair gebied dat met de komst van het nieuwe Centraal Station veel aantrekkelijker is 

geworden.  Het is tegelijkertijd een sterk versteend gebied,  waar niet elke plek even prettig aanvoelt.  Het klimaatteam RCD benut 

de veerkrachtige historie van het gebied om het klimaatbestendig én aantrekkelijk te maken. Het doel is het RCD tot het meest 

klimaatadaptieve Central District van de wereld te maken. 

Door gebruik te maken van de innovatieve gebiedsidentiteit kan een  ‘klimaatadaptieve stad’  worden gerealiseerd, een stad die in 

balans is met de aarde. Een stedelijk gebied met de leefomstandigheden zo gezond als in een bos.
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De aanpak start met de analyse van het gebied. In hoofdstuk 2 wordt de context van het Rotterdam Central District 

beschreven. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de wijk? Wat is de huidige visie op de wijk en wat zijn de plannen voor 

de toekomst; allemaal vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen.

Hoofdstuk 3 schetst de historische ontwikkeling van Rotterdam Centrum en focust daarbij op de belangrijke betekenis van 

water en groen in deze ontwikkeling. De huidige klimaatomstandigheden worden vervolgens in hoofdstuk 4 onderzocht. Hoe 

zien de klimaatfactoren eruit? Wat is de toestand van water, hitte, luchtkwaliteit en wind in het district? Het hoofdstuk besluit 

met een beschrijving van de te stellen eisen voor een volledig klimaatadaptieve stad.

Na deze onderzoeksfase wordt in hoofdstuk 5 de ontwikkelstrategie beschreven. Een strategie die voortborduurt op het 

raamwerk van de huidige stad en niet uitgaat van een tabula rasa. Welke stappen moeten er worden gezet om de beschreven 

klimaatdoelen te realiseren. En hoe zorgen wij ervoor dat dit niet alleen een klimaatadaptieve maar ook een aantrekkelijke en 

gezonde stad wordt, een stad die in balans met de aarde, waar mensen graag wonen, verblijven en ondernemen. 

Het hoofdstuk met de ontwikkelstrategie wordt gevolgd door vier casussen. Op vier belangrijke, historische, knooppunten 

in de vernieuwde stedelijke structuur, schetsen we een beeld van de uitstraling van de klimaatadaptieve stad. Het onderzoek 

wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen.

DE AANPAK VOOR ROTTERDAM CLIMATE DISTRICT. De aanpak van het onderzoek bestaat 
uit drie delen, het onderzoeksdeel (hoofdstuk 2, 3 en 4), de ontwikkelstrategie (hoofdstuk 5) en de casussen 
(hoofdstuk 6) waar de ideeën verbeeld worden.
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WIE WERKEN ER AAN DEZE OPGAVE? Een complexe opgave als klimaatadaptatie vereist 
samenwerking. Een groep bedrijven uit het RCD vormt het Klimaatteam Rotterdam Central District en heeft 
partners en adviseurs geënthousiasmeerd een bijdrage te leveren aan dit onderzoek.



CONTEXT2
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ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT. Het RCD zoals in dit onderzoek gedefinieerd wordt ten noorden 
begrensd door het spoor en ten zuiden door de historische (West) Kruiskade. De Henegouwerlaan is de 
westgrens en in het oosten vormen Pompenburg en Oostpoort de afsluiting.
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DE ‘HARDE’ FEITEN OVER HET RCD. Het totale oppervlakte van het gebied is 557.000 m2,
ofwel 110 voetbalvelden groot. Een derde van het gebied is bebouwd en bijna twee derde verhard. Groen 
beslaat slechts 7 % van het oppervlak en water is tegenwoordig met 0,2 % nagenoeg geheel afwezig. 

0,2% 
Oppervlaktewater

2,5
Particuliere binnenterreinen en groene 
daken ( 9200 m2)
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DE GEBIEDSVISIE VOOR HET RCD. In 2007 is er een ambitieuze gebiedsvisie vastgesteld 
voor het district. De twee kerntermen in deze visie zijn Mixone en Glocal. In 2017 is de gebiedsvisie herijkt. 
Duurzaamheid speelt in deze herijkte versie een grotere rol naast de oude thema’s Mixone en Glocal.

1

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT  
_NEXT STEP 

C O N C E P T

Het gebiedsconcept voor de toekomst van het Stationskwartier
Weena   Glocal City District

Door Concire in opdracht van dS+V en OBR gemeente Rotterdam | juli 2007

De gebiedsvisie uit 2007 waarin de termen Glocal en Mixone worden toegelicht. In de gewijzigde gebiedsvisie uit 2017 staan de uitgangspunten uit 2007 nog steeds overeind. De focus is wel verbreed. 
Het begrippenpaar Glocal-Mixone is aangevuld met de begrippen verbinden, delen en verduurzamen. 
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MIXONE, DÉ PLEK VOOR ONTMOETING.   ‘De mixone is zeer beslist bedoeld om het ‘ontmoeten’ 
aan te moedigen en te faciliteren’, zo staat omschreven in de Gebiedsvisie van 2007. 

In de mixed zone, verkort mixone, ontmoet je, komen 

functies samen, soms vloeiend, soms abrupt. Het 

is ook een plek om zien en gezien te worden, om 

te flaneren en te dwalen. Er is een rijke mix van 

servicefaciliteiten en diensten.

‘De mixone is in feite te beschouwen als het 

zenuwstelsel van het gebied. Via dat stelsel worden er 

signalen afgegeven, prikkels gegeven, acties uitgezet, 

initiatieven ondernomen, verbindingen gelegd, kortom 

wordt het publieke leven in het gebied gestimuleerd en 

de onderlinge energie geëntameerd.’ (Weena, Glocal 

City District, juli 2007).

De afgelopen tien jaar is deze gewenste veelzijdigheid 

in functies enorm toegenomen, maar deze vertaald 

zich (nog) niet in een zichtbare verrijking in de openbare 

ruimte. 
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GLOCAL; WAAR SPIJKERBROEK MAATPAK ONTMOET.   Glocal is een samenvoeging van 
Global en Local en behoort tot de kerndoelen van de gebiedsvisie. Internationals als Shell en Unilever hebben 
hier hun kantoren, maar er zijn ook talloze kleine bedrijfjes die hier een plek hebben gevonden.

Unilever

Robeco

Klimaatteam 
RCD

Rotterdam
Centraal Station

C.I.C

Spaces

OMA

Shell

Lokale bedrijven

Internationale bedrijven

Kleinhandel

Het RCD kent op dit moment een rijke verscheidenheid 

aan bedrijven. Het gebied is zowel aantrekkelijk 

voor grote multinationals met de hoofdkantoren aan 

de Weena, als kleine bedrijfjes  met zeer diverse 

dienstverlening. Van websitebouwers tot ambitieuze 

start ups. Het laatste decennium zijn daar veel flexibele 

co-working werkplaatsen bijgekomen. Co-working 

organisaties als CIC leveren een podium voor de 

uitwisseling van kennis tussen veelbelovende start-ups 

en gevestigde ondernemingen.

Ervaring in andere steden toont dat bij groei van een 

gebied de kleine lokale bedrijven verdreven worden. 

In de gebiedsvisie voor het RCD wordt de waarde 

van deze kruisbestuiving onderkent en is het behoud 

van deze menging als een van de kerndoelen voor de 

gebiedsontwikkeling geformuleerd.
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GEPLANDE ONTWIKKELINGEN, HET MASTERPLAN 2007. Het masterplan uit 2007 
is nog steeds actueel. Het plan voorziet in de toevoeging van 600.000 m2 extra vloeroppervlakte op 
nieuwbouwlocaties, een toename van 30 %. Het al minimale percentage groen neemt nog verder af.

Nieuwbouw Rotterdam Centraal

Renovatie / herontwikkeling
Bestaande gebouwen, binnen het CDR

Nieuwbouw46



HISTORIE CULTUURHISTORISCHE QUICKSCAN3  
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Rotterdam eind 17e eeuw. Stadsplattegrond Joannes de Vou, 1694

INLEIDING HISTORISCH ONDERZOEK. Het historisch onderzoek vormt een leidraad voor
het ontwerpend onderzoek naar een aantrekkelijkere en klimaatadaptievere stad. 

Het gedeelte van het voorstel dat de historische 

achtergrond van het gebied beschrijft, is uitgevoerd 

door SteenhuisMeurs. De resultaten dienen in 

samenhang met het gehele onderzoek te worden 

gezien. Het onderzoek laat de ontwikkeling van het 

watersysteem van de stad Rotterdam zien van circa 

1600 tot nu. De kaarten maken inzichtelijk hoe het 

systeem werkte en wat er nog resteert van historische 

waterstructuren in de openbare ruimte. Ter inspiratie 

zijn historische beelden en kaarten toegevoegd om te 

illustreren hoe er in het verleden werd gedacht over en 

ontworpen met water en groen in de stad.

Tot slot biedt dit rapport vanuit de cultuurhistorie 

concrete handvatten voor de ontwerpstudie naar de 

klimaatadaptieve stad, die zal worden uitgevoerd door 

Arconiko Architecten en Plein06.
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PERIODE 1. DE STADSDRIEHOEK (1650-1850) Voor de industriële revolutie lag het gebied
van het huidige RCD buiten de stadswallen. De structuur van de polder is nog goed te herkennen in het huidige 
Oude Westen. 

Kruiskade

Slagveld

Delftse Poort

Hofpoort

Coolse molens

1845

Boven: De Delftse Poort lag op het kruispunt van waterwegen aan de noordzijde van de stad. Afgebeelde poort is de oude Delftse Poort vlak 
voordat deze werd vervangen, 1765. [SAR] 
Links: Uitsnede van stadsplattegrond Rotterdam van Joannes de Vou, 1694. De Delftse Poort, in het noordelijkste puntje van de stad. 
Helemaal linksboven de twee Coolse molens, die het water uit de Coolse polder loosden in de Rotterdamse Schie. [Hoogheemraadschap 
Schieland]

Links: Kaart uit 1845 van de aanleg van het spoor van de HIJSM en onteigening van percelen. Duidelijk
is de spoorbaan te zien ten opzichte van de twee Coolse molens. [SAR]

Voor de industriële revolutie en de komst van het spoor 

lagen de grenzen van de stad Rotterdam binnen de 

stadsdriehoek, met een deel achter de dijk en dam in 

Rotte en Schie (de Hoogstraat) en een deel buitendijks 

(de waterstad). Het huidige Central District lag in de 

Coolse polder, aan de westzijde van de stad. De Rot-

terdamse Schie en de Rotte waren naast belangrijke 

verkeersaders voor de stad ook belangrijk voor de af-

watering van de polders om de stad heen. De boeren 

in de polders waren afhankelijk van een lage grond-

waterstand en pompten voortdurend water via de 

rivieren naar de Maas. De stad wilde echter regelmatig 

schoon Maaswater naar binnen laten stromen om de 

wateren in de stad (in feite een open riool) te zuiveren. 

Het contrast tussen stad en de polders eromheen was 

groot. In de stad woonde men dicht op elkaar in een 

ongezonde omgeving. Om schone lucht in te ademen 

en te wandelen in het groen moest de stedeling buiten 

de stadspoorten zijn. 
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Een van de weinige afbeeldingen waar de Coolse molens op te zien zijn. Op de 
afbeelding is het tafereel van een schietwedstrijd te zien, langs de Rotterdamse Schie, 
1785. [SAR]

Gezicht op de stad Rotterdam vanaf de Beukelsdijk, 1758. [SAR]

Station Delftsche Poort en korenmolen de 
Goudsbloem, circa 1865. Het eerste treinstation 
van Rotterdam werd “Delftsche Poort” genoemd, 
naar de nabijheid van de noordelijke stadspoort.  
[SAR]

Erfenissen in Central District

Nog herkenbare erfenissen uit deze tijdsperiode zijn: 

 - De Beukelsdijk, Schiekade en Kruiskade maakten 

deel uit van het water- en dijkensysteem van 

het gebied rondom de stad. Nog steeds zijn dit 

belangrijke straten in het centrum van de stad, 

 - Het stratenpatroon in het Oude Westen is 

ontstaan door de structuur van afwateringssloten 

in het gebied, op een paar doorbraken na 

is de slotenstructuur nog herkenbaar in het 

stratenpatroon.

PERIODE 1: DE STADSDRIEHOEK
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PERIODE 2. WATERPROJECT EN VOOROORLOGSE UITBREIDINGEN (1850 - 1940)
Het begin van de industriële revolutie was een startpunt van een grote modernisering waardoor de stad enorm 
kon uitbreiden en de opmars naar een stad van wereldallure inluidde.

Boven: Het (Tweede) Waterproject 
van Rose en Scholten. De spoorlijn 
met het eerste station Delftsche 
Poort is ingetekend. De westelijke 
singel van het Waterproject loopt 
gewoon onder de spoorlijn door. 
[Berens] 

Links: Spoorsingel, 1920. Het 
noordelijke gedeelte van het 
Waterproject is na de splitsing 
door het stationsemplacement 
Spoorsingel gaan heten. Nog 
steeds is de ruimtelijke kwaliteit van 
deze brede singel
goed te ervaren. [SAR]

De komst van de Hollandse IJzeren Spoorweg 

Maatschappij in 1847 werd een startpunt van een 

grote modernisering van de industrie, transport en 

waterbeheer, waardoor de stad in de periode tussen 

1850 en 1940 enorm kon uitbreiden. Tussen het 

Hofplein (station uit 1908) en het tweede Station 

Delftse Poort (1877) ontstond de statige stationsbuurt. 

Grote woonwijken voor arbeiders werden gepland 

in Blijdorp, rondom de Beukelsdijk en zelfs voorbij 

Delfshaven. Maar in de groene omgeving van het 

station was de bebouwing statig en bedoeld voor 

de welgestelde Rotterdammers. Na 1850 kwam de 

volksgezondheid steeds hoger op de agenda van 

de stad te staan. Artsen, natuur- en scheikundigen 

en architecten werkten samen om oplossingen 

te bedenken voor de zeer ongezonde stad. 

