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Voorwoord

Voor u ligt de scriptie ‘Riverscape, een klimaatadaptief herontwerp ter optimalisatie van de warmte- en waterhuishouding
in de Rivierenwijk te Utrecht’. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Wageningen
Universiteit, Bachelor specialisatie Landschapsarchitectuur. Het omvat een research-based-design voor de Rivierenwijk te
Utrecht door verschillende schaalniveaus heen.
‘Kennis voor Klimaat’ is een onderzoeksprogramma waarin kennis wordt ontwikkelt om Nederland klimaatbestendig
te maken. Overheidsorganen en bedrijven participeren actief in het programma, zo ook de leerstoelgroep
Landschapsarchitectuur van de Wageningen Universiteit. Binnen dit programma bestaat een deelproject namens ‘Climateproof cities’, dat zich richt op klimaatadaptie in steden. Het promotieonderzoek van mijn supervisor dipl.ing. W. Klemm
‘Green infrastructure for climate-proof cities’ valt binnen dit project. Steden vormen dynamische systemen waarin
de meeste mensen wonen en werken, en zijn zodoende kwetsbaar voor gevolgen die de klimaatverandering met zich
meebrengt: wateroverlast, hitte en droogte. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting, de openbare ruimte, gebouwen en het
watersysteem worden noodzakelijk geacht om de stad in de toekomst leefbaar en aangenaam te houden.
Graag wil ik mijn supervisors Sanda Lenzholzer en Wiebke Klemm bedanken voor hun kritische blik en creatieve input
gedurende het gehele proces, waardoor ik deze scriptie tot een mooi einde heb kunnen brengen. Vielen Dank!
Arnhem, 5 februari 2013
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Introductie

Observaties indiceren dat weersextremen, zoals hittegolven en extreme regenval, afgelopen decennia sterk zijn
toegenomen in Noordwest-Europa (Klein Tank et al., 2002). Klimaatvoorspellingen tonen dat de frequentie en
sterkte van deze weersextremen in de toekomst waarschijnlijk blijven toenemen (Pachauri, 2007). De oorzaken van
de klimaatveranderingen, door CO2-productie of geïnduceerd door natuurlijke processen, is voor de context van dit
onderzoek niet van belang (Hoverter, 2012). Het broeikaseffect heeft een lange uitwerkingstijd; in het geval dat de
CO2-emissie vandaag zou eindigen, zijn emissies uit het verleden gedurende de komende 30 tot 40 jaar bepalend
voor het klimaat (Hulme et al., 2002). De temperatuur in Nederland is sinds 1900 met zo’n 1,7 °C gestegen. Hoewel
dit ogenschijnlijk weinig lijkt, heeft deze temperatuurtoename een enorme impact op natuurlijke processen als
vegetatieperiodes en waterstanden (Hoverter, 2012). De mensheid dient zich voor te bereiden op de consequenties die
klimaatverandering tot gevolg heeft, dit geldt in het bijzonder voor de stedelijke omgeving. Het WWF heeft recentelijk
aandacht gevraagd voor de opwarming van stedelijke agglomeraties in Europa (Ashton, 2005). De zojuist benoemde trends
kunnen significante consequenties hebben voor de leefbaarheid binnen steden in Noordwest-Europa (Pachauri, 2007).
De groei van steden lijkt zich in de nabije toekomst door te zetten. De prognose voor stedelijke groei in Europa, wordt
gesteld van 557 miljoen (72%) in 2007 tot 582 miljoen (84%) in 2050 (United Nations, 2008). Klimaatverandering heeft
impact op zowel mensen als de stedelijke structuur (Larsen, 2003). Veel stedelijke elementen zijn ontwikkeld voor een
langdurige gebruiksperiode. Gebouwen, infrastructuur en open ruimten dienen ‘climate-proof ’ gemaakt te worden voor
toekomstige omstandigheden; zowel voor het behoud van de elementen zelf, als voor de leefbaarheid voor de gebruikers.
Om de leefbaarheid te behouden, dienen adaptieprincipes ontwikkeld te worden die het klimaat in de stad kunnen
sturen; zowel binnen- als buitenshuis en tijdens extreme weersomstandigheden. De klimaatverandering brengt in de
stad vooral grote opgaven voort met betrekking tot het aanpakken van het huidige hitteprobleem, en anticipatie op het
toekomstige hitteprobleem. Temperatuurstijgingen als gevolg van klimaatsveranderingen, komen nog bovenop de stedelijkwarmte-eiland-effecten. Deze scriptie richt zich op het optimaliseren van de warmtehuishouding als onderdeel van het
stadsklimaat, in combinatie met eisen die de klimaatsverandering stelt aan de waterhuishouding van de stad.

Fig. 2. Het stedelijk hitte-eilandeffect
“The urban environment has distinctive biophysical features in relation to surrounding rural areas. These include an altered energy
exchange creating an urban heat island, and changes to hydrology such as increased surface runoff of rainwater. Such changes are,
in part, a result of the altered surface cover of the urban area. For example less vegetated surfaces lead to a decrease in shading and
evaporative cooling, whilst an increase in surface sealing results in increased surface runoff. Climate change will amplify these
distinctive features. The biophysical features of greenspace in urban areas, through the provision of cooler microclimates, therefore
offer potential to help adapt cities for climate change.” (Gill et al., 2008)
Het stedelijke klimaat is onderzocht in een groot aantal Europese landen, maar ook landen als de USA, Japan, China en
Australië. In Nederland zijn issues met betrekking tot het stedelijke klimaat lang irrelevant geweest. Sinds kort participeert
Nederland echter in het bestaande wetenschappelijke netwerk (Gill et al., 2008). Het stedelijk hitte-eilandeffect varieert
in tijd en ruimte, als gevolg van meteorologische en stedelijke karaktereigenschappen (Oke, 1987). Informatie afkomstig
van buitenlandse studies op het gebied van het stedelijke klimaat kunnen hierdoor niet zomaar geëxtrapoleerd worden.
De verschillen in luchtkwaliteit, stedelijk landschap en geometrie, bouwstijlen en materialen maken dit bijzonder lastig
(Gill et al., 2008). Tijdens de hittegolven van 2003 en 2006 zijn in Nederlandse steden significant meer mensen overleden
als gevolg van de hitte dan in andere Europese landen (Salcedo, 2009). In de Utrechtse Rivierenwijk zijn de effecten van
het Urban Heat Island goed meetbaar, aldus promovenda Wiebke Klemm. Eerste resultaten van micrometeorologische
metingen van afgelopen zomer tonen aan dat de Rivierenwijk ‘s nachts hogere waarden heeft voor luchttemperatuur dan
omliggende woonwijken. De wijk vormt een groot stenig landschap te midden van twee vaarten, in hartje Utrecht.
1.

Historische ontwikkeling

Rivierenwijk, kennismaking

De Rivierenwijk is voor een belangrijk deel gebouwd in de periode tussen 1920 en 1940 door de
overheid en woningbouwverengingen. Ruim voor deze grootschalige bebouwing is het gebied al ontgonnen. Het gebied
tussen het Merwedekanaal en de Vaartsche Rijn maakte deel uit van de 12e eeuwse ontginningen (polder Westraven). De
ontginningen vonden plaats in rechte stroken, haaks op de wetering (Gemeente Utrecht, 2007). Deze rationele structuur
is vandaag de dag nog steeds duidelijk zichtbaar in de wijk, en zal later in deze scriptie benut worden. Ter vervanging van
de Keulse vaart wordt omstreeks 1894 aan de westzijde van de Rivierenwijk het Merwedekanaal gegraven dat de polder
doorsnijdt, en de Rivierenwijk haar kenmerkende taartpunt-vorm geeft. Woningbouw uit deze periode uit zich over het
algemeen in eenvoudige straten, met hogere en meestal prominente bebouwing op de kop van de straat, aan de hoofdassen
van de wijk.

Ruimtelijke analyse

De Rivierenwijk heeft een duidelijke structuur in de vorm van een hoofdweg (Rijnlaan) van noord naar zuid, de Baijelaan
en Vondellaan dwars door de wijk van oost naar west en is aan twee zijden omsloten door kanalen. De straatprofielen
zijn tamelijk smal, de woningen zijn dicht bijeen gebouwd en bestaan grotendeels uit twee lagen met een kap. De huizen
zijn vrij uniform, blokmatig en met minimale hoogteverschillen. De oostzijde van de Rivierenwijk heeft een gevarieërder
karakter door een menging van bouwperioden en bijbehorende stijlen. In het noorden van het plangebied ligt het
Vondelparc. Deze nieuwe inbreidingslocatie met een parkachtige uitstraling ligt omsloten tussen een aantal nieuwe
meerlaagse gebouwen met veelal educatieve functies.
Ruimtelijke kenmerken zijn onder andere het gesloten bouwblok, nauwe straatprofielen en weinig openbaar groen. De
wijk is overzichtelijk en de hoofdweg is ruim vorm gegeven. Alleen in enkele dwarsstraten met profielverbreding staan wat
grote bomen. Zwakke punten van de wijk uiten zich in rommeligheid van de zuidpunt en het groen dat grotendeels aan
de randen ligt. Het bestemmingsplan van de gemeente Utrecht voor de Rivierenwijk stelt dat ‘voor de wijk het behoud van
typologie van de straten, structuur en de bebouwing van belang is’ (Gemeente Utrecht, 2007).

Functionele analyse

De Rivierenwijk heeft voornamelijk een woonfunctie, en in het noorden gedeeltelijk een economische functie. Verspreid
door de wijk liggen, met name georienteerd aan de hoofdweg, nog een aantal functies zoals makelaars, uitzendbureaus,
postkantoor, kapsalons, cafetaria en cafés. In de zuidpunt van de het plangebied bevinden zich enkele bedrijven en
bedrijven met een maatschappelijk voorziening (scouting). Voor de Rivierenwijk wordt in de komende periode tot 2021
nog een aanzienlijke groei verwacht van het aantal kinderen dat naar de basisschool zal gaan. Uitbreidingsmogelijkheden
voor nieuwe lokalen zijn echter zeer beperkt mogelijk.

Groen, ecologie en water

Hoewel het bestemmingsplan stelt dat ‘water in de Rivierenbuurt een belangrijk structuurbepalend element is’, kan deze
stelling in twijfel worden genomen (Gemeente Utrecht, 2007). Het water vormt alleen de begrenzing van de wijk, en
maakt verder weinig connectie met de omgeving. De woningen aan de randen hebben minimaal uitzicht op het water, door
visuele blokkades als bossages en woonarken. Langs het Merwedekanaal (westelijke vaart) ligt een brede groenstrook die
voor verschillende doeleinden wordt gebruikt; er er bevinden zich parkeerstroken en fietsenstallingen voor aanwonenden,
speelgelegenheden voor jonge kinderen, over de vrijwel de gehele lengte een ongedefinieerde hondenuitluitstrook, en
‘voortuintjes‘ van woonarken. De groenstrook heeft een breed scala aan veelal volgroeide bomen. Langs de gehele lengte
van de Vaartsche Rijn (oostelijke vaart), staan platanen geplant. Deze twee groenelementen zijn structuurdragers van de
wijk. Verder groen is schaars in de gehele wijk, her en der zijn wat kleine losse elementen.
De Provincie Utrecht stelt zichzelf in het Streekplan Utrecht 2005-2015 ambities met betrekking tot de waterhuishouding
(Provincie Utrecht, 2004):
‘‘Het watersysteem medebepalend laten zijn bij het toekennen en ontwikkelen van ruimtelijke functies.’’
‘‘Schoon water schoonhouden en zo lang mogelijk vasthouden, infiltreren,
afkoppelen, daar waar mogelijk aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en het realiseren van voldoende waterberging.’’
In het rapport ‘Utrecht Waterdicht?’ werkt de gemeente Utrecht de strategie uit voor een duurzamere omgang met
regenwater in het stedelijk gebied en met het stadswater (Provincie UtrechtHet stedelijk waterbeheer wordt nu gekenmerkt
door een gemengd riool en een decentrale waterzuivering. Relatief schone waterstromen worden ‘verspilt‘ door menging
met afvalwater, en buiten de stad gereinigd.

Probleemstelling

De Rivierenwijk mist connectie met waterstructuren. De nabijheid van water vertaalt zich niet binnen de wijk.
Uitgangspunt voor het herontwerp van de Rivierenwijk is duurzaam stedelijk waterbeheer in bestaand stedelijk gebied,
waarbij ten doel staat dat het watersysteem medebepalend is bij het ontwikkelen van ruimtelijk functies en een bedrage
levert aan het thermisch comfort voor de inwoners.
2.