Stadsarchitect Rose en landbouwmeter Scholten 

van het Hoogheemraadschap vonden elkaar in een 

gezamenlijk plan, dat in opdracht van de gemeente 

werd gemaakt in 1842. Het zogenaamde Waterproject 

zou een singel aanleggen rondom de gehele stad en zo 

de afwatering en de afvoer van vuil water in het gebied 

rond de singels reguleren. Helaas werkte het nieuwe 

watersysteem niet naar behoren. Er werd daarom 

een watertoren gebouwd om de doorspoeling van 
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1909

Linksboven: Niet uitgevoerd plan voor de spoorwegovergang bij de Beukelsdijk, 1909. [SAR]
Rechtsboven: Schetsontwerp uitbreidingsplan Diergaardeterrein, 1937. Heel duidelijk komt hier de combinatie van het huidige Weena en de 
beëindiging van de Westersingel tot aan het station (in groene vorm) naar voren. [SAR]
Linksonder:Diergaardesingel, 1902. Deze singel werd aangelegd om het Waterproject om de Rotterdamsche
Diergaarde heen te leiden. Langs de slingerende singel werden statige huizen gebouwd. [SAR]
Rechtsonder: Luchtfoto Hofplein, 1938. Op de foto is goed te zien hoe verschillende verkeersstromen over het Hofplein liepen. [SAR]

de riolen die uitkwamen op de singels te bevorderen. 

Later werd het riool geheel losgekoppeld van het 

oppervlaktewater. Inmiddels was het gebied rond de 

singels verworden tot een luxe woonmilieu. Aan het 

einde van deze periode, rond 1937, ontstonden de 

eerste plannen om het terrein van de diergaarde te 

bebouwen. Het is een voorloper van de plannen voor 

een Weena boulevard en de uitmonding van de groene 

Westersingel op het station. De start van de Tweede 

Wereldoorlog gooide echter roet in het eten.

Erfenissen in Central District

Nog herkenbare erfenissen uit deze tijdsperiode zijn:

 - De bebouwing langs de Diergaardesingel,

 - Het spoorviaduct (onderbouw) van station Hofplein.

PERIODE 2: WATERPROJECT EN VOOROORLOGSE UITBREIDINGEN
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PERIODE 3: WEDEROPBOUW (1840 - 1960). Het basisplan van 1946 beschrijft de 
vorming van een moderne stad. Boulevards rondom de stad worden met elkaar verbonden door grote 
verkeersknooppunten. Wonen en werken werden verbannen uit de binnenstad.

Kort na het bombardement op de binnenstad lag er 

al een plan voor de wederopbouw van het gebied, 

opgesteld door ir. Witteveen. Het plan bevatte een 

aantal rigoureuze verbeteringen op het gebied van 

verkeer en infrastructuur en gaf meer helderheid 

over de ruimtelijke structuur van de stad. Al tijdens 

de oorlog was er behoefte aan een herziening van 

het plan. Witteveen’s opvolger Van Traa borduurde 

voort op zijn plannen en maakte ze nog gedurfder, 

resulterend in het basisplan uit 1946. Het Central 

District werd een zone voor het bedrijfs- en 

transportwezen rondom het Centraal Station, en 

een zone voor ‘maatschappelijke accommodatie’ 

rondom het Weena. De verwoesting van het centrum 

werd aangegrepen als kans om een kanaal door de 

binnenstad aan te leggen, voor de binnenvaart, het 

afvoeren van puin en aanvoeren van bouwmateriaal 

en voor bluswater. Hierdoor werd het oude 

waterknooppunt bij het Hofplein verlegd, zodat er 

ruimte ontstond voor een verkeersplein. Bovendien 

werd de Schie gedempt met puin van de verwoeste 

bebouwing. In het plan van Van Traa waren de grote 

verkeersboulevards ook de dragers van vele rijen 

bomen. Aan het doordenken van het straatprofiel werd 

veel aandacht besteed. De boulevards moesten de 

grote verkeersstromen aankunnen, geschikt zijn als 

Geheel links: Delftse Vaart en 
Station Hofplein, ±1946-1950. Nog 
gedurende lange tijd zou de ruimte 
om het station Hofplein onbebouwd 
blijven. [SAR]
Links: Station met het kenmerkende 
café Loos en de nieuwe Delftse 
Poort in puin, 1940. De demping 
van de Schie is op de achtergrond 
te zien. Inmiddels is de Delftse Poort 
gereconstrueerd als kunstwerk. 
[SAR]

Rotterdam na de Tweede 
Wereldoorlog met in geel 
aangegeven de brandgrens. 
Het gebied binnen deze grens is 
tijdens het bombardement in 1940 
verwoest.
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wandelpromenade en ruimte bieden voor tramlijnen. 

Het Centraal Station werd een stuk teruggelegd ten 

opzichte van het Weena, zodat een groot stationsplein 

ontstond. De opgeknipte westelijke singel uit het 

Waterplan van Rose kreeg hierdoor een waardige 

afsluiting.

Erfenissen in Central District

Nog herkenbare erfenissen uit deze tijdsperiode zijn:

 - Het onderliggende stedenbouwkundige plan van 

Van Traa (1946) met het Weena als stadsboulevard, 

het nieuwe Hofplein en de aansluiting op de 

Schiekade en Coolsingel,

 - De nog open en groene ruimten rondom het 

Hofplein,

 - Vermoedelijk de ondergrondse waterstructuur van 

Delftse Vaart naar Westersingel,

 - Architectonische iconen als het Bouwcentrum 

(1947), Groothandelsgebouw (1953), Central Post 

(1959), het Schieblock (1960) en het Shell kantoor 

(1960), 

 - Het huidige spoortracé wijkt vrijwel niet af van het 

tracé vlak na de oorlog.
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Basisplan Van Traa, 1946. Van Traa 
hield de verkeersknopen overzich-
telijk, niet meer dan vier verkeers-
wegen mochten uitkomen op één 
knooppunt.

Uiterst Links: Weenatunnel, 1952. 
Op de de achtergrond is het
Groothandelsgebouw te zien, dat 
al grotendeels was afgebouwd. Het 
Centraal Station (rechts) was nog in 
aanbouw. [SAR]
Links: Hofplein met op de 
achtergrond het Schieblock en het 
PTT gebouw, dat nu Central Post 
wordt genoemd (1959). [SAR]

PERIODE 3: WEDEROPBOUW 
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PERIODE 4. HERZIENING BASISPLAN, NIEUWE BEHOEFTEN (1960 - 1980). Het 
basisplan werkte en de haven maakte een enorme groei door. In de jaren zeventig stokte de groei en bewoners 
eisten meer inspraak. Grote doorbraken werden verruild voor kleinschalige invullingen.

Boven: Weena, 1975. De paviljoens van de C70 staan er nog. 
[SAR]
Onder: Hertenkamp tussen Doelen en Centraal Station, 1982. 
[SAR]

Communicatie 70 expo, 1970. Vrijwel het gehele Weena wordt als 
exporuimte gebruikt. [SAR]

Het basisplan leek te werken. De haven van 

Rotterdam kende een ongekende bloeiperiode en 

de stad bleef groeien. Toch waren er tegenslagen. 

De vernieuwingsdrang stuitte in het Oude Westen op 

verzet en hoewel de verkeersdruk op het centrum 

toenam, kwam het gebied lang niet vol met de 

geplande bebouwing. Ook de oliecrisis speelde een 

rol en het optimisme van de wederopbouw was ten 

einde. Het Weena was tijdens de crisis een belangrijke 

studielocatie voor ontwerpers. Het was vooral een 

zoektocht naar hoe de stad weer aantrekkelijk kon 

worden voor (wandelende) bezoekers en winkelaars. 

Uiteindelijk werd gekozen om het Weena te versmallen 

en als stadsboulevard te blijven beschouwen zoals in 

het basisplan van Van Traa. Het watersysteem van de 

stad veranderde in deze periode niet tot nauwelijks. 
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Erfenissen in Central District

Nog herkenbare erfenissen uit deze tijdsperiode zijn:

 - Het metronetwerk tussen Centraal Station en de 

Coolsingel.

 - Architectonische iconen als het Hilton hotel (1964) 

en de Doelen (1968).

Links: Stationsplein, 1972. [SAR]
Rechts: Plan voor Tivoli Rotterdam, 1978 [Barbieri]

Links: Vijf Stedenbouwkundige 
modellen getekend door
Stadsontwikkeling, circa 1980. Van 
boven naar beneden:
1. Weena-plaatmodel.
2. Weena-tunnel/   plaatmodel.
3. Weena-gridmodel.
4. Weena-boulevardmodel.
5. Weena-boulevard.
[Barbieri]

PERIODE 4. HERZIENING BASISPLAN
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PERIODE 5. VERDICHTING EN POSTMODERNISME (1980 - 2018). De ideeen voor een 
nieuwe Weena betekenden een breuk met het wederopbouwplan. De stad had een nieuwe visie nodig. Met het 
binnenstadsplan werd een nieuwe koers ingezet met een hoofdrol voor het Weena.  

Linksboven: Bouw Delftse Poort (Nationale Nederlanden), 1989. [SAR]
Rechtsboven: Arcade hoek Weena en Karel Doormanstraat, 1992. [SAR]
Linksonder: Inrichting openbare ruimte Kruisplein, 2014.

De vorige periode liet al zien dat er meer behoefte was 

aan een prettige en leefbare stad, in plaats van een 

zakelijke en functionele stad. De stad had een nieuwe 

visie nodig, en daarom werd Riek Bakker aangesteld 

als directeur Stadsontwikkeling. Zij kwam met het 

binnenstadplan dat vier aandachtsgebieden aanwees. 

Het Weena kreeg een hoofdrol het centrumgebied, 

de “centrale diamant”. Deze straat moest een 

aantrekkelijke wandel- en winkelroute worden en 

aansluiten op de Lijnbaan, echter veranderde de 

boulevard door het in ’81 vastgestelde Weenaplan in 

een nieuw zakendistrict in de stad. Hoogbouw naast 

het station ‘verdwergde’ het oude stationsgebouw 

en eind jaren 90 begonnen de plannen voor een veel 

groter station, dat uiteindelijk werd geopend in 2014. 

Verschillende maatregelen werden in het gebied 

genomen voor de opvang van het vele regenwater 

op de daken op te vangen met een watersysteem. 

De openbare ruimte is zeer versteend, hoewel er wel 

duidelijk is gepoogd de ‘restruimten’ zo groen mogelijk 

in te richten.
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Erfenissen in Central District

Nog herkenbare erfenissen uit deze tijdsperiode zijn:

 - Het onderliggende stedenbouwkundige plan van het 

Weena (1980) met de versmalling van de boulevard,

 - De vernieuwde noordzijde van het Oude Westen 

aan het Weena (1986-1988) in het kader van 

stadsvernieuwing,

 - Architectonische iconen als het kantoorcomplex 

Delftse Poort (1991) en de Millennium Tower (2000), 

 - Het nieuwe Centraal Station (2014) met 

bijbehorende inrichting van de openbare ruimte, 

 - De groene inrichting van het Kruisplein kan 

geïnterpreteerd worden als een groene voortzetting 

van Rose’s Westersingel (1859).

PERIODE 5. VERDICHTING EN POSTMODERNISME
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DE HISTORIE BIEDT AANKNOPINGSPUNTEN VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN. 
De vier stadskaarten tonen de consistentie van het stedelijk weefsel. De oude stadsstructuur en de 
slotenpatronen zijn nog goed te herkennen. 

De stadsdriehoek (1650-1850) Waterproject en vooroorlogse uitbreidingen (1850 - 1940)

Huidige situatieWederopbouw (1940-1960)

8   CENTRAL DISTRICT ROTTERDAM

PERIODE 2: WATERPROJECT EN VOOROORLOGSE 
UITBREIDINGEN (1850 – 1940)
STAD: INDUSTRIALISATIE EN GROTE STADSUITBREI-
DINGEN IN DE POLDER
De komst van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij 
in 1847 werd een startpunt van een grote modernisering van 
de industrie, transport en waterbeheer, waardoor de stad 
in de periode tussen 1850 en 1940 enorm kon uitbreiden. 
Het station werd in 1877 al vervangen door een nieuw 
station en de spoorlijn werd dwars door de stad richting 
het zuiden doorgetrokken. In 1908 werd ook de Hofpleinlijn 
aangesloten op deze spoorlijn door een kopstation aan het 
Hofplein. Tussen het Hofplein en tweede Station Delftse 
Poort ontstond de statige stationsbuurt. Ten zuiden van het 
stationsemplacement werd de Rotterdamsche Diergaarde 
aangelegd en aan de meanderende Diergaardesingel 
verrezen ook statige herenhuizen. 

SOCIAALECONOMISCH: OPMARS NAAR EEN STAD 
VAN WERELDALLURE
In 1850 stond Rotterdam aan de vooravond van 
grootschalige uitbreidingen van de havens en de stad. De 
rivieroevers waren de plekken voor het uitgraven van de 
havens. De havens met de daarbij behorende bedrijvigheid 
hadden een enorme aantrekkingskracht op nieuwkomers in 
de stad, die allemaal gehuisvest dienden te worden. Grote 
woonwijken voor arbeiders werden gepland in Blijdorp, 
rondom de Beukelsdijk en zelfs voorbij Delfshaven. Maar 
in de groene omgeving van het station was de bebouwing 
statig en bedoeld voor de welgestelde Rotterdammers. 
Het bestuurlijke en commerciële centrum van de stad 
verplaatste zich naar de brede gedempte Coolsingel, waar 
grote gebouwen verrezen zoals de schouwburg (1774, in 
1884 vervangen door schouwburg Aert van Nesstraat), 
het Coolsingelziekenhuis (1840), het stadhuis (1920), 
het hoofdpostkantoor (1923) en de beurs (ca. 1940). 

Rekening houden met klimaat en met de gezondheid 

van de bewoners is geen thema dat recent is ontdekt. 

Het speelt door de hele stedelijke geschiedenis 

van de stad. In de 17de eeuw met de groene 

promenades buiten de stadsvesten en in de 19de 

eeuw met het Waterplan van Rose en Scholten. Maar 

ook de Diergaarde kwam voort uit een, particulier, 

initiatief voor een gezonde en leefbare stad. Het 

gedachtegoed van bijvoorbeeld het Waterplan 

dient als grote inspiratie voor de huidige opgave 

rond klimaatadaptatie. De verschillende episodes 

in de geschiedenis van dit gebied helpen ons te 

doorgronden waarom het gebied er tegenwoordig zo 

uit ziet en waarom bepaalde problemen zich voordoen 

op bepaalde plekken. Veel sporen zijn nog in het 

gebied aanwezig. Deze erfenissen kunnen op een 

eenvoudige manier nieuw leven ingeblazen worden. 

Maar de historie biedt ook aanknopingspunten 

om verbindingen en combinaties te maken die er 

nog niet waren, waardoor een nieuwe laag wordt 

toegevoegd aan het gebied die binnen de logica van 

het bestaande past.



4 KLIMAAT IN RCD      
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HET KLIMAAT IN RCD. Om een klimaatadaptief plan te maken moeten eerst de 
klimaatomstandigheden in het huidige district beschreven worden en het ideaalbeeld voor de gewenste 
klimaatadaptieve opzet bepaald worden. Daar gaat dit hoofdstuk over.

LuchtkwaliteitWater Hitte Wind

We zien het als belangrijke opgave om het (leef-)klimaat 

van het Rotterdam Central District te verbeteren. 

Om zinnige uitspraken te doen wordt het klimaat 

opgesplitst in vier thema’s:

Water: hoe wordt het water opgevangen, verdeeld en 

kunnen de toenemende hoosbuien ook in de toekomst 

adequaat verwerkt worden?

Hitte: In steden ligt de temperatuur hoger dan in de 

natuur. Hoe is dit in het Rotterdam Central District? En 

hoe zit het met de kwetsbare groepen, de kinderen en 

de ouderen? Verblijven deze op de koele plekken?

Luchtkwaliteit: Met drukke wegen als het Weena 

en verkeersknooppunten als het Hofplein zijn er grote 

inspanningen nodig om een goede luchtkwaliteit te 

realiseren. Hoe is het nu gesteld in het RCD en zijn er 

gebieden die extra aandacht verdienen.?

Wind: Een keer bij stevige wind over het Weena 

fietsen en je weet dat de wind grote invloed heeft op 

de verblijfskwaliteit. Bij verdere verdichting, en meer 

hoogbouw, zal de windhinder verder toenemen. Waar 

concentreren deze rukwinden zich en wat kan er 

gedaan worden om prettige plekken te creëren?
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HISTORISCHE SAMENHANG VAN DE WATERLOPEN VERDWENEN. 
De samenhangende waterstructuur is de afgelopen honderd jaar verdwenen uit het RCD en 
vervangen door technische ondergrondse oplossingen.  

Van het samenhangende watersysteem zoals dat in de 

negentiende eeuw is opgezet is weinig overgebleven. 

Stap voor stap zijn alle singels, grachten en waterlopen 

in het RCD gedempt om plaats te maken voor 

wegen, sporen en gebouwen.  Op de kaart hiernaast 

is duidelijk te zien welk oppervlaktewater er in het 

verleden gedempt is. Op dit moment is het enige 

zichtbare water in het gebied de vijver op het Hofplein. 

Op de volgende bladzijde wordt een idee gegeven 

hoe het huidige watersysteem werkt. Waar tot eind 

negentiende eeuw een samenhangend bovengronds 

systeem was met een ruimtelijke kwaliteit van singels, 

groenpromenades en verblijfsplekken, is het nu een 

grotendeels technisch systeem met buizen, duikers, 

pompen en ondergrondse buffervaten.

Water gedempt

Water bestaand

Oude en bestaande waterlopen in het RCD en aangrenzende gebieden.
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Het huidige watersysteem in Rotterdam Centrum 
 

 
 

De twee belangrijkste taken van de stedelijke watersystemen in Rotterdam zijn het afvoeren 
van het regenwater en het kwalitatief op peil houden van het oppervlaktewater. Een derde 
belangrijke watertaak, het leveren van schoon drinkwater, wordt hier niet beschreven. De 
eerste taak is een gemeentelijke taak, de tweede een taak van het waterschap.  

EEN COMPLEX HEDENDAAGS WATERSYSTEEM. Het huidige watersysteem is 
een stapeling van technische ingrepen die hebben geleid tot een complex stelsel van pompen, 
duikers, buizen en overlopen.

Het huidige watersysteem in Rotterdam Centrum 
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De twee belangrijkste taken van de stedelijke watersystemen in Rotterdam zijn het afvoeren 
van het regenwater en het kwalitatief op peil houden van het oppervlaktewater. Een derde 
belangrijke watertaak, het leveren van schoon drinkwater, wordt hier niet beschreven. De 
eerste taak is een gemeentelijke taak, de tweede een taak van het waterschap.  

Het Rotterdamse watersysteem is tegenwoordig een 

samenhangend maar complex systeem. Tot de water-

bouwkundige taken behoren het afvoeren van regen- 

en afvalwater, het voorkomen van overstromingen en 

het op peil houden van de waterkwaliteit. Grotendeels 

wordt dit ondergronds en technisch opgelost, met gere-

geld ongewone oplossingen. Zo wordt al het water van 

het gebied onder de Maas door naar Rotterdam Zuid 

gepompt.  Het systeem kan slimmer bijdragen aan de 

stedelijke kwaliteit. Het regenwater kan prima op locatie 

worden vastgehouden en hergebruikt. Dat voorkomt 

verdroging en overbelasting van het rioolnet.

Centraal station
De Rotte
Hofplein fontein

Collecteurs riool

Ondergrondse HWA afvoer Weena
Essenburgsingel
Waterberging Kruisplein garage (2,5 miljoen liter)
Westersingel (Waterproject Rose)
Waterberging Museumplein (10 miljoen literl)
Watergemaal Westersingel
Leiding naar zuivering Dokhaven (Rotterdam Zuid)
Noordsingel (Waterproject Rose)

Crooswijksingel (Water project Rose)
De Boezem
Gemaal Oostplein
MaasVereenvoudigde weergave van het huidige watersysteem.
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De kaart links toont in de huidige situatie  de gevolgen 

van een grote, maar niet uitzonderlijke regenbui van 

30 mm/uur. De huidige riolering is afgestemd op een 

afvoer van 20 mm/uur, bij grotere buien zal het water 

blijven staan, of op een andere manier wegstromen.

Een aantal gebouwen (in het schema in rood 

aangegeven) kan daarbij veel schade oplopen door 

water in het pand. Het Oude Westen is het meest 

kwetsbaar voor overstromingen, zowel in gebouwen 

als op straat. Deze kaart toont de situatie bij 30mm/

uur. In de toekomst zullen piekbuien sterk toenemen, 

buien van 60 mm of meer worden gewoon, zo is de 

prognose. 

Dat deze prognose reëel is laten recente voorbeelden 

zien. Zo viel op 2 juli 2011 in Kopenhagen 135 mm 

regen in twee uur, leidende tot een schade van 1 

miljard euro. En in Amsterdam viel op 28 juli 2014 

binnen een uur 80 mm.

In een nieuwe klimaatadaptieve stad moet het 

watersysteem zo aangepast worden dat zelfs extreme 

buien niet tot overlast leiden. Dat lukt niet alleen met 

het technisch afvoeren van water, het zal ook lokaal in 

de grond of in gebouwen moeten worden gebufferd. 

KLIMAAT IN RCD - OVERLAST HEMELWATER OP STRAAT. Nu al kan de stad  
hoosbuien niet aan. In de toekomst zullen deze hoosbuien alleen maar extremer worden. Met de 
huidige oplossingen lukt het niet het water te verwerken. Hoe kan het slimmer? 

piekbui 
60mm

piekbui 
90mm

benodigde opvang 25.000 m3 39.000 m3

berging in 
oppervlaktewater

25.000 m2

=6.5%
39.000 m2

=10%
berging in de grond 
(infiltratie)

83.333 m2

=22%
130.000 m2

=34%

In cm water op de 
openbare weg.

In cm water in het 
pand.

Wateroverlast bij een reguliere bui van 30 milimeter water per uur.
bron: Klimaatatlas Zuid-Holland.

Benodigde opvang bij de te verwachten 
extreme piekbuien. Uitgaande van een 
piekbui van 60 mm moet het water-
oppervlakte al 6 % van het totaal opper-
vlakte zijn, terwijl er nu 0,2 % aanwezig is.
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HET HITTE EILAND EFFECT. De temperatuur in het RCD is ruim 6 graden hoger
dan in de groene buitengebieden. Een versteende omgeving met weinig groen is daar een 
belangrijke oorzaak van.

De gemiddelde temperatuur in Rotterdam Central District ligt ruim 6 graden ten opzichte van de omliggende groengebieden.

Het Urban Heat Island effect is het verschijnsel dat de 

stad overdag sterker opwarmt en ‘s nachts slechter 

afkoelt dan zijn onbebouwde omgeving. Dat komt 

voornamelijk doordat stenige omgevingen meer 

warmte opnemen, de warmte moeilijker tussen de 

gebouwen door weg kan vloeien en doordat de wind 

minder vrij spel heeft om koele lucht aan te voeren.

Diverse studies in Rotterdam laten zien dat die 

opwarming tussen de 5 en 10 graden bedraagt (zie 

kaart). - Vooral in de in de bewoonde gebieden kan dit 

tot onprettige en zelfs gevaarlijke situaties leiden. De 

stijgende temperatuur en de slechte afkoeling ‘s nachts 

leiden tot slaapstoornissen en kunnen een gevaar voor 

de gezondheid vormen, met name voor kwetsbare 

groepen als kinderen en ouderen

In een nieuwe klimaatadaptieve stad moet  de dag- 

en nachttemperatuur ook op extreem hete dagen 

aangenaam blijven zodat het een positief effect heeft 

op de gezondheid en welbevinden van de bewoners. 
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Plekken voor kinderen

Plekken voor oude mensen

Heatmap met overzicht koele en warme plekken in het RCD. Bemerk dat de meeste uitbreidingslocaties op de koele plekken liggen (nummer 
1-4). Dit is een extra noodzaak om aandacht te besteden aan verkoelende maatregelen. Bron: Klimaatatlas Zuid-Holland.

1

2

3 4

HITTE IN HET DISTRICT. Hete en koele gebieden liggen op korte afstand. Op veel 
plekken waar ouderen wonen worden de hoogste temperaturen gemeten, bijvoorbeeld in het 
Oude Westen.

De temperatuurverschillen zijn vooral in de avonden en 

nachten groot. Kinderen en ouderen hebben daar het 

eerst last van. Daarnaast wordt als doel gesteld om de 

openbare ruimte ook op hete dagen aantrekkelijk te 

houden voor alle gebruikers. Vooral de (donker)oranje 

plekken op de kaart links verdienen aandacht. 
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KLIMAAT IN RCD - LUCHTKWALITEIT. De luchtkwaliteit in het RCD is matig tot slecht. 
Dat komt niet alleen door de uitstoot ter plaatse maar ook door de achtergrond-concentraties, 
veroorzaakt door de zee en de havenindustrie. 

Luchtkwaliteit in RCD. 
De concentratie fijnstof overschrijdt in het gehele gebied de door de 
Wereldgezondheids organisatie gestelde maximale waarden. bron: Atlas 
Leefomgeving (ALO)

Buitenruimten:
Hoeveelheid fijnstof 
pm10 in 2016 in ug/m3

Gebouwen:
Hoeveelheid elementair 
koolstof in  ug/m3

Nergens voldoet de luchtkwaliteit in het gebied aan de 

normen van de Wereldgezondheidsorganisatie die de 

maximale hoeveelheid fijnstof stelt op 10 ug/m3. Maar 

vooral op de doorgaande routes van het Hofplein, 

De Henegouwerlaan en delen van het Weena is de 

luchtkwaliteit slecht. 

Het verkeer speelt bij deze vervuiling een belangrijke 

rol, maar in Rotterdam zijn door de nabijheid van de 

zee en de  haven de achtergrondconcentraties fijnstof 

ook aanzienlijk. Er moeten flink wat maatregelen 

genomen worden om deze beide verstoorders te 

neutraliseren en de luchtkwaliteit echt goed te krijgen. 
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WIND IN RCD. De hoge bebouwing in combinatie met de lange, rechte oost-west 
georiënteerde straten veroorzaken veel windhinder wat gevaarlijke situaties oplevert voor fietsers 
en voetgangers. In de zomer zorgt deze continue trek voor een verkoelend effect.

westenwind

zuidenwind

zuidwestenwind

Buitenruimte
Verblijf
Slenteren

Hoge gebouwen veroorzaken bij hoge windsnelheden 

aan de voet van de gebouwen extreme 

valwinden. Daarnaast ontstaan er vooral bij de 

meest voorkomende  winden uit het zuidwesten, 

wervelwinden in de rechte en gladde oost-west 

straten. 

Op plekken waar valwinden en wervelwinden 

samenvallen is de windrichting en snelheid vaak 

onvoorspelbaar, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 

Voor adequate aanpassingen om de windoverlast te 

beperken is het verstandig eerst in kaart te brengen 

waar mensen verblijven en waar mensen slenteren. Dit 

zijn de eerste plekken waarvoor oplossingen gevonden 

moeten worden.