Fig.6. Zicht op kruising van Rijnlaan (hoofdas) met de
Waalstraat. Prominente bebouwing op de kop van de straat
duidelijk zichtbaar, gericht op de hoofdas van wijk. De
rijnlaan is ruim opgezet, maar sterk verhard.

Fig. 3. De Rivierenwijk ten zuiden van het oude centrum
van Utrecht en treinstation Utrecht Centraal, omsloten
tussen Merwedekanaal (west) en Vaartsche Rijn (oost)
De rationele opbouw van de Rivierenwijk in het
stratenpatroon, vanuit één hoofdweg , is kenmerkend.

Fig. 4. De Amerhof, typisch totaal verhard plein dat
de Roerstraat en Amstelstraat met elkaar verbindt.
Afwezigheid van infiltratiemogelijkheden, jonge
bomen maar door gebrek aan ‘volle grond‘ weinig
doorgroeimogelijkheden. Steenwoestijn.

Fig.5. Structuurdragend groenelement aan het
Merwedekanaal. Breed assortiment aan volwassen bomen,
visuele blokkades (woonarken en hun ‘voortuin‘) beperken
het zicht op het water. Afwezigheid van duidelijke
gebruiksstructuur maakt dat het rommelig en verwaarloosd
oogt.

Fig. 7. De Reggestraat. Ruimtelijke kenmerken van de
Rivierenwijk uiten zich met name in het gesloten bouwblok,
nauwe straatprofielen en weinig openbaar groen. Alleen
enkele dwarsstraten met profielverbreding zijn voorzien van
(kleine) bomen.

Fig. 8. De Pieter Barnagiestraat. In het Noorden
van het plangebied ligt het Vondelparc. Deze nieuwe
inbreidingslocatie met een parkachtige uitstraling grenst aan
de noordzijde aan een aantal nieuwe meerlaagse gebouwen
met veelal educatieve functies. Opvallend is het verdiept
en uit het zicht parkeren, en het hergebruik van bestaande
bebouwing.
3.

Basisprincipes stadsklimaat

Om met het stadsklimaat in het algemeen te kunnen ontwerpen is kennis van een aantal basisprincipes nodig, omdat in
theorie elke ontwerpingreep en -inrichting het klimaat van de locatie op microklimatisch niveau kan beinvloeden. Zoals
ik in de introductie al geschetst heb, wordt elke locatie gekenmerkt door een eigen ruimtelijke samenhang. Bovendien
is het microklimaat gedurende de dag onderhevig aan veranderingen, als ook in het perspectief van de seizoenen en
klimaatsverandering. Elke locatie vraagt dus om een gerichte analyse en locatie-specifieke ontwerpingrepen (Gill et al.,
2008). Zoals mijn supervisor en ’pleinen-promovenda’ Sanda Lenzholzer stelt, benut je dan alle kansen van de locatie.
Bovendien hangt het aan het gebruik van de ruimte af of een stadsklimatologisch gegeven een probleem of juist een kans
vormt. Het is daarom belangrijk om gebruiksstromen en gebruiksfuncties goed te analyseren en hier concrete conclusies uit
te trekken.
Thermisch comfort is een belangrijk gegeven om in overweging te nemen alvorens verder in te gaan op het stadsklimaat
en al haar aspecten. Thermisch comfort is een belangrijke ‘fysieke staat van Zijn‘ die levende wezens naar behoren
laat functioneren (Lenzholzer, 2010). Het thermisch comfort kan echter ook in een psychologische context worden
geplaatst: ‘‘that condition of mind which expresses satisfaction with the thermal environment” (ASHRAE, 1966). Er
zijn dus eigenlijk twee aspecten die een rol spelen binnen het thermisch comfort; een fysiek en psychologisch. Thermische
ervaringen kunnen beïnvloedt worden door de percepties van ruimtelijke structuren en materialen, die weer te beïnvloeden
zijn door urban design. (Lenzholzer, 2010) De psychologische factoren die het thermisch comfort beïnvloeden zijn lange
tijd onderbelicht gebleven in onderzoeken, maar hebben recentelijk meer aandacht gekregen. Een recent onderzoek laat
zien dat mensen in verschillende landen een grote variatie laten zien in wat zij als comfortabele temperatuur ervaren
(Nikolopoulou, 2003)(Nikolopoulou, 2006). Resultaten laten zien dat Nederlanders thermisch discomfort ervaren als
ruimten te weids of te open zijn, of gebouwd zijn uit ‘koele‘ materialen. Urban design biedt een aantal parameters die deze
begrippen kunnen beinvloeden en waar bij het ontwerpen van stedelijke gebieden rekening mee gehouden dient te worden
zodat een optimaal thermisch comfort kan worden bereikt. De configuratie van ruimtelijke structuren, hun proporties,
openheid en ‘bekleding‘ (Lenzholzer, 2010). Met de temperatuurbeleving kan door het scheppen van verschillende ‘sferen‘
in de ruimte creatief worden omgegaan, daar veel zich ‘tussen de oren‘ afspeelt.
Het stadsklimaat is grofweg in te delen in twee hoofdrichtingen die belangrijk zijn voor het menselijk thermisch comfort;
- thermiek; dit omvat alles dat direct met temperatuur te maken heeft,
- dynamiek; overkoepelend voor alle luchtbewegingen. (luchtbewegingen worden weliswaar ook gestuurd door 		
temperatuurverschillen)
Bovendien kan de stadsklimatologie worden ingedeeld in twee schaalniveaus;
- ‘urban canopy layer‘, het kleinste schaalniveau bevindt zich tussen de grond en de gemiddelde dakhoogte, waarbij
vooral verschillende stralingssoorten, temperatuurverschillen en kleinschalige windturbulenties een rol spelen,
- ‘urban boundary layer‘, dit is het gebied boven de urban canopy layer en omvat wolkvorming door stofdeeltjes en 		
warmteverschijnselen.
Tijdens deze scriptie richt ik mij vooral op kleinschalige ingrepen die zich direct uiten binnen de urban canopy layer.
Op grond van diverse literatuur, is een samenhangend systeem samengesteld dat als uitgangspunt wordt gebruikt voor de
analyse het stadsklimaat binnen de Rivierenwijk (Harst, 2010). In dit systeem staat de invloed van de stadsstructuur op de
thermische omgeving binnen de urban canopy layer centraal.
Albedo
Thermiek
Ventilatie

Vegetatie
Beschaduwing
Ventilatie

Fig. 9 . Samenhangend systeem van stadsstructuur
elementen die het stadsklimaat binnen de urbun canopy layer
beïnvloeden.