Overzicht ruimte waar mensen verblijven en 
slenteren

Overzicht extreme windval en wervelwinden. Bron: simulaties Designlab 2902
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DE KLIMAATDOELEN VOOR EEN KLIMAATADAPTIEF RCD. Welke klimaatdoelen moeten
er worden gesteld om de ambitie ‘ zo gezond als een bos’ waar te maken. Bij elk thema wordt in drie niveau’s 
naar het ultieme doel gewerkt.

Hoeveelheid oppervlaktewater/

waterberging binnen de 

beschikbare (openbare) ruimte 

maximaliseren (deels afvoeren).

Het gehele regenwater-

overschot bufferen op locatie 

(vertraagd afvoeren).

 

Het gehele regenwateroverschot 

bergen op locatie – dus ook 

seizoensberging - al het water 

zuiveren en/of hergebruiken).

Minimaliseren hittestress voor 

kwetsbare groepen - ouderen, 

kinderen, werkenden.

Minimale  uitstoot door 

wegverkeer en  reduceren 

uitstoot door bebouwing.

Nieuwe gebouwen veroorzaken 

geen windhinder in verblijfs- en 

slentergebieden

Geen windhinder in verblijfs- en 

slentergebieden in geheel RCD.

Geen windhinder in het gehele 

gebied.

Geen uitstoot wegverkeer 

en bebouwing; geen fossiele 

brandstoffen.

Geen uitstoot in het 

gebied plus binden van de 

achtergrondluchtvervuiling 

(negatieve footprint).

Minimaliseren hittestress 

kwetsbare groepen + openbare 

ruimten voor verblijf en 

Minimaliseren hittestress in het 

hele gebied tot het niveau van 

de buitengebieden. 

VERGROTEN WATEROPVANG
+

+

+

+

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

VOORKOMEN HITTESTRESS

VERBETEREN LUCHTKWALITEIT

VOORKOMEN WINDHINDER 

Het doel is van het Rotterdam Central District het 

meest klimaatadaptieve Central District van de wereld 

te maken; een omgeving zo gezond als een bos (of als 

u liever op de hei loopt, zo gezond als de heide). Dit 

doel is niet in een keer te bereiken en bestaat uit een 

samenhang van vele maatregelen, klein en groot, door 

overheden, eigenaen, ondernemers en particulieren.  

In het overzicht aan de linkerkant worden de 

tussenstappen beschreven die voor bepaalde periode 

als taak gesteld kunnen worden, om uiteindelijk te 

komen bij de wenselijke, met drie plussen aangegeven 

doelen.
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HET KLIMAAT IN RCD. Water, warmte en wind zijn bij onjuiste omstandigheden een last, maar ze 
kunnen ook positieve punten hebben.  

Luchtkwaliteit

verbeteren

+ 

inzetten groen voor 

verkoeling, recreatie en 

voedsel voorziening.

Vergroten van

wateropvang

+

Hergebruik water voor 

gebruik, verkoeling en 

recreatie.

Hittestress

voorkomen

+

benutten warmte voor een 

aangename omgeving en 

voor duurzame energie.

Windhinder

voorkomen

+ 

Benutten wind voor 

energie, koeling en 

ventilatie

Welzijn en 

bewustwording

=

Minstens zo  belangrijk als het opheffen van de 

negatieve gevolgen van wind, water en hitte, is om te 

kijken welke positieve bijdrage ze kunnen leveren aan 

de leefbaarheid van het gebied. Water, hitte en wind 

kunnen veel hinder veroorzaken, maar ze hebben ook 

positieve kanten. 

Het water kan benut worden voor stadslandbouw, 

als grijs water in gebouwen en voor verkoeling van 

gebouwen en de openbare ruimte. 

Teveel warmte kan hinderlijk zijn, maar is, zeker 

in Nederland, in veel gevallen juist gewenst voor 

een aangenaam verblijfsklimaat. Zonlicht levert 

veel vitamine D en heeft een positief effect op de 

gezondheid en welbevinden. 

Teveel wind is lastig, maar gedurende hete zomers 

zorgt elk vleugje wind voor extra verkoeling. 

Bovendien kan met zon en wind energie opgewekt 

worden, zowel passief als actief. In dit onderzoek 

ligt de nadruk op het verwerwezenlijken van de 

klimaatdoelen, maar de positieve aspecten van de 

klimaatsveranderingen worden niet vergeten.
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WAT ER AL BEREIKT IS AAN VERBETERING VAN DE LUCHTKWALITEIT. De 
gezondheid in het gebied is nog niet optimaal, maar de laatste decennia is er al grote vooruitgang geboekt. 
De hoeveelheid fijnstof en metalen is in die periode gedecimeerd.

Concentratie stof en fijnstof in de lucht in Rotterdam 1970 - 2010. Bron

Regionale achtergrondconcentraties fijnstofbestanddelen in Rotterdam 1990 - 2010
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WELKE ADAPTIEVE MAATREGELEN AL GEREALISEERD ZIJN. Zoals het historisch 
onderzoek toont is het verlangen naar een gezonde omgeving van alle tijden. In het klimaatadaptief maken van 
het gebied kan voortgebouwd worden op de vele initiatieven die de afgelopen jaren al gerealiseerd zijn.

Geveltuintjes Oude Westen

Twee rijksmonumenten met Energie A-label

Behoud monumentale Platanen

Weren vervuilende vrachtauto’s

10.000 m2 zonnepanelen 
op dak Centraal Station

Dakakker, stedelijke landbouw

Groendak op 
Groothandelsgebouw

Rotterdam
Centraal Station

2.500 m3 regenwateropslag 
op parkeergarage Kruiskade

Sporen

Essenburg park

Schiekade

Hofbogen

Coolsingel



5 STRATEGIE KLIMAATADAPTATIE RCD
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KLIMAATDOELEN VERANKEREN Het doel is duidelijk, de geschiedenis is beschreven en de huidige 
klimaatsituatie verkend. Hoe zetten we deze kennis in bij de transformatie van het Rotterdam Central District 
tot het meest klimaatadaptieve Central District van de wereld? 

LUCHTKWALITEIT
VERBETEREN

VERGROTEN VAN
WATEROPVANG

HITTESTRESS
VOORKOMEN

WINDHINDER
VOORKOMEN

WELZIJN &
BEWUSTWORDING

=

Op internet en op Pinterest is een grote variatie van 

afbeeldingen van klimaatadaptieve steden te vinden. 

Een overweldigende verzameling van fantastische 

groene wolkenkrabbers omgeven door groene 

bossages en klaterende beekjes. Bijna al deze 

afbeeldingen hebben gemeen dat ze als een volkomen 

nieuwe ingreep over de locatie zijn gepland, zoals Le 

Corbusier voor zijn nieuwe Ville Radieuse een groot 

deel van Parijs elimineerde. 

Deze klimaatadaptieve plannen concentreren zich 

vooral op het eindbeeld, terwijl juist de weg om het te 

verwezenlijken de meeste vraagtekens kent. 

Voor Rotterdam Central District wordt in dit 

ontwerpend onderzoek allereerst gekeken naar de 

doelen en de wijze hoe die te bereiken zijn. In tweede 

instantie wordt dit vertaald naar voorbeelden en 

mogelijkheden. Het is daarom een evolutionair proces, 

geen radicale revolutie zoals Le Corbusier dat voor 

ogen had. 

Samenhang tussen alle maatregelen om een gezonde en klimaatadaptieve stad te realiseren.

Overal in de wereld worden worden extreme groene eindbeelden gepresenteerd, meestal zonder context  
.Van linksboven met de klok mee: New York, Ho Chi Min, Tianjin en Parijs
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ONTWIKKELSTRATEGIE. Geen glimmende renderings van een idealistische eindbeeld, maar een 
evolutionair proces waarbij de focus ligt op de weg naar het einddoel. Het proces is verdeeld in vijf stappen 
met zowel aandacht voor de resultaten, het proces en de samenwerking.

Nu de belangrijkste parameters onderzocht zijn kan de 

ontwikkelstrategie bepaald worden. Klimaatadaptatie 

is een transitieproces dat vraagt om een lange adem 

en een visionaire energie. We kiezen daarbij voor 

een evolutionair proces waarbij uitgegaan wordt van 

de huidige situatie, die stap voor stap verder wordt 

ontwikkeld tot de gewenste klimaatadaptieve stad.

In de eerste stap van de ontwikkelstrategie worden 

de doorlopende groene lijnen beschreven. Net zoals 

een samenhangend infrastructuur netwerk essentieel 

is voor de mobiele stad, is een doorlopend groen 

netwerk de drager voor de klimaatadaptieve stad.

De tweede stap toont de verwevenheid van de 

groene lijnen met de dragende structuren in het 

gebied. Deze structuren zijn historische verankerd en 

gedurende eeuwen met vallen en opstaan verrijkt en 

verfijnd. De klimaatadaptieve stad voegt hier weer een 

nieuwe laag  aan toe.

De dragende structuren vormen het raamwerk voor 

de klimaatadaptieve ‘bouwstenen’. Een brede set van 

maatregelen op verschillende niveaus die tezamen de 

doelstellingen bewerkstelligen.

In de derde stap, de stap van tijd en ruimte, wordt het 

belang van de grote samenhangende visies onderkent, 

maar wordt tegelijkertijd het belang begrepen om 

direct te starten. Nu, dit jaar kunnen er al maatregelen 

genomen worden. Deze eerste acties zullen nog 

onsamenhangende initiatieven zijn, vooral nuttig om 

het bewustzijn te vergroten. Ze zijn wel de ankerpunten 

die eenmaal verbonden tot de gewenste samenhang 

leiden voor de klimaatadaptieve stad, 

De laatste twee stappen hebben betrekking op het 

proces en de organisatie. Klimaatadaptatie zou voor 

de stad de hoogste prioriteit moeten hebben gezien de 

snelheid waarmee het klimaat veranderd.  Toch krijgt 

het zelden deze prioriteit. In de vierde stap wordt het 

belang aangestipt klimaatadaptatie te verankeren aan 

andere thema’s als de verbetering van het leefklimaat 

en het creëren van een gevarieerder stedelijk milieu. 

De bouwstenen tonen de verwevenheid van alle 

benodigde ingrepen. Iedereen moet bijdragen aan 

de klimaatadaptieve stad. Overheid, Waterschap, 

eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers. etc.  

In de vijfde stap wordt daarom ingegaan op het 

belang van samenwerken én op het belang van een 

gedreven trekker. Een goede organisator met visie die 

zorgt voor continuïteit en de boel blijft aanjagen.  

Stap 2: Creëer dragende structuren in de openbare ruimte en 

combineer ze met  klimaatadaptieve ‘bouwstenen’.

Stap 3: Koppel de langetermijnvisie aan snelle ingrepen en vorm 

deze ingrepen tot een ruimtelijk krachtig systeem.

Stap 4: Vergroot met de klimaatingreep ook de 

verblijfskwaliteit in het gebied.

Stap 5: Organiseer samenwerking en zorg voor een trekker.

0 2 5 10 15 Jaar

Groene/luchtuiverende gevels en daken bestaande en nieuwe gebouwen

Groendaken aan elkaar koppelen

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Drink(regen)waterpunten

Meer groen oppervlak

Meer verdampend

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Verhoogde tarrasse of windjwalijeplekker

Windreducercode gevels

Wind op bestaande daken benutten

Integreren windbescheming nieuwe ontwikkenlingen

Vernevelen van water openbare ruimte

Luchtkoelende gebouwen

Ontkoppelen HWA/ Molgoten en regenbassins Groen-blauwe verbindingen op maaiveld

Optimaal robuust watersysteem

Optimale verblijfskwaliteit
gebouw-openbare ruimte

Waterberging in/op bestaande gebouwen Waterbassins op hoogte

Permanente luchtuiveringsinstallaties

Tijdelijke fjnstofmagneten

Voliedig electrisch verkeer

Meer deelauto’s, minder parkeren

Transformatie slimme/ verkeersluwe straten

Optimaal deelautosysteem

Stap 1: Realiseer stedelijke groene verbindingen.
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STAP 1: VERBIND DOORLOPENDE STEDELIJKE GROENE STRUCTUREN. 
Een klimaatadaptieve stad heeft naast doorgaande verkeerstructuren ook  goede doorlopende groenstructuren 
nodig voor recreatie, langzaam verkeer en een versterking van de ecologie.

Met een nieuw netwerk van groenstructuren  wordt het 

mogelijk langs groene linten door de stad te bewegen.  

Zodat men lopend of fietsend zonder onderbreking 

van het hart van de stad naar de buitengebieden kan 

komen. 

In het voorstel wordt het Centraal Station met groene 

linten  verbonden met de Schie en De Rotte. De 

groene zone’s koppelen gezondheid aan ecologie, 

economische waarden aan recreatie. Het is een 

vervolg op een aanpak die al vaker succesvol in 

Rotterdam is gehanteerd. 

De routes hechten de stad niet alleen aan enkele 

belangrijke Rotterdamse waterwegen, maar sluiten 

ook aan bij de groene doorlopende verbindingen 

die stapsgewijs in ontwikkeling zijn. Zoals de groene 

connectie in Rotterdam West en het rondje Kralingen 

in Rotterdam Oost. 

Nieuwe doorlopende groene verbindingen koppelen het station met de Schie en de Rotte, zoals de Westersingel het station met de Maas 
verbindt. Deze groene verbindingen zijn ideale mogelijkheden om te voet of met de fiets zonder onderbrekingen door een groene omgeving 
door de stad te bewegen en de omliggende buitengebieden rondom de stad te bereiken.

Schie

Rotte

Maas

Rondje Kralingen

De Groene Connectie
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STAP 2: DRAGENDE STRUCTUREN EN DE BIJBEHORENDE BOUWSTENEN. Vier 
belangrijke ruimtelijke structuren, die als drager functioneren voor de klimaatingrepen. Aangevuld met een 
arsenaal aan bouwstenen die de klimaatadaptieve stad tot stand brengen.

De dragende ruimtelijke structuren in het gebied. 

De Spoorzone

Weena

West Kruiskade

Vier ruimtelijke structuren vormen de kern van de 

transformatie van het gebied. Elke structuur heeft een 

duidelijke link naar een historische periode. De (West) 

Kruiskade is daarbij de oudste stedelijke structuur en 

dateert van de Middeleeuwen. Veel recenter is het 

Weena, Deze straat is in het Basisplan van 1946 als 

nieuwe stadspromenade geïntroduceerd. Het vormt 

nu de as van het Central District, maar is eerder een 

verkeersader dan een statige boulevard. Ondanks 

meerdere pogingen er een echte promenade van te 

maken is dit nooit van de grond gekomen. 

De spoorzone wordt in dit onderzoek geïntroduceerd 

als een nieuwe eenentwintigste eeuwse groene ader 

die het station verbindt met de Schie en de Rotte. 

Deze drie lange oost-west structuren worden 

verbonden door kortere noord-zuid verbindingen. Deze 

verbindingen volgen het oude slotenpatroon uit de 

Middeleeuwen. Het beste is dit af te lezen in het Oude 

Westen.

 

Oude Westen
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DE ‘BOUWSTENEN’ OP ZEVEN NIVEAUS. 

Dak
Kas
Groen dak
Openbaar park
Stadslandbouw
Wateropslag

1

3

Add-on’s
Luifels / windschermen
Balkons
Terrassen

4Plint
Watertrap

Groene oases

5 Stoep
Infiltratiestrook
Waterdoorl. verharding
Bomenlaan

Klimaatbankje

67 Straat
Retentie
Luchtzuiverend asfalt
bufferende bestrating
Molgoten

Mensen
Klimaatfestival
Groene speelruimten
Waterpark
Stadslandbouw

Gevels
Groene gevel
Wind(gaten)gevel
Kinetische gevel
Nevelgevel

2

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad speelt 

zich op vele schaalniveau’s af. Het is een samenspel 

van ingrepen in stedelijke structuren, openbare ruimten 

en bebouwing. 

Op ieder schaalniveau zijn het nauwkeurige ingrepen 

die er voor zorgen dat de structuren, ruimten en 

gebouwen werkelijk klimaatadaptief zijn. 

Het creëren van groen elementen blijft niet beperkt tot 

het maaiveld, maar ook in, op en aan de gebouwen 

kunnen groene voorzieningen worden toegepast.. 

Nieuwe functies als stedelijke landbouw behoren ook 

tot de bouwstenen van de klimaatadaptieve stad. 

Op de volgende pagina wordt een grote selectie aan 

bouwstenen weergegeven, gerangschikt langs zeven 

ruimtelijke thema’s.
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1 2 4 5 6 73

SELECTIE BOUWSTENEN / MAATREGELEN

DAK GEBOUW PLINT STOEP STRAAT PEOPLEADD-ON’S

Mobiele 
windschermen

Groene gevel

Wind (gaten) gevel Balkons, terrassen, 
windschut

Dak kas

Groene bussan Kinetische gevels Doorlopende 
fietsroutes in groen

Groene verbinding 
over Schiekade

Wind op daken 
benutten

Bewondering

Groene verbinding 
over dok CS

Stadslandbouw 
torens

Water als 
speelthema

Groene daken

Ruwe gevel - wind

Openbare 
dakenroute

Infiltratiestrook

Open goot

Klimaatbank

Regentuin / 
retentiestrook

Retentie

Elektrisch vervoer

Wateropvang bassin

Bufferende tegels

Zichtbare goot

Waterpasserende 
verharding

Watertuin

Watertrap

Wateropslag en 
-reiniging

Verneveling

Waterplein

Schaduwrijke 
bomenlaan

Zonering

Hergebruik water

Waterpret

Spel en recreatie

Natuurbeleving

Samenzijn



Rotterdam Climate District 52

STAP 3: STRATEGIE VAN TIJD EN RUIMTE. Koppel langetermijnvisie aan snelle ingrepen zodat 
de klimaatadaptieve kansen direct zichtbaar zijn en door de gebruikers ervaren kunnen worden. 

0 2 5 10 15 Jaar

Groene/luchtuiverende gevels en daken bestaande en nieuwe gebouwen

Groendaken aan elkaar koppelen

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Drink(regen)waterpunten

Meer groen oppervlak

Meer verdampend

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Verhoogde tarrasse of windjwalijeplekker

Windreducercode gevels

Wind op bestaande daken benutten

Integreren windbescheming nieuwe ontwikkenlingen

Vernevelen van water openbare ruimte

Luchtkoelende gebouwen

Ontkoppelen HWA/ Molgoten en regenbassins Groen-blauwe verbindingen op maaiveld

Optimaal robuust watersysteem

Optimale verblijfskwaliteit
gebouw-openbare ruimte

Waterberging in/op bestaande gebouwen Waterbassins op hoogte

Permanente luchtuiveringsinstallaties

Tijdelijke fjnstofmagneten

Voliedig electrisch verkeer

Meer deelauto’s, minder parkeren

Transformatie slimme/ verkeersluwe straten

Optimaal deelautosysteem

Een Klimaatadaptieve stad wordt niet in een dag 

gebouwd. Het vergt veel voorbereiding, overleg en 

samenwerking om overtuigende plannen te maken en 

deze te realiseren. Dit proces kan lang duren, maar er 

moet niet gewacht worden tot deze samenhangende, 

breed gedragen visie  afgerond is. Er moet al op korte 

termijn begonnen worden met oplossingen die snel 

uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld om te laten 

zien dat er actie ondernomen wordt, om te laten zien 

wat er allemaal mogelijk is en, misschien nog wel het 

belangrijkste, om de bewustwording van de gebruikers 

in het gebied te versterken.

Tijdkaart met een overzicht aan maatregelen. Van snelle interventies tot grootschalige ingrepen.
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TIJD EN RUIMTE. De tijdstrategie krijgt een ruimtelijke vertaling. De eerste ingrepen kennen nog weinig 
samenhang. Na verloop van tijd verbinden deze acties zich geleidelijk tot een samenhangend geheel om 
uiteindelijk tot een compleet systeem te groeien.

PUNTEN VERBINDINGEN SAMENHANGEND SYSTEEM

TIJD

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad is 

complex en vele aspecten spelen daarin een rol. Het 

is daarom essentieel om goede plannen te maken 

die een samenhangend brede aanpak voor de 

klimaatadaptieve stad te maken.

Op de vorige pagina is al aangegeven hoe belangrijk 

het is dat snel tot actie wordt overgegaan. Deze acties 

zulllen nog weinig samenhang kennen. 

In de volgende jaren kunnen deze geïsoleerde 

speldenprikken met elkaar verbonden worden tot een 

samenhangende structuur om uiteindelijk te resulteren 

in een compleet systeem waarin alle onderdelen 

samenwerken en elkaar versterken. Een aangename 

en gezonde wijk voor de bewoners, gebruikers en 

bezoekers.
Het maken van goede plannen is essentieel, maar er moet al direct actie ondernomen worden. Om het bewustzijn van gebruikers te vergroten, 
om te experimenteren en om de eerste stappen naar een klimaatadaptieve stad te ondernemen. Later kunnen deze initiatieven worden 
samengevoegd tot een samenhangend systeem.
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De samenhang tussen tijd en ruimte is op de volgende 

pagina’s goed weergegeven. In vier fasen transformeert 

het huidige stenige district met weinig aandacht 

voor het klimaat tot een groen en gezond gebied dat 

aangepast is op de voorspelde klimaatveranderingen. 

Langzaam verandert het stenige gebied tot een groen 

en aantrekkelijke ruimte die volledig klimaatadaptief is. 

Op de volgende pagina wordt deze transformatie stap 

voor stap uitgewerkt.

Eerste fase 0-2 jaar
Een klimaatfestival, flash mobs, 
kleine windschermen, de 
eerste wateropvang en een 
luchtzuiveringstoren.

Tweede fase 2-5 jaar
De eerste nieuwe 
klimaatadaptieve gebouwen 
verschijnen. Groene daken 
worden met elkaar verbonden.

Derde fase 5-15 jaar
De Spoorzone, de groene 
verbinding vanaf het 
Centraal station ontstaat. Het 
programma wordt diverser 
onder andere met torens voor 
stadslandbouw.

Vierde fase na 15 jaar
De waterboulevard wordt 
geïntroduceerd. Er ontstaat 
de gewenste samenhang in 
het systeem. De gestelde 
klimaatdoelen worden gehaald. 
Het RCD kan zeggen dat het 
het meest klimaatadaptieve 
Central District van de wereld is.

SAMENHANG TUSSEN DE STRATEGIEËN TIJD EN RUIMTE. 
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DE EERSTE JAREN, 0-2 JAAR. Naast het plannen van een langetermijnvisie wordt er in de eerste 
jaren al direct tot actie overgegaan. Met snelle interventies als windschermen en klimaatvriendelijke bushaltes. 
Bewustzijnsbevorderende activiteiten zoals een klimaatfestival helpen het thema actueel te houden.

0 2 5 10 15 Jaar

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Meer verdampend

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Tijdelijke fjnstofmagneten
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ACTIES 0-2 JAAR

Groene wandelroutes Start elektrische bussen

Rotterdam
Centraal Station

Sporen

Essenburg park

Schiekade

Hofbogen

Coolsingel

Verkoeling in de stad Climate-events en flashmobs

Mobiele windschermen Paviljoen klimaat festival

Vergroenen OV-haltes Smog-free torens
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DE EERSTE JAREN. IMPACT MAATREGELEN OP KLIMAATDOELEN

openen groene wandelroutes +
 

flashmobs en climate-events +
mobiele windschermen hoge gebouwen +
verkoelende/verdampende installaties +

vergroenen OV-haltes + + +
smog-free torens bij wegen en  verkeerspunten + +

vergroenen en ontstenen van daken, restruimtes/bermen + + +

LUCHTKWALITEIT WATEROPVANG HITTE WIND WELLNESS &
 AWARENESS

 + = positief effect van ingreep op betreffend thema       + = positief effect, afhankelijk van de ruimtelijke uitwerking

Met kortstondige evenementen wordt komende jaren 

aandacht, interesse en enthousiasme opgewekt voor 

klimaatadaptieve herinrichting van het gebied. - Deze 

evenementen en enthousiasme ondersteunen de 

ingrepen voor meer groen en verkoeling en minder 

wind en luchtverontreiniging. Die ingrepen worden 

zowel door de gemeente, als door bewoners en 

gebruikers van het RCD geïnitieerd. 

De maatregelen leiden tot een gezamenlijk 

bewustzijn dat het gebied positief kan veranderen 

en ondersteunen de discussies over de gewenste 

strategie voor een klimaatadaptieve stad.
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DE TWEEDE FASE, 2-5 JAAR

0 2 5 10 15 Jaar

Groene/luchtuiverende gevels en daken bestaande en nieuwe gebouwen

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Drink(regen)waterpunten

Meer groen oppervlak

Meer verdampend

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Wind op bestaande daken benutten

Vernevelen van water openbare ruimte

Ontkoppelen HWA/ Molgoten en regenbassins

Waterberging in/op bestaande gebouwen

Permanente luchtuiveringsinstallaties

Tijdelijke fjnstofmagneten Meer deelauto’s, minder parkeren
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ACTIES 2-5 JAAR

Regenpijpen afkoppelen en molgoten
Stadskas met commerciële functie

Weenapoint MVRDV/Maarsen

Bewustwording watersysteem
Verbinden van groene daken

Vernevelen van water Wind benutting en wind reductie

Wind op daken benutten Groene gevels

Rotterdam
Centraal Station

Sporen

Essenburg park

Schiekade

Hofbogen

Coolsingel
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IMPACT MAATREGELEN OP KLIMAATDOELEN 2-5 JAAR

meer deelauto’s, 

minder parkeren 
+ +

 meer (semi-)openbaar groen + + + +
2e editie Klimaatfestival +
vergroenen van gevels 

en daken + + + + +
vernevelen van water op straat +

luchtzuiverende parkeergarages +
regenpijpen afkoppelen/ 

molgoten + + +
regenwater als drinkwaterbron  

in de openbare ruimte + + +
stadskassen op daken + + +

wind op daken benutten

 + = positief effect van ingreep op betreffend thema        + = positief effect, afhankelijk van de ruimtelijke uitwerking

LUCHTKWALITEIT WATEROPVANG HITTE WIND WELLNESS & AWARENESS

In deze fase worden grotere ingrepen uitgevoerd, 

waarvan de kiem al in de eerste jaren van de 

transformatie is gelegd. 

Ook nu worden de maatregelen zowel door de 

gemeente, eigenaren als door de bewoners en 

gebruikers van het gebied uitgevoerd. 

Nadruk in deze periode ligt op het verbeteren van de 

luchtkwaliteit, zonder de andere thema's te vergeten.

Het klimaatfestival laat de positieve ontwikkelingen in 

het RCD zien en enthousiasmeert tot nieuwe ingrepen.
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DE MIDDENLANGE TERMIJN, 5-15 JAAR. In deze periode zijn de eerste verbindingen goed 
zichtbaar, zoals de groene as naar de Rotte en de groene grens van de oude Diergaarde. De eerste verticale 
stadslandbouw verschijnt in het stadsbeeld.