4.

Alvorens dit schema als uitgangspunt voor de stadsklimaatanalyse van de Rivierenwijk te gebruiken, is het belangrijk om de
onderdelen te conceptualizeren.
Albedo
De zon zendt energie uit in de vorm van elektromagnetische straling. Volgens de wet van Wien is het maximum van de
stralingscurve afhankelijk van de temperatuur van het uitstralende voorwerp. De uitstraling van de zon heeft een maximum
bij de golflengte 0.5 μm. De temperatuur van de aarde is vele malen lager en straalt daardoor licht uit bij een golflengte
van 10 μm. Ter vergelijking: het zichtbare licht heeft een golflengte tussen 380 nm en 740 nm, of te wel 0.38 μm en 0.74
μm. Straling uitgezonden door de zon kan, nadat een deel ervan door de atmosfeer en wolken is tegen gehouden, in
verschillende vormen het aardoppervlakte bereiken. De straling kan direct als kortgolvige straling op het aardoppervlakte
komen, door verschillende soorten oppervlakten gereflecteerd worden, of geabsorbeerd worden. Als de kortgolvige straling
opgenomen wordt, dan weer een deel van de straling meestal later weer als langgolvige afstraling uitgezonden door het
materiaal. Het geheel van al deze stralingen, geeft de gemiddelde stralingstemperatuur. Het Albedo is de fractie kortgolvige
straling die wordt gereflecteerd. Het wordt uitgedrukt als een fractie of percentage (Harst, 2010). Over het algemeen kan
worden gesteld dat donkere kleuren een laag albedo hebben, lichte kleuren een hoog albedo. Tevens; doffe materialen
een laag albedo, glanzende of spiegelende materialen een hoog albedo. Stralingsprocessen hebben dus met de opbouw
van de stad te maken. Het grootste effect op de gemiddelde stralingstemperatuur hebben zon en schaduw, schaduw is
stuurbaar met beplanting (al heeft elke boom een eigen schaduwratio, afhankelijk van het bladerdak). De invalshoek van
de straling vormt ook een belangrijk aspect in de binnenkomende straling. De invalshoek van de zon is in Nederland over
het algemeen laag, Nederland heeft daardoor ook een relatief koel klimaat. Karakteristieken van de gebouwmaterialen
(facades vallen binnen de urban canopy layer, daken worden in deze scriptie buiten beschouwing gelaten) en bestrating
spelen ook een rol. Alle materialen hebben karakteristieke eigenschappen met betrekking tot energieopslag en -afgifte.
Warmtecapaciteit staat voor de mogelijkheid van het materiaal om warmte vast te houden. Als een stof veel warmte op
kan slaan, kan deze ook meer warmte afgeven (in de vorm van langgolvige straling). De materiaalkeuze speelt dus een
rol binnen de stedelijke inrichting. Materialen die veel worden gebruikt in steden, zoals steen en asfalt, hebben een hoge
warmtecapaciteit: ze kunnen veel energie opslaan bij een relatief lage temperatuurstijging (Taha, 2004).
Vegetatie
De vegetatie speelt een rol in de beschaduwing, zoals ik zojuist uitgelegd heb, als ook in de evaporatie. Vegetatie speelt
over het algemeen een verkoelende rol binnen het stadsklimaat. Dit niet echter geen ‘copy-paste-principe’, het volbouwen
van straten met bomen is netto niet altijd verkoelend. Het urban canyon effect, het verschijnsel waarbij bomen met hun
bladerdak de straat afdekken, zorgt ervoor dat warmte niet weg kan. Het is dus noodzakelijk om weloverwogen groen aan
te planten (Pijper, 2010). Het verkoelende effect van vegetatie is gebaseerd op hun evapotranspiratie, bij de verdamping
wordt warmte geabsorbeerd. Zowel op het straatniveau, als in clustering (bijvoorbeeld een park(je)) kan vegetatie een
bijdrage leveren aan het thermisch comfort (Chen, 2005).
Beschaduwing.
Niet alleen de vegetatie bepaald in belangrijke mate de mate van beschaduwing, ook de proporties en volumes van
gebouwen dan wel ruimtes. Het H/W ratio speelt hier, in combinatie met de plaatsgebonden zonnestand, een grote rol bij.
De straat orientatie van de stedelijke structuur vormt een uitgangspunt bij de generalisatie van de schaduwpatronen.
Ventilatie.
Binnen de ventilatie kunnen zogenaamde klimatopen een rol vervullen. Hierbij wordt de stad in een soort van miniklimaatgroepen met kenmerkende fysische kenmerken opgedeeld. Op de stedelijke klimaatkaart kan vervolgens een
verbinding worden gelegd tussen klimatologische data en fysisch ruimtelijke eigenschappen (Harst, 2010). Grote
groenstructuren binnen de stad kunnen met name in de avond en nacht zorgen voor verkoelende windpaden richting
de warmere klimatopen. Ook op een kleiner schaalniveau, op wijkniveau, kan gekeken worden naar clusteringen met
overeenkomende fysische kenmerken. Kernwoorden binnen de ventilatie zijn eveneens H/W ratio, straatorientatie en open
ruimtes.
H/W ratio 0.5

H/W ratio <0.25

Fig. 10. ‘Isolated roughness’ stromingsregime; snellere wind
die elders boven de daken blijft, raakt bij een H/W ratio <
0.25 het pleinvlak.

5.

Ontwerpvragen

Uitgangspunt voor het herontwerp van de Rivierenwijk is duurzaam stedelijk waterbeheer in bestaand stedelijk gebied,
waarbij ten doel staat dat het watersysteem medebepalend is bij het ontwikkelen van ruimtelijk functies en een bedrage
levert aan het thermisch comfort voor de inwoners. Dit vraagt om een tamelijke brede analyse, op te delen in een
raamwerk.
Algemene ontwerpvraag
Op basis van de doelstelling staat de volgende algemene ontwerpvraag centraal in deze scriptie: Deze ontwerpvraag wordt
verder toegespitst in een raamwerk met analyse-, ontwerpvragen.
‘Welke klimaatsveranderingbestendige stedelijke herontwerpstrategie optimaliseert het thermisch comfort voor de

inwoners van de Rivierenwijk en laat het watersysteem medebepalend zijn bij het ontwikkelen van ruimtelijke functies?’