0 2 5 10 15 Jaar

Groene/luchtuiverende gevels en daken bestaande en nieuwe gebouwen

Groendaken aan elkaar koppelen

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Drink(regen)waterpunten

Meer groen oppervlak

Meer verdampend

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Verhoogde tarrasse of windjwalijeplekker

Windreducercode gevels

Wind op bestaande daken benutten

Integreren windbescheming nieuwe ontwikkenlingen

Vernevelen van water openbare ruimte

Luchtkoelende gebouwen

Ontkoppelen HWA/ Molgoten en regenbassins Groen-blauwe verbindingen op maaiveld

Optimaal robuust watersysteem

Optimale verblijfskwaliteit
gebouw-openbare ruimte

Waterberging in/op bestaande gebouwen Waterbassins op hoogte

Permanente luchtuiveringsinstallaties

Tijdelijke fjnstofmagneten

Voliedig electrisch verkeer

Meer deelauto’s, minder parkeren

Transformatie slimme/ verkeersluwe straten

Optimaal deelautosysteem
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ACTIES 5-15 JAAR

Terrassen als windvangersWateropvang en zuivering

Torens stadslandbouw.Water als speelthema

Groene gevelshuisvesting voor dieren

Zonering naar gebruik

Wonen

Zuid Noord

Werken

Waterval voor verkoeling en energieopwekking

Rotterdam
Centraal Station

Sporen

Essenburg park

Schiekade

Hofbogen

Coolsingel
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IMPACT MAATREGELEN OP KLIMAATDOELEN 5-15JAAR

3e Klimaatfestival +
(meer) groendaken aan elkaar 

koppelen
+ + + +

 
groen-blauwe verbindingen op 

maaiveld (klimaatsingels)
+ + + +

waterbassins op hoogte 

(koppelen aan watersysteem)
+

luchtreinigende gevels + + +
luchtkoelende gevels 

(Solar Cooling System)
+ +

slimme windvangers tbv 

koeling
+ +

 + = positief effect van ingreep op betreffend thema        + = positief effect, afhankelijk van de ruimtelijke uitwerking

LUCHTKWALITEIT WATEROPVANG HITTE WIND WELLNESS & AWARENESS

Over een periode van 5 tot 15 jaar wordt het mogelijk 

te werken aan grootschaliger ingrepen in de openbare 

ruime en aanpassing van installaties en gebouwen. 

Langzaam ontstaan er verbindingen tussen de eerdere 

ingrepen en wordt de structuur zichtbaar. 

Nadruk in deze periode ligt vooral op het watersysteem 

en het voorkomen van hittestress.

Let wel dat om deze maatregelen uitgevoerd te krijgen 

in deze periode, nu al moet worden begonnen met 

planning en voorbereiding.



Rotterdam Climate District 64

ACTIES >15 JAAR Na 15 tot 25 jaar is het district volledig klimaatadaptief. De klimaatdoelen zijn bereikt 
en de stad is een veilige, levendige en aantrekkelijke stad met een veel grotere diversiteit aan gebouwen, 
functies en mensen dan in het huidige Central District.  Met een grotere dichtheid maar ook meer ruimte.

0 2 5 10 15 Jaar

Groene/luchtuiverende gevels en daken bestaande en nieuwe gebouwen

Groendaken aan elkaar koppelen

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Drink(regen)waterpunten

Meer groen oppervlak

Meer verdampend

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Verhoogde tarrasse of windjwalijeplekker

Windreducercode gevels

Wind op bestaande daken benutten

Integreren windbescheming nieuwe ontwikkenlingen

Vernevelen van water openbare ruimte

Luchtkoelende gebouwen

Ontkoppelen HWA/ Molgoten en regenbassins Groen-blauwe verbindingen op maaiveld

Optimaal robuust watersysteem

Optimale verblijfskwaliteit
gebouw-openbare ruimte

Waterberging in/op bestaande gebouwen Waterbassins op hoogte

Permanente luchtuiveringsinstallaties

Tijdelijke fjnstofmagneten

Voliedig electrisch verkeer

Meer deelauto’s, minder parkeren

Transformatie slimme/ verkeersluwe straten

Optimaal deelautosysteem



ACTIES >15 JAAR

Klimaatvriendelijke straten Groene verbinding over dok CS

Groene accentuering Oude Diergaardesingel Doorlopende fietsroutes in groen

Kinetische gevels Groen verbinding over Schiekade

Waterboulevard Weena Wind als verkoeling

Rotterdam
Centraal Station

Sporen

Essenburg park

Schiekade

Hofbogen

Coolsingel
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IMPACT MAATREGELEN OP KLIMAATDOELEN >15JAAR

volledig elektrisch verkeer/

geoptimaliseerd deelauto-

systeem

+ + +
 op alle gebouwde lagen 

groene pleinen, parken en 

kassen

+ + + +
optimale verblijfskwaliteit 

tussen gebouw en buitenruimte
+

slimme, energie-neutrale 

gebouwen
+

groen-blauwe verbindingen op 

hoogte
+ + + + +

eten uit eigen gebied/

open grond
+ + + +

optimaal robuust watersysteem + +
 + = positief effect van ingreep op betreffend thema        + = positief effect, afhankelijk van de ruimtelijke uitwerking

LUCHTKWALITEIT WATEROPVANG HITTE WIND WELLNESS & AWARENESS

In 2035 en verder worden de structuren die ontstaan 

zijn verder verstevigd. De groene structuren hebben 

vorm gekregen en vergen vooral onderhoud, 

gebouwen zijn geheel klimaatadaptief met op het dak 

veel ruimte voor groen, voedsel en energie.

Het watersysteem zal zo worden aangepast dat 

de grote hoosbuien niet tot overlast leiden en dat 

water zoveel mogelijk binnen het gebied wordt 

vastgehouden. 

Ook zullen er tegen die tijd grote veranderingen zijn 

ontstaan in de mobiliteit, die het gebruik en inrichting 

van de stad beïnvloeden. 

En ongetwijfeld zullen er ingrepen gewenst zijn 

waarvan we nu nog geen weet hebben...



Rotterdam Climate District 67

STAP 4: KOPPEL DE KLIMAATADAPTATIE AAN DE LEEFKWALITEIT. Klimaatadaptatie 
is belangrijk, nagenoeg iedereen onderschrijft dat, maar het is ook een abstract doel. Koppel het daarom aan 
andere, meer concrete doelen als leefkwaliteit en gezondheid waardoor adaptatie acceptabel wordt.

Transitieprocessen wekken weerstand op. Vertrouwde 

en gewaardeerde ervaringen verdwijnen en de 

voordelen van nieuwe ervaringen worden niet altijd 

direct herkent. Oude verdienmodellen raken uitgewerkt, 

maar het is nog onduidelijkheid wat er voor in de plaats 

komt. 

Klimaatadaptatie is een transitieproces en de 

veranderingen die het met zich meebrengt zijn groot 

en zullen niet direct op waarde geschat worden. Als 

er dan ook nog onduidelijkheid is over de verdeling 

van de kosten zonder dat zeker is of er ook baten 

tegenover staan, voor wie en wanneer, dan wordt de 

weerstand alleen maar groter.

Klimaatadaptatie is ook nog eens abstract. De 

veranderingen zijn niet zo snel te zien, burgers lezen 

er wel over maar ervaren het nauwelijks. De meesten 

hebben dringender vraagstukken in hun leven dan 

klimaatadaptatie.

Om de acceptatiegraad te verhogen is het daarom 

essentieel om klimaatadaptieve maatregelen te 

koppelen aan andere voordelen. Bijvoorbeeld de  

verbetering van de openbare ruimte, meer ruimte door 

het verminderen van het verkeer (zonder de bereikbaar 

te verminderen), een veiligere ruimte of een koelere 

ruimte in de zomer. Het moet snel duidelijk zijn dat 

de klimaatadaptieve stad niet een abstract doel is, 

maar leidt tot een attractieve stad, die niet alleen beter 

afgestemd is op het klimaat maar ook op het gebruik 

door de mensen. Gebruik met andere woorden de 

noodzakelijke aanpassingen voor klimaatadaptatie als 

vliegwiel voor meer concrete stedelijke verbeteringen.

Groene park wachtruimte op busstation.

Stedelijke landbouw met theetuin op de daken.

Groene ruwe gevel voor plezier en windreductie.
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STAP 5. STIMULEER SAMENWERKING EN ZORG VOOR EEN TREKKER. De weg 
naar een klimaatadaptief district vergt veel kleine stappen, te nemen door veel verschillende partijen. 
Samenwerking is onontbeerlijk, net als een enthousiasmerende trekker die zorgt voor continuïteit.

Samenwerking met gebruikers, experts en instanties 

was vanaf het begin het uitgangspunt voor dit 

onderzoek. Er is samengewerkt met gebruikers, 

experts, bewoners, bedrijven. Er zijn expert meetings 

georganiseerd en een stadslab. De gemeente en 

de vereniging RCD trokken samen op met het 

Klimaatteam RCD.

Het Klimaatteam is steeds de trekker van het gehele 

proces. Zij wil deze rol ook in de voortzetting van het 

project spelen om de ideeën een echt te realiseren en 

iedereen enthousiast te krijgen voor een ontwikkeling 

die onvermijdelijk is en vele kansen biedt voor iedereen.

Stadslab Klimaatadaptief RCD, verslag  september 2018

RESULTATEN STADSLAB

KLIMAATADAPTIEF RCD
18 september 2018, Rotterdam

Merel Bakker, stedelijk ontwerper Rotterdam, Stadslab.

Hans de Jonge, voorzitter RCD, Stadslab

Rondleiding Nederland verandertd/t, december 2018
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Met de gehele  uitvoering van het voorgestelde 

pakket aan maatregelen, verandert het RCD binnen 

25 jaar in een compleet nieuwe beleving, een nieuwe 

laag in de historie van het gebied. Alle gebouwen 

zijn klimaatadaptief en de openbare ruimte wordt 

aangenaam en leefbaarder. Het daklandschap vormt 

een nieuwe ruimte van rust en groen boven de stad. 

De aanpak om de maatregelen te faseren, geeft de 

mogelijkheid voortdurend te sturen op de te nemen 

maatregelen. Nevenstaand schema is daarbij leidend: 

hoever zijn we op weg om ‘een klimaat als dat van een 

bos’ te realiseren? Waar moet nog een schepje bij? 

Op pagina 14 stond het gebruik van het huidige 

district weergegeven. Tweederde verhard, eenderde 

bebouwd en bog geen 7% openbaar groen. De 

gebouwen leverden nauwelijks een bijdrage aan de 

klimaatverbetering, noch in het gebied zelf noch op de 

globale schaal. Op de volgende pagina staat hetzelfde 

gebied na vijfentwintig jaar, met meer groen, vooral 

in en op de gebouwen,  en meer water, ook in de 

gebouwen. De gebouwen zijn slimmer en adaptiever, 

de openbare ruimte aangenamer en vooral in de zomer 

koeler.

Het gehele regenwateroverschot 

bergen op locatie – dus ook 

seizoensberging - al het water 

zuiveren en/of hergebruiken).

Geen windhinder in verblijfs- en 

slentergebieden in geheel RCD.

Geen uitstoot in het 

gebied plus binden van de 

achtergrondluchtvervuiling (negatieve 

footprint).

Minimaliseren hittestress in het 

hele gebied tot het niveau van de 

buitengebieden. 

VERGROTEN WATEROPVANG
+++

+++

+++

VOORKOMEN HITTESTRESS

VERBETEREN LUCHTKWALITEIT

VOORKOMEN WINDHINDER 

HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD. Na 20-25 
jaar kan het Rotterdam Central District het meest klimaatadaptieve central district van de wereld zijn.
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Oppervlakte verhouding functie ten opzichte van het totale 
grondoppervlakte. 
Een groot deel van het groen is aangebracht in de gebouwen, op 
de gebouwen of aan de gevels.
Op het maaiveld is het wateroppervlak fors toegenomen. 
Daarnaast zijn alle daken uitgevoerd als waterretentiedaken en 
hergebruiken de nieuwe gebouwen het water. In een gebouw 
wordt het eigen water eerst gezuiverd om daarna weer hergebruikt 
te worden.

Verhard oppervlakte openbare 
ruimte

Bebouwd oppervlakte

Openbaar groen

Privé binnenterreinen en 
groene ruimten op, in en aan 
de gebouwen

Oppervlaktewater

Water in en op de gebouwen.

25%

59%

13%

75%

  7%
11%

HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD. In de 
klimaatadaptieve stad werken de gebouwen mee als klimaatmachines. Ze vangen water op en zuiveren het, 
het groen reinigt de lucht en stimuleert de ecologie. Met urban farming wordt ook het eigen voedsel geteeld.

Het klimaatadaptieve Rotterdam Central District na 25 jaar met een volledig nieuwe verdeling van benutting van de ruimte..



6  VIER CASUSSEN
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VIER CASUSSEN Aan de hand van vier casussen tonen wij de mogelijkheden van de ontwikkelstrategie 
in het Central District. Op elke plek is de aanpak maatwerk. De aanpak voor het Oude Westen bijvoorbeeld, wijkt 
sterk af van de aanpak voor de Spoorzone. Tezamen vormt het een samenhangend systeem.

De dragende ruimtelijke structuren in het gebied. 

De Spoorzone: Conradstraat

Groene allee

Een groen, aantrekkelijk park- en 
dakenlandschap als as langs het 
spoortracé. Deze was oorspronkelijk 
als harde lijn dwars door de stad 
getrokken en opgelegd door het rijk. 

In de ontwikkelstrategie zijn vier ruimtelijke structuren 

beschreven. Elke structuur heeft een duidelijke link 

naar een historische periode. Zo is het de West 

Kruiskade al terug te vinden op Middeleeuwse kaarten. 

Het Weena is juist een zeer recente invulling en als 

straat nog maar net een halve eeuw oud.

In de casussen tonen wij de potenties van de ingrepen 

en de relatie met de historische achtergrond.

De Spoorzone: Schiekade 

adaptieve stadsstraat
Deze oude wetering is als bijzonder 
oude structuur nog altijd bewaard 
gebleven en uitgegroeid tot levendige 
stadsstraat. Behoud van deze 
stedelijke allure in combinatie met 
klimaatingrepen is hier van belang.

Oude Westen/Diergaarde-singel: 

gezonde woonwijk
De oude polderstructuur is in het Oude 
Westen nog goed bewaard gebleven.
Deze plek buiten de brandgrens, 
vormt een belangrijke terugblik naar 
het verleden en moet daarom ook 
toekomstbestendig worden om 
behouden te kunnen worden. 