Analysevragen
De analysevragen richten zich op het stadsklimatologisch analyseren op basis van een kaart- en waarnemingstudie van de
Rivierenwijk en zijn gefundeerd op de structuur zoals die in het vorige hoofdstuk behandeld is.
Hoe beïnvloeden elementen van het Albedo-effect (facadematerialen, bestrating) het thermisch comfort binnen het
stadsklimaat van de Rivierenwijk?
Hoe beïnvloeden vegetatie-elementen (plantkeuze, plantsoeninrichting, invullingen van park en open ruimtes) het
thermisch comfort binnen het stadsklimaat van de Rivierenwijk?
Hoe beïnvloeden elementen van beschaduwing (gebouwgeometrie, straatrichting, H/W ratio, vegetatie) het thermisch
comfort binnen het stadsklimaat van de Rivierenwijk?
Hoe beïnvloeden ventilatie-elementen (luchtspaden, H/W ratio, straatrichting, open ruimten) het thermisch comfort
binnen het stadsklimaat van de Rivierenwijk?
Ontwerpvragen
De ontwerpvragen richten zich op het vormgeven van stedelijke elementen waarin het watersysteem gebruikt wordt
als structureel element binnen een bestaande stedelijke structuur. Het watersysteem krijgt een attractieve, verkoelende,
klimaatsverandering adaptieve functie. Het is een synergie van natuur, techniek en esthetiek.

Hoe kan de openbare ruimte klimaatsverandering adaptief ontworpen worden waarbij tevens het thermisch comfort
geoptimaliseerd wordt?

Fig. 11. Freiburger Bächle. Smalle met stromend water
gevulde goten voeren water uit de rivier de Dreisam door
een groot gedeelte van de straten van de oude binnenstad van
Freiburg. Een bewezen attractieve synergie.

6.

Stadsklimatologische wijkanalyse

Albedo
De opbouw van de Rivierenwijk op straatniveau (fig. 12)
laat zien dat vooral materialen met een hoge emmissivity
gebruikt worden. Ze kunnen veel opgeslagen warmte
uitzenden. Lichte kleuren hebben over het algemeen
een positieve uitwerking op het stadsklimaat (Scigiene,
2006). Albedo heeft het meeste directe invloed op het
stadsklimaat. Hoewel elementen uit het openbaar groen
een relatief laag albedo hebben, wat zou impliceren dat
groen elementen ongunstig zijn voor het stadsklimaat,
is de netto bijdrage van vegetatie aan het stadsklimaat
positief door schaduwvorming en evapotranspiratie
(Betts, 1997). Wat betreft de materialisatie op
straatniveau kan geconcludeerd worden dat de meeste
straten hetzelfde opgebouwd zijn, met relatief brede
stoepen en weinig groene elementen. De open pleinen
vormen een concentratie van verstening, en hiermee
risicolocaties binnen de Rivierenwijk. Ongunstige
H/W ratio versterken dit, daar meer oppervlakte zich
gedurende dag in de zon bevindt.
Op facade-niveau (Fig. 13) wordt met name donkere
baksteen toegepast, dat zorgt voor meer warmteopname en warmte-afstraling en dien ten gevolge een
lager thermisch comfort in de zomer ten gevolge heeft.
Schaduw en hoogte van de gebouwen hebben invloed op
de hoeveelheid warmteopname.

Fig. 12 . Grafische weergave van de
materialisatie op grondniveau.
Asfalt

1:5000

Fig. 13. Grafische weergave van de
materialisatie van facades.

Klinkers, lichtbruin

Donkere baksteen

Betontegels

Oranje baksteen

Halfverharding, privé tuinen

Beige baksteen

Houten vlonders

Gele baksteen

Openbaar groen

1:5000

Wit/ lichtgrijs pleisterwerk/ beton
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Vegetatie
Duidelijk zichtbaar in fig. 17. is de royale opzet langs
de randen van de wijk. Aan beide kanalen staat oude
beplanting die zorgt voor ruime schaduwvorming.
In de wijk zelf is een aantal straten geen bomenstructuur
aanwezig. Hoewel dit over het algemeen de smalste
straten van de wijk zijn, kan een herindeling van het
straatprofiel wellicht ruimte scheppen voor de aanplant
van bomen. In overige straten zijn bomen aanwezig, maar
deze zijn relatief klein gezien hun leeftijd. De verharding
en afwezigheid van infiltratiemogelijkheden direct
rondom de boom komen de groeimogelijkheden van
de bomen niet ten goede. Ook hier biedt herinrichting
van de straatprofielen een oplossing, waardoor meer
ruimte voor infiltratie rondom de boom gecreërd kan
worden. Keuze voor een boom die ‘beter bestand is tegen
verharding‘, stadsbomen zoals Platanus hispanica of
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, biedt ook mogelijkheden.

Fig. 14. Illustratie bij legendaeenheid ‘‘Oude, hoge bomen’’ ter
hoogte van Merwedekade hoek
Amstelstraat.

Fig. 15. Illustratie bij
legenda-eenheid ‘‘Middelhoge,
gemiddeldebomen’’ aan de Rijnlaan
hoek Amstelstraat.

Fig. 17. Grafische weergave van de
groenstructuur.
Oude/ hoge bomen

Middelhoge/ gemiddelde bomen
Jonge/ kleine bomen
Fig. 16. Illustratie bij
legenda-eenheid ‘‘Middelhoge,
gemiddeldebomen’’ ter hoogte van
Roerstraat hoek Berkelstraat.

Hoge dichtheid/ veel schaduw
Lage dichtheid/ weinig schaduw
1:5000

Geen bomen

8.

Beschaduwing
De grafische weergave laat zien dat met name de
openbare ruimtes een bijzonder laag H/W ratio hebben,
bovendien vaak in combinatie met totale afwezigheid
van vegetatie. Zoals fig.10. laat zien, zal op deze pleinen
wind het pleinvlak kunnen raken.Dit verlaagt metname
in de winter het thermisch comfort van deze ruimten.
Ook grote delen van de Rijnlaan vallen onder dit
optimale ratio. Later in deze analyse zal blijken dat de
windrichting het thermisch comfort versterkt op de
Rijnlaan en Maasplein.