Weena: 

water boulevard

De Weena is een relatief jonge 
structuur uit het wederopbouwplan 
van Traa. 
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CASUS WEENA Het Weena is in de 20ste eeuw opgezet als stadspromenade. Deze verwachtingen heeft 
het nooit waar kunnen maken. Vanuit het perspectief van de klimaatadpatieve stad zijn er nieuwe mogelijke 
concepten voor deze straat waarin water een rol gaat spelen.

2009-2013 nieuwe inrichting Weena

Doel was om de Weena in te richten als stadsboulevard.

Clusteren van groen ( stadsverwarming is verwijderd) -> 

tunnel effect.

Water vormde geen onderdeel van de opgave, het was 

vooral een verkeerskundige opgave; 

Resultaat:

-  nog steeds ‘snelweg gevoel’ ondanks 50km zone.

-  Thema’s als waterproblematiek, windhinder, luchtvervuiling 

en lage verblijfskwaliteit nog niet opgelost.

Aanleg Weena

Onderdeel van de wederopbouwplannen.

Bedacht als stadsboulevard.

Functionele verkeersader.

Oorspronkelijk breder dan in de huidige opzet.

VROEGER NU

In het basisplan van Van Traa uit 1946 werd de straat 

nog veelbelovend Stationsboulevard genoemd. 

Uiteindelijk is  het Weena gaan heten, maar de 

aspiraties er een boulevard van te maken bleef. Ook 

in latere perioden zijn er veel initiatieven genomen 

om er een boulevard of promenade van te maken, 

maar echt gelukt zijn deze inspanningen niet. Het is 

toch vooral een verkeersader, gericht op een vlotte 

verkeersafwikkeling. Voor de omgeving is het met zijn 

vele verkeersstroken voor auto, tram en fiets eerder 

een scheidend dan een verbindende ruimte.

Het denken over klimaatadaptatie verschaft nieuwe 

mogelijkheden voor deze beoogde boulevard. Met de 

inspanningen het motorisch vervoer te verminderen 

komt er ruimte voor een ander gebruik van de 

openbare ruimte. Door het verkeer te concentreren 

kan  ruimte gecreëerd worden water en groen. Deze 

verandering heeft direct invloed op het gebruik van 

de plinten in de aangrenzende gebouwen. Door het 

verkeer te beperken en het water te introduceren 

transformeert Het Weena tot een water boulevard met 

aantrekkelijke ruimte langs het water.
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CASUS WEENA van bouwstenen tot systeem

Groene gevels Groene daken met 
kassen

Stedelijke windmolens Kinetische gevel 
reduceert wnd

Ruwe, groene gevels
voor windreductie

Waterbuffering en 
hergebruik.

Dakparkterrassen als 
windvangers

Zonering, wonen 
zuidzijde, werken 
noordzijde

Infiltratiestrook Regentuin /
retentiestrook

Verneveling en 
fonteinen

Schaduwrijke
bomenlaan

Waterbufferende
verharding

Fijnstof bestrijdende 
verdampers
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CASUS WEENA als waterboulevard

Wateropvang en kassen op de daken
Groene gevels voor luchtzuivering en 
windreductie.

Terrassen voor reduceren windhinder en extra 
verblijfskwaliteit.

Door de verhouding tussen verkeersruimten en 

verblijfsruimten te verbeteren kan een tunnel benut 

worden voor water. Deze watersingel met een 

flauw talud aan de zuidzijde nodigt uit tot verblijven. 

Het stimuleert ook het gebruik van de plinten aan 

de zuidzijde van het Weena. Een ideale plek voor 

terrassen (mits beschermd tegen wind) en andere 

publieksfuncties.

Voldoende bomen, groene gevels en groene daken 

verbeteren de luchtkwaliteit. Door elektrisch rijden 

en luchtzuiverend afval (bij de hudige benzineauto’s 

wordt de helft van de vervuiling veroorzaakt door de 

verbrandingsmotor en de andere helft door het slijten 

van de banden) stoot het verkeer geen schadelijke 

stoffen meer uit. De bomen zorgen in de zomer ook 

voor verkoeling en beschutting. Het bladerdak mag 

echter niet te dicht zijn anders is er onvoldoende 

doorstroming om de lucht te reinigen.

Het water staat in verbinding met de Westersingel en 

de Delftse Vaart waardoor de huidige ondergrondse 

verbinding weer op een meer natuurlijke  wijze 

gestalte krijgt. Met het waterboulevard, de opvang 

op de daken en andere maatregelen is er voldoende 

opvangcapacitiet in het gebied, ook bij extreme 

hoosbuien.

Het Weena als  waterboulevard met groene taluds, groene gevels en een levendige wereld op de daken.
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CASUS SPOORZONE - VAN CS NAAR DE SCHIE. De spoorzone is een nieuwe oostwest 
verbinding parallel aan het Weena en  het spoortracé. Het verbindt het Centraal Station met groene routes aan 
de Rotte, de Schie en verbindt het centrum met de groene recreatiegebieden rondom de stad.

Busstation

Na de bouw van het nieuwe CS is het centrale busstation van 

Rotterdam hier gelegen.

De indeling is tijdelijk, wachtend op de nieuwbouw langs het 

spoor.

Een geïsoleerde ligging in de stad, ondanks zijn centrale 

locatie.

Functionele zone 

In het basisplan van 1946 opgezet als een van de 

pleinen rondom het Centraal Station.

Tussen 1997-1994 boodt het ruimte aan Perron 0.

VROEGER NU

Een nieuwe groene structuur parallel aan het 

spoor. De structuur is te verdelen in een westelijk 

deel langs de Conradsraat en een oostelijk deel 

langs het Delftseplein.  Doorgaande routes die de 

woonkwaliteiten in het District sterk verbeteren. 
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CASUS SPOORZONE, VAN CS NAAR DE SCHIE. Conradstraat: van bouwstenen tot systeem.

Example

Groene verbinding
over dok CS 

Water als
speelthema

Elektrisch vervoerWateropslag en
-reiniging

Groene busstation 
met verblijfdak.

Openbare
dakenroute

Infiltratiestrook Verneveling Zichtbare goot Bufferende tegels Regentuin /
retentiestrook

Groothandelsgebouw
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Voorbeeld De groene kaap, Rotterdam Elektrisch vervoer Wateropslag en waterzuiveringDe Boel, Amsterdam

Groene bussen en buspark

Groen dak, Fukuoka

CASUS SPOORZONE, CONRADSTRAAT: van bouwstenen tot systeem
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CASUS SPOORZONE - VAN CS NAAR DE SCHIE.  De Essenburgroute vormt een groene 
verbinding tussen het Centraal Station en de Schie en sluit daar aan op de in ontwikkeling zijnde groen-blauwe 
route langs de Schie, van de Maas naar Delfland.

Schie

Essenburgpark

Centraal 
Station

Een groene verbinding tussen het Centraal Station en de Schie.voor fietsers, wandelaars en recreatie.
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VROEGER NU

CASUS SPOORZONE - VAN CS NAAR DE ROTTE.  Het gebied tussen het spoor en het Weena 
is nu nog een versteend gebied met veel gesloten hoeken. De nieuwe groene loper tussen het Station en de 
Rotte vormt de toekomstige drager van een aantrekkelijk, stedelijk woon en werk milieu.

 - Gebied maakt onderdeel uit van het basisplan (1946)

 - Schieblok is als eerste gebouwd maar volgt niet de 

contouren van het basisplan.

 - Stratenpatroon daardoor onsamenhangend.

 - Matige kwaliteit straten door de vele, gesloten gevels.

 - Veel parkeervelden en  ingangen van parkeergarages.

 - Overdag weinig leven op straat.

 - Veel openbare ruimten zoals co-working spaces naar  

binnen gekeerd.

RESULTAAT:

 - Een versnipperde ruimte met veel ongebruikte plekken, 

 - Ideaal gebied voor alternatief gebruik en experimenten.

Het basisplan introduceerde de Weena als nieuwe 

oostwest verbinding in de stad. Oorspronkelijk heette 

de straat Starionspromenade, wat de intenties van 

de straat krachtig omschreef. Het gebied rond de 

Delftsestraat raakte ingeklemd tussen het spoor en 

de Weena. Latere aanpassingen hebben dit proces 

alleen maar versterkt. De plaatsing van het Schieblock 

problematiseerde de stedebouwkundige structuur nog 

meer en de komst van de hoogbouw langs het Weena, 

degradeerde dit gebied definitief tot een achterzijde, 

opgesloten tussen het spoor en het Weena. 

Om dit gebied te reanimeren is een grote ingreep 

nodig. Het gebied moet een eigen identiteit krijgen met 

een heldere structuur en sterke verbindingen. 

Met de groene loper tussen het Centraal Station 

en de Rotte krijgt het gebied een eigen stedelijke 

drager die de woon- en werkkwaliteit in het gebied 

bekrachtigd. Het is een referentie naar de aanpak 

van de  negentiende eeuwse singels waar de nieuw 

geïntroduceerde singels bijdroegen aan de gezondheid, 

aan de woonkwaliteit en bovendin een gunstig effect 

hadden  op de economische waarde van een gebied.
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CASUS SPOORZONE - VAN CS NAAR DE ROTTE. Delftse straat: van bouwstenen tot 
systeem....

Balkons, terrassen,
windschut

Stadslandbouw
torens

Zonering, wonen 
zuidzijde, werken 
noordzijde

Groene verbinding
over Schiekade

Doorlopende
fietsroutes in groenWaterbuffer 

gekoppeld aan 
parkeervoorziening

Open goot Schaduwrijke
bomenlaan

Regentuin /
retentiestrook

Vergroenen en 
natuurlijke oevers
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VERBINDING TUSSEN STATION EN ROTTE. 

Het doorlopende groene lint van het Station naar de Rotte, over de Schiekade verbindt het station met de Rotte.
Langs de Rotte komt ook een samenhangend groengebied voor voetgangers en fietsers waardoor een directe verbinding tussen station en 
buitengebied gecreëerd wordt.

De verbinding tussen het station en de Rotte is een 

nieuwe doorgaande groenstructuur parallel aan het 

spoor en het Weena. Het is een groene as die de 

verscholen hoek van het Rotterdam Central District 

ruggengraat geeft. Het is de noodzakelijke stap om 

wonen in dit gebied voor veel mensen aantrekkelijk 

te maken. De route gaat in een vloeiende lijn over de 

Schiekade, een soort ecoduct, en via het Pompenburg 

in een lijn door naar de Rotte. En passant kan er 

ook nog een aftakking  gemaakt worden naar de 

Hofpleinlijn, mocht deze als groen park ontwikkeld 

worden.

Hofbogen

Groene ruimte tussen station en Schiekade.Impressie van de groene overgang over de Schiekade als 
cruciale schakel in de groene verbinding tussen het Centraal 
Station en de Rotte.

Rotte

Hofplein
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CASUS SPOORZONE - VAN CS NAAR DE ROTTE. Het Delftseplein.

Klimaatadaptief gebouw gebaseerd op de windstromingen. Met ruwe, groene gevels voor 
windreductie en verbeteren luchtkwalieit. Het gebouw is sterk gelinkt aan de groene openbare 
ruimte met verbindingen op meerdere niveau’s.

Rijke, groene ruwe gevels voor het 
reduceren van de wind en een 
aangenaam woonmilieu. 

Windstromingen door en langs het 
gebouw. 

Groene verbinding over het dak van het station als onderdeel van de ecologische 
hoofdstructuur door het gebied.
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Commerciële stadslandbouw neemt een belangrijke plaats in het nieuwe RCD. Naast stadslandbouw is 
er ruimte voor verkoop van de producten , een restaurant en een theehuis op het dak. De stadslandbouw 
fungeert als groene buffer naar het spoor.

Bij de gebouwen aan het spoor is een zonering van woon- en werkruimten. De woonruimten liggen aan 
de rustige kant op het zuiden met grote groene balkons die de woning beschermt tegen oververhitting in 
de zomer. Aan de spoorzijde liggen de werkruimten op het noorden waardoor de koellasten lager zijn. In 
de open ruimten in het gebouw kan de doorstromende wind benut worden voor de ventilatie en koeling 
van de kantoren.

CASUS SPOORZONE - VAN CS NAAR DE ROTTE. Langs de groene loper  Delftseplein-

Delftsestraat.
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CASUS OUDE WESTEN EN DIERGAARDESINGEL. Historische singel als inspiratie voor de 
hedendaagse wateropgave. 

 - Gebied langs Diergaardesingel open maken.

 - Aanleg geveltuinen door bewoners.

 - Diergaardesingel als een doorlopende structuur 

benaderen.

 - Oude Westen regenwater ontkoppelen en molsgoten 

aanleggen.

 - Oorspronkelijke rand van de Diergaarde.

 - Deel vooroorlogse bebouwing nog intact.

 - Scheiding tussen Oude Westen en Diergaarde.

 - Het water in deze singel vormde de verbinding tussen 

de Westersingel en de Spoorsingel.

VROEGER NU

De Diergaardesingel vormde tot 1939 de grens van de 

oude Diergaarde, die tussen het spoor en de wijk het 

Oude Westen lag. Het was een statige groene laan 

met veel bomen en door de hekken konden de dieren 

gezien, en gehoord, worden.

De Diergaarde verdween al voor de Tweede 

Wereldoorlog. Vlak voor de oorlog is er door Jan Wils 

een plan gemaakt om het terrein van de Diergaarde te 

vervangen door flatgebouwen in een groene omgeving. 

In de wederopbouw is weinig aandacht aan deze 

oude singel gegeven. Toch is de structuur weer 

redelijk eenvoudig terug te halen en er een groene 

doorlopende laan van te maken die groen brengt in de 

dichtbebouwde wijk en verkoelt in de zomermaanden.
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Open molgoot Waterbufferende 
verharding

Regentuin Geveltuinen Slimme regenton

CASUS OUDE WESTEN EN DIERGAARDESINGEL

WaterpleinBank als 
overgangszone

Isoleren woningen

Wateropvang en 
energiewinning
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CASUS OUDE WESTEN EN DIERGAARDESINGEL. De historische singel als inspiratie voor de 
hedendaagse wateropgave.

De oude grens van de Diergaarde is nog steeds 

waarneembaar in de stadsplattegrond. Het is de 

scheiding tussen de woonwijk het Oude Westen, 

grotendeels gebaseerd op de middeleeuwse 

slotenstructuur en de grootschalige naoorlogse 

bebouwing op het terrein van de oude Diergaarde. 

Dit golvende lint wordt als doorlopende stedelijke 

structuur geaccentueerd met bomen, wateropvang 

en eenduidige bestrating. De open structuur tussen 

de grootschalige naoorlogse bouw wordt als een 

parklandschap vormgegeven.
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CONCLUSIES

Het Rotterdam Central District kent met de komst van het nieuwe Centrale Station een bloeiperiode en zal de komende 

jaren flink blijven groeien. Dit betekent een verdere intensivering van het gebied en, bij ongewijzigd beleid, een verdere 

verstening en een voortgaande afname van groen en water.  Het gebied is onvoldoende geëquipeerd om de gevolgen van 

de voorspelde klimaatveranderingen te kunnen adapteren. Zo zullen de toenemende hoosbuien niet meer opgevangen 

kunnen worden en zorgt de zomerse hittestress gedurende steeds langere periode voor een onaangenaam stadsklimaat, 

vooral gevaarlijk voor ouderen en kinderen.  De verblijfskwaliteit in het hele gebied zal afnemen en de schade aan 

gezondheid, omgeving en gebouwen toenemen.

Het meest recente visieplan voor het Rotterdam Central District (Gebiedsvisie 2017) onderkent deze gevaren en vergroot 

de aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie, zonder deze taaktelling erg concreet in te vullen. Dit onderzoek vult 

een deel van deze leemte.

Dit onderzoek ‘Klimaatadaptief RCD’ leert dat het mogelijk is een bestaande stad te transformeren tot een 

klimaatadaptieve stad die in balans is met de aarde en die de levenskwaliteit vergroot. Het gestelde doel: ‘Het meest 

klimaatadaptieve Central District van de wereld’ is binnen twintig, vijfentwintig  jaar te realiseren. Hiervoor is een lange 

termijnvisie nodig met een samenhangende groenstructuur en waterplan in combinatie met snel uit te voeren acties om de 



betrokkenheid en bewustzijn te vergroten. Eerst zullen deze geïsoleerde snelle acties nog weinig samenhang tonen, maar 

door de koppeling aan de lange termijnvisie zal na verloop van tijd de verbinding sterker. worden om uiteindelijk door te 

groeien in lijn met de lange termijn visie. 

Uit het onderzoek blijkt dat er zeer veel bouwstenen zijn om bij te dragen aan de klimaatadaptatieve doelen. Het water kan 

op locatie opgevangen worden, gebufferd en hergebruikt. De hitte-stress kan geminimaliseerd worden en het is mogelijk om 

de luchtkwaliteit op het niveau te brengen van een bos. Het moeilijkst blijkt het om de windhinder te minimaliseren. Ondanks 

het creëren van beschuttingen en gebouwontwerpen die de windhinder minimaliseren lukt het niet overal om windhinder te 

voorkomen. Wel lukt het om de plekken voor verblijf te vrijwaren van windhinder.

Het is misschien verrassend dat de klimaatadaptieve stad al te realiseren is met bestaande oplossingen (of oplossingen die 

een rechtstreekse voortzetting zijn van in gang gezette ontwikkelingen bijvoorbeeld elektrisch vervoer).  Incidenteel zijn er 

innovatieve oplossingen opgenomen bij de bouwstenen, zoals luchtzuiverende gevels en bestrating, maar echt nodig was 

het niet om de klimaatadaptieve doelen te halen. Omdat het wel te verwachten is dat innovaties in de komende decennia 

een belangrijke rol zullen spelen bij klimaatadaptatie wordt de geloofwaardigheid van een stad zo gezond als een bos alleen 

maar groter. 

Er moeten dus een groot aantal maatregelen genomen worden, maar, zo toont het onderzoek, er behoeft niet bij nul 



begonnen te worden. Het historisch onderzoek (hoofdstuk 3 ) leert dat  uit de geschiedenis veel lessen te leren zijn voor 

het creëren een stad waar het klimaat en de gezondheid een sturende en kwaliteitsverhogende rol spelen. Zo worden 

de zeventiende eeuwse Waterstad en de negentiende eeuwse singels als Rotterdamse voorbeelden beschreven waar 

gezondheid verbonden wordt aan grotere verblijfskwaliteit en een hoger economisch profijt.  

Ook de laatste decennia zijn er vele acties gestart om de stad klimaatadaptiever te maken, zowel door de overheid 

(bijvoorbeeld de waterbuffer op de Kruiskade garage), door bewoners (het geveltuinen project in het Oude Westen) als door 

bedrijven (De Dakakker).  Het zijn nog losstaande initiatieven, maar ze tonen dat vele partijen bewust zijn van de noodzaak 

de stad klimaatadaptief te maken. Deze activiteiten sluiten daarmee perfect aan bij de in het onderzoek geschetste 

startperiode van bewustwording en experimenteren. 

Het is dus niet een gebrek aan middelen die de weg naar de klimaatadaptieve stad belemmerd en het is ook niet een 

gebrek aan de wil bij mensen en organisaties, gezien de vele initiatieven in de afgelopen decennia. Wat bemoeilijkt de 

invoering van de benodigde maatregelen dan? Het is met name de organisatie van het proces die de ontwikkeling van een 

klimaatadaptieve stad bemoeilijkt. Zoals de bouwstenen laten zien zijn op alle niveaus oplossingen nodig en vereisen deze 

oplossingen samenhang. Overheden, waterschappen, bewoners, huurders, eigenaren, gebruikers etc. moeten een bijdrage 



leveren en deze bijdragen op elkaar afstemmen.  De organisatie van dit proces is het grootste knelpunt. De bestaande 

samenwerkingsmethoden met een sturende overheid zullen niet de oplossing zijn, alhoewel de overheid wel een belangrijke 

verantwoordelijkheid blijft houden. Er moeten nieuwe verbanden opgezet worden, met een brede inbreng en  gelijkwaardige  

verhoudingen.  Een gedreven en aansprekende trekker is daarbij onontbeerlijk.

Een goede samenwerking is te meer lastig omdat klimaatadaptatie een transitieproces is, dat wil zeggen dat veel van 

de huidige vaste waarden en afspraken vervangen moeten worden door nieuwe waarden. Dit is een langdurig, (Jan 

Rotmans stelt in Verandering van Tijdperk dat een transitieproces zeker 40 jaar duurt) en soms pijnlijk proces waarin vaste 

automatismen afgeleerd moeten worden en vervangen door nieuwe structuren.

Klimaatadaptatie heeft daarbij het nadeel dat het een abstracte verandering is zonder een direct herkenbare 

connectie tussen daden en resultaten. Het onderzoek concludeert dan ook dat het belangrijk is om met het realiseren 

van de klimaatdoelen te koppelen aan andere, beter herkenbare, verbeteringen als leefkwaliteit en een meer 

gebruiksmogelijkheden. Hiermee wordt een groeiende groep mensen enthousiast over deze transitie en zal zich ervoor gaan 

inzetten.



AANBEVELINGEN

Klimaatadaptatie is een noodzaak zo leren de talrijke onderzoeken over het klimaat. Dit onderzoek toont dat het 

Klimaatadaptief maken van het RCD mogelijk is,  dat er al veel oplossingen voorhanden zijn, maar dat het de grote vraag 

is hoe de ideeën om te zetten naar concrete resultaten. De totstandkoming is complex en iedereen moet meewerken, van 

overheid tot bewoners, van gebouweigenaren tot ondernemers. Alleen een gezamenlijke inspanning leidt tot de gewenste 

klimaatadaptieve stad. Hoe kan gezorgd worden dat iedereen mee kan doen, dat klimaatadaptatie de inclusiviteit vergroot. 

1:  Koppel klimaatadaptatie aan concrete stedelijke verbetering. 

 Klimaatadaptatie is essentieel voor de mensheid, dat bestrijdt bijna niemand meer, en zal de samenleving ingrijpend 

veranderen. Klimaatadaptatie is echter ook een abstract begrip en is gebaad bij een koppeling aan concrete 

verbeteringen aan de stedelijke kwaliteit en het leefklimaat.  Met het koppelen aan een beter leefklimaat, grotere 

gezondheid, meer veiligheid, aantrekkelijker woonmilieu en concurrender ondernemersomgeving kan klimaatadaptatie 

draagvlak creëren bij de gebruikers van het gebied en de politiek.

2: Vergroot de bewustwording

 Gemeente, vereniging RCD, eigenaren, huurders, waterschap, ondernemers moeten de doelstelling ‘binnen twintig jaar 

het meest Klimaatadaptieve Central District van de wereld  onderschrijven en verklaren dat ze de intentie hebben er naar 



te handelen. 

3: Definiëren de lange termijn.  

 De gemeente kan, ondersteund door het klimaatteam, de lead nemen om de uitgangspunten voor de lange termijn uit te 

werken en de spelregels voor de klimaatadaptieve stedelijke structuren vast te leggen.

4: Begin direct en zet de eerste stappen.

 Faciliteer de eerste stappen. Bedrijfsleven, overheid, waterschap kunnen een gezamenlijk budget vaststellen  om de 

eerste stappen in de komende twee jaar te financieren.

5: Over samenwerking en het organisatieproces. Zoek trekkers en enthousiaste dragers.

 Zoals in het onderzoek staat beschreven is er geen gebrek aan oplossingen voor om een klimaatadaptieve stad te 

realiseren. De wijze van organiseren is veel lastiger. Iedereen moet zijn bijdrage leveren, maar hoe verloopt het proces? 

En wie is de trekker? De vereniging RCD en het klimaatteam kunnen hierin de lead nemen.

6:  Beschrijf de veranderende financiële modellen en pas ze toe. 

 Hoewel bij het bepalen van de structuur en bouwstenen realiteitszin in acht is genomen, viel de financiële analyse buiten 

de scoop van het onderzoek. Het is aan te bevelen een financieel onderzoek toe te voegen aan het onderzoek waarbij 

twee belangrijke overwegingen centraal staan:



 - ‘Een probleem kan niet worden opgelost met de denkwijze die het veroorzaakt heeft’ (Albert Einstein)   Dit geldt ook 

voor de financiële analyse.  Als de plannen worden onderzocht op basis van de huidige financiële rekenmethoden, 

geworteld in de industriële revolutie, dan zullen de berekeningen negatief uitpakken.  

 - In het financieel onderzoek naar duurzame middelen dan is er bij veel thema’s een discrepantie tussen de kostendragers 

en de baathouders.  Hoe dit te verdelen?

7:  Verdiep en concretiseer het klimaatonderzoek.

 In het onderzoek is gekozen voor een brede opzet met een klimaataanpak voor water, hitte, luchtkwaliteit en wind. 

De kracht van deze onderzoekmethodiek ligt in de samenhang van de maatregelen, de keerzijde is dat er minder diep 

ingegaan kan worden op elk onderdeel afzonderlijk.  Het is aan te bevelen in afzonderlijke onderzoeken voor elk thema de 

uitkomsten grondiger te onderzoeken.  

8:  Verruim het historisch onderzoek naar klimaatadaptieve maatregelen en vergroot daarmee de kennis over de omgang 

met de natuurlijke omgeving in het verleden. Er is vooral veel bekend over water, iets minder over gezondheid, maar de 

vragen over lucht, groen en hitte zijn nog summier onderzocht.



COLOFON

Het klimaatteam RCD bestaat uit:

Arconiko: Frido van Nieuwamerongen, Roswitha Abraham, Tanja 

Gurduza, Lambert Drapeau, Dien Quan Mai.

plein06: Esther de Graaf, Linde Elsinga, Nora Kooijmans, Koen de Boo, 

Robbert Jan van der Veen.

SteenhuisMeurs: Benjo Zwarteveen en Marinke Steenhuis.

Designlab 2902: Marjolein Pijpers-van Esch en Michiel Brouwer.

Het onderzoek is begeleid door de volgende personen:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Maarten Tas en Dominique 

Geelen.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed: Ellen Vreenegoor.

Gemeente Rotterdam: Kees van Oorschot.

Watersensitive Rotterdam: John Jacobs.

Vereniging Rotterdam Central District: Oscar de Grave en Hans de 

Jonge.

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard: Jurgen Bals.

TU Delft, Fransje Hooimeijer.

Klimaatadaptatie is een complexe opgave die de inzet van experts uit 

veel disciplines vereist. Wij zijn de volgende experts erkentelijk dat ze 

een bijdrage aan het onderzoek geleverd hebben:

Tijdens de eerste expertmeeting op 26 juni 2018: 

Merel Bakker van Dorst, Bas de Wildt, Marcus 

Edelenbosch, allen gemeente Rotterdam, Jan van 

de Noort, historicus, Jeroen de Leeuw, Theater 

Rotterdam.

En verder de volgende personen:

Johan Verlinde, gemeente Rotterdam. Arnoud 

Molenaar, Chief Resilience Officer Rotterdam,.Jan 

van Ree, gemeente Rotterdam. Jon van Roojen, 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Wilke Diekema, 

Studio Diekema. Catherine Visser, DaF architecten/

Essenburgpark, Jorg Pieneman, gemeente Rotterdam 

en verder alle deelnemers van het Stadslab.

 “Waarom wordt duurzaam nog 
steeds gezien als iets ambitieus, in 
plaats van iets vanzelfsprekends?”

Discussie Stadslab 18-09-2018