0.18

Fig. 19 geeft de rationele structuur van de Rivierenwijk
weer. Deze structuur maakt het mogelijk om de
Rivierenwijk op te delen in 4 hoofdoriëntaties, die het
uitgangspunt vormen voor de schaduwanalyse in de
straatprofielen. Wanneer van elke hoofdoriëntatie één
straatprofiel wordt geanalyseerd (fig. 20), geeft dit snel
inzicht over de situatie in de gehele wijk, omdat de H/W
ratio van de dwarsstraten tamelijk dicht bij elkaar liggen.

0.10

0.075

Noord-zuid

0.18

Oost-west
Noordoost-zuidwest

0.26

Zuidoost-noordwest

Fig. 18. Grafische weergave H/W
ratio van straten en open ruimtes
in de Rivierenwijk. H/W ratio van
open ruimtes zijn los in de kaart
vermeld.
0.2 - 0.3

Fig. 19. Grafische weergave
van het stratenpatroon van
de Rivierenwijk in 4
hoofdoriëntaties

Amstelstraat

Maasstraat

Westravenstraat

0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.5 - 0.6
0.6 - 0.7
1:5000

0.7 >

IJsselstraat
Fig. 20. Grafische weergave
straten voor straatprofielschaduwanalyse.

9.

De simulaties geven een indicatie van mogelijke
problematiek als gevolg van de zonnestand, op de
gevels en de ruimte tussen de huizen. Zon op de gevels
en daken kan vooral in de zomer voor een thermisch
discomfort zorgen binnenshuis, alsook in de buitenruimte
door de uitstraling van warmte. In de zomer kan het
bovendien oncomfortabel zijn om op het heetst van de
dag in de volle zon naar bijvoorbeeld school te moeten
lopen.

Fig. 21. Schaduwsimulatie IJsselstraat,
Noord-zuidoriëntatie

De figuren laten vooral zien dat de noordelijke zijde van
de straatprofielen in de zomer weinig schaduwvorming
optreedt, dit heeft mede te maken met de hoge
zonnestand. Ingrepen aan deze zijden van de straat met
behulp van vegetatie, kunnen het thermisch comfort
verbeteren. Schaduw valt dan grotendeels op het dak, en
op het trottoir (daar waar men zich over verplaatst).
Fig. 22. Schaduwsimulatie Maasstraat,
Oost-westoriëntatie

Fig. 23. Schaduwsimulatie Amstelstraat,
Noordoost-zuidwestoriëntatie

Fig. 24. Schaduwsimulatie Westravenstraat,
Zuidoost-noordwestoriëntatie
Altijd in de zon
1 periode schaduw
2 periodes schaduw
3 periodes schaduw
Toelichting: 1 periode komt overeen met 2 uur
Linkerafbeeldingen: 21 juni, ‘simulatie zomer’
Rechterafbeeldingen: 21 december, ‘simulatie winter‘

4 periodes schaduw
5 periodes schaduw
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Fig. 26. Windroos,
periode 21 maart - 21
september ‘zomer’.

Fig. 25. Grafische,
schematisch weergave van
luchtstromen als gevolg van
temperatuurverschillen.

Fig. 27. Windroos,
periode 21 september - 21
maart ‘winter’.

Ventilatie
De windrozen laten zien dat de windrichting op zomerse
en op winterse dagen van elkaar verschillen in Utrecht.
In de winterperiode is de windrichting overwegend
zuidwestelijk, in de zomerperiode zuidoostelijk. Dit geeft
uitgangspunten met betrekking tot het inrichten van
openbare ruimte met een laag H/W ratio. De ruimte
kan vorm gegeven worden voor wind; in de zomer kan
een briesje benut worden, terwijl in de winter juist wind
uit zuidwestelijke richting vermeden dient te worden
voor een optimaal thermisch comfort. Het is echter
veel lastiger om wind in warme situaties in te laten en
daarmee ventilatie tot stand te brengen, dan het weren
van wind. De Rijnlaan strekt zich uit door de gehele
Rivierenwijk in noord-zuidelijke richting, en is met
zijn lage H/W ratio in de winter bijzonder thermisch
oncomfortabel. Kanalisering van de zuidwestelijke wind
treedt op. Wanneer een herontwerp voor het centraal
aan de Rijnlaan gelegen Maasplein wordt gemaakt,
kan een ruimtelijke blokkade (wellicht door vegetatie)
aan de zuidzijde windoverlast in de winter beperken.
Daarentegen kan een zomers briesje uit het oosten
mogelijk benut worden door het Maasplein een open
structuur te geven in het midden van het pleinvlak.
De klimatopenkaart (fig. 28) laat zien dat de Rivierenwijk
ingesloten ligt tussen stedelijk weefsel. Luchtstromingen
zoals geschetst in fig.25 zullen dan ook niet snel optreden
voor de Rivierenwijk. Fysieke barrières als bijvoorbeeld
snelwegen met de afgifte van antropogene warmte
belemmeren de windpaden.

Fig. 28. Klimatopenkaart Utrecht, met centraal gelegen de
Rivierenwijk.
Bedrijventerrein klimatoop
Binnenstad klimatoop
Stad klimatoop
Stadsrand klimatoop
Tuinstad, dorp klimatoop
Park klimatoop
Bos klimatoop
Open landschap klimatoop
Water klimatoop

11.

Stadsklimatologische wijkanalyse, conclusies
Wanneer de vier elementen die zojuist geanalyseerd zijn
voor het stadsklimaat van de Rivierenwijk gebundeld
worden in een conclusiekaart, wordt zichtbaar dat alle
grote hoofdelementen (pleinen en hoofdontsluiting)
van de Rivierenwijk gedurende het hele jaar thermisch
discomfortabel zijn. Met name in de zomerperiode
blijken de clusteringen van sterkste verstening en laag
H/W ratio het minst thermisch comfortabel.
Opvallend is dat de ‘groene‘ gebieden met rijke vegetatie
(Vondelparc, Merwedekade) in de zomer een belangrijke
rol binnen het stadsklimaat spelen als coolspots.

Toelichting: mate van
kleurintensiteit geeft indicatie
van mate van thermisch
discomfort weer. Hogere
kleurintensiteit komt overeen
met een hoger thermisch
discomfort.

Toelichting: mate van
kleurintensiteit geeft indicatie
van mate van thermisch
discomfort weer. Hogere
kleurintensiteit komt overeen
met een hoger thermisch
discomfort.

Met violet zijn coolspot
weergegeven.

1:5000

Fig. 29. Grafische weergave
thermisch discomfort in
zomerperiode.

1:5000

Fig. 30. Grafische weergave
thermisch discomfort in
winterperiode.
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Maasplein en aanliggende straten

Maasplein

Zuiderzeestraat

Ma
as

stra

at

Rijnlaan

Het Maasplein vormt letterlijk het stenen hart van
de wijk. De afwezigheid van groene elementen en het
ongunstige H/W ratio maken het Maasplein tot een
thermisch discomfortabele ruimte. In de zomer geen
enkele schaduw, in de winter een koude zuidwestelijke
wind aangevoerd vanuit de Rijnlaan. Dit terwijl het
Maasplein mede door zijn centrale ligging in de wijk
zoveel potenties heeft voor sociaal ruimtelijke functies.

Roe

Fig. 31. Locatie herontwerp binnen de Rivierenwijk

Fig. 32. Zicht vanuit het zuiden over de Rijnlaan, met aan
de rechterzijde de Maaspleinschool. Duidelijk zichtbaar is de
overdreven ruime opzet van weg, stoep en fietspad die niet
lijkt te stroken met de gebruiksintensiteit. Het straatprofiel
kan efficiënter worden ingericht, waardoor ruimte wordt
gecreëerd voor groen en daarmee infiltratiemogelijkheden.

Fig. 33. Afgelopen jaar gerealiseerde ‘voetbalkooi‘ op het
Maasplein. (links)
Fig. 34. De ‘achterkant‘ van de wijk , op de hoek
Zuiderzeestraat met Rijnlaan. Gangetjes die vanaf de
openbare ruimte toegang verlenen tot achtertuintjes en
schuurtjes drukken een stempel op de uitstraling van de
Rivierenwijk; de open ruimte die tot deze gangetjes leidt
biedt potenties als sociale ontmoetingsruimte. (rechts)

rstr
aat

Zoals Utrecht in haar bestemmingsplan voor de
Rivierenwijk stelt, wil zij het watersysteem medebepalend
laten zijn bij het toekennen en ontwikkelen van
ruimtelijk functies (Provincie Utrecht, 2004).
De doelstelling voor het herontwerp van de Rivierenwijk
is dan ook duurzaam stedelijk waterbeheer in bestaand
stedelijk gebied, waarbij het watersysteem medebepalend
is bij het ontwikkelen van ruimtelijk functies en
bovendien een bedrage levert aan het thermisch comfort
voor de inwoners. Juist het Maasplein vormt een unieke
kans binnen de wijk om deze doelstelling te realiseren.
Recent hebben inwoners een eigen plan voor het
Maasplein vorm gegeven met een architect, waarin niet
alleen de wensen van de kinderen centraal staan, maar
ook die van andere bewoners en belangstellenden. “Het
is de bedoeling dat het plein na de facelift als huiskamer
van de wijk fungeert“ (Dongen, 2010). Dit vormt een
mooi startpunt in het proces, het plein wordt blijkbaar
al beschouwd als ruimte met potenties. Potenties biedt
het plein niet alleen sociaal ruimtelijk, maar ook met
betrekking tot het watersysteem. Om het watersysteem
medebepalend te laten zijn bij het ontwikkelen van
ruimtelijke functies, is een bepaalde ruimheid een
vereiste. Het Maasplein biedt deze ruimte. Een extra
dimensie aan het Maasplein als sociale ontmoetingsplek
vormt de aangrenzende Maaspleinschool, en de
‘uitmondingen‘ van gangetjes. Deze gangetjes leiden
tot schuurtjes en tuintjes van bewoners, maar maken
geen connectie met de omgeving. De punten waar
deze gangetjes uitmonden kunnen bijdragen aan de
levendigheid, en een fundamenteel onderdeel van het
nieuwe watersysteem vormen. Los van het verkoelende
effect op het stadsklimaat als gevolg van het parkachtig
vorm geven van het Maasplein, is het een feit dat
kinderen zich beter kunnen concentreren wanneer zij
zich 20 minuten in een parkachtige omgeving hebben
begeven (Kuo, 2004).
Door vier aan het Maasplein grenzende dwarsstraten uit
te werken, kan een nieuw samenhangend watersysteem
worden ontworpen binnen de bestaande stedelijke
structuur. Het water krijgt een verkoelende, groene en
sociale functie. Een extra toegevoegde waarde wordt
gevormd door het gegeven dat de vier dwarsstraten
vallen binnen de hiervoor benoemde ‘straatoriëntaties‘.
De straten dienen zo een voorbeeldfunctie; wat zijn de
mogelijkheden voor water in combinatie met vegetatie
voor de gehele wijk?
13.

Het Maasplein, van hoek tot hoek
Een nadere wijkanalyse, toegespitst op de locatie
‘Maasplein en aanliggende straten‘ geeft inzicht in
specifieke problemen en kansen.

Zowel de Rijnlaan als de dwarstraten zijn
tweerichtingswegen, met parkeermogelijkheden aan beide
zijden van de straat. De Rijnlaan lijkt te breed opgezet
voor de daadwerkelijke gebruiksintensiteit. De Rijnlaan
oogt als een binnenstedelijke snelweg, hoewel het er
relatief rustig is. De Rijnlaan dient zo vormgegeven
te worden, dat vorm daadwerkelijk functie vervult.
Voetgangers stromen vanuit dwarsstraten en ‘gangetjes‘
richting de Rijnlaan; om naar school te lopen of om
simpelweg de Rijnlaan over te steken en in het wijkdeel
aan de overzijde te komen.
Het gebruik van het Maasplein is momenteel vooral
afhankelijk van de schooltijden. De inrichting richt
zich op kinderen in de leeftijdgroep 4-12 jaar, en door
de afwezigheid van een duidelijke scheiding tussen het
openbare Maasplein en het semi-openbare schoolplein
lijken beiden in elkaar over te vloeien. Dit wordt versterkt
doordat het Maasplein alleen aan de Zuidzijde direct
toegankelijk, vanuit de noordzijde dient men eerst over
het schoolplein te lopen. Het Maasplein is aan zowel
de oost- als westzijde ‘afgesloten‘ door een kniehoge
afscheiding zonder doorgangen.
Niet alleen het Maasplein drukt een stempel op de
plaatselijke ideniteit, ook de hoekpunten van woningen
(fig. 39.). De hoekpunten zijn architectonisch markanter
vormgegeven dan de aangrenzende woningen en
vervullen bovendien een andere gebruiksfunctie. Deze
gebruiksfunctie maakt dat de hoeken een verhoogde
sociale waarde hebben.
De behoefte aan individualisering dan wel een overgang
privé-openbaar maakt dat bewoners kleine geveltuintjes
aanleggen. De geveltuintjes (fig. 40, 44.) ogen rommelig,
maar laten zien dat bewoners graag een eigen, groene
expressie aan de wijk toevoegen. Door het toepassen van
structurele veranderingen in de straatprofielen, kunnen
mogelijkheden worden gecreëerd voor een duidelijk
zichtbare groenstructuur. Deze groenstructuur kan een
extra waarde krijgen wanneer zij in speelt op het sociale
contact tussen de bewoners (fig. 36.).
Hemelwater wordt tweezijdig afgevoerd middels bolle
wegen richting straatkolken die gepositioneerd liggen
tussen het parkeervlak en wegdek (fig. 42). Dit heeft
tot gevolg dat men na een stortbui niet altijd zonder
droge voeten uit de auto kan stappen (fig. 45). In het
herontwerp vormt dit een uitgangspunt, zeker met het
oog op een toename in weersextremen in de toekomst
(Pachauri, 2007).

Fig. 35. Grafische weergave van de belangrijkste
gebruikspatronen aan het Maasplein. De intensiteit van de
‘‘voetganger-stippeltjes’’ neemt af naarmate de gebruiksdruk
kleiner wordt; in dwarsstraten zijn minder voetgangers dan
aan de Rijnlaan.

Fig. 36. De identiteit van de wijk, hier op de hoek van de
Roerstraat met de Riezestraat, komt duidelijk tot uiting
op momenten waarbij het Nationaal gevoel groot is. Een
volksbuurt, met intensief contact tussen wijkbewoners.

Fig. 37. Er ontbreekt een duidelijke begrenzing van het
schoolplein van de Maaspleinschool, waardoor het schoolplein
over lijkt te lopen in het Maasplein. Er is één monotone sfeer
binnen de omslotenheid die gecreëerd wordt door een kniehoge
‘omlijsting‘. (links)
Fig. 38. Tijdens pauzemomenten wordt het openbare
Maasplein een verlenging van het krappe schoolplein. De
kinderen verspreiden zich over het gehele Maasplein, en
maken gebruiken publieke speelvoorzieningen. (rechts)
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Fig. 39. Hoeken van dwarsstraten vormen landmarks gericht
op de Rijnlaan en het Maasplein, en dragen bij aan het
sociale aangezicht van de wijk. Hoeken vormen plekken
met een verhoogde sociale activiteit. Op de afbeelding de
zuidelijke hoek van de Zuiderzeestraat met de Rijnlaan

Fig. 43. De dwarsstraten zijn ruime, tweerichtingswegen.
Hoewel de parkeerdruk in de wijk relatief laag ligt (0.5 auto
per huishouden (Gemeente Utrecht, 2007)) is het denkbaar
dat dit in de toekomst niet zo blijft.

Fig. 40. Voordeuren zijn in de dwarsstraten over het
algemeen gegroepeerd. De drang naar individualising van
de publieke ruimte uit zich in geveltuintjes. De strookjes zijn
maximaal 1.5 stoeptegel breed en blijven openbare ruimte
(Provincie Utrecht, 2004).

Fig. 44. Aan de Rijnlaan komen de voordeuren ook
paarsgewijs voor, bovendien liggen zij verzonken in de
voorgevel. Dit geeft een privé-openbaar overgang.

Fig. 41. De logische verdeling weg-parkeerplaats-fietspadvoetpad is blindelings toegepast aan de Rijnlaan. Hoewel
dit juist dient te leiden tot ‘efficiënt ruimtegebruik‘ en
mogelijkheden voor groenvoorzieningen, worden deze kansen
aan de Rijnlaan niet benut.

Fig. 42. Tweezijdige afwatering naar de straatkolken, die
zich op de overgang van parkeervlak naar wegdek bevinden.

Fig. 45 Het positioneren van straatkolken op de overgang
parkeervlak-wegdek heeft tot gevolg dat men na een stortbui
niet altijd zonder droge voeten uit de auto kan stappen.
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Vormgeven aan stedelijk water

Het klimaat in Nederland verandert. Op basis van de meeste recente resultaten van klimaatonderzoek heeft het KNMI
vier klimaatscenario’s voor Nederland ontwikkelt. Klimaatscenario’s zijn geen weersverwachingen voor de lange termijn; ze
doen geen uitspraken over het weer op een bepaalde datum, maar alleen over het gemiddelde weer en de kans op extreem
weer in de toekomst. Ze bieden een beeld van een mogelijk toekomstig klimaat en maken het mogelijk om hier op te
anticiperen. Er kan grofweg aangenomen worden dat zachte winters en warme zomers vaker voorkomen. De winters zullen
gemiddeld natter worden en ook de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe. De hevigheid van extreme regenbuien
neemt in de zomer toe, maar het aantal zomerse regendagen wordt juist minder. In het meest extreme scenario is de
toename van de piekneerslag in de zomer 27% in 2050 en 54% in 2100 (KNMI, 2006)
Processen binnen de stedelijk watercyclus wijken sterk af van processen die in de natuurlijke watercyclus voorkomen. Juist
processen die in de stedelijke watercyclus in de verdrukking zijn gekomen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
thermisch comfort van stedelingen. De natuurlijke gebieden bieden schaduw, verkoeling op basis van evapotranspiratie,
regenwateropvang en infiltratie (Gill, 2008). In zijn meeste brede context, is ‘Water Sensitive Urban Design‘ (vanaf nu
vermeld als WSUD) de discipline die zich bezighoudt met het geïntegreerd vormgeven van de stedelijke watercyclus.
WSUD is gebaseerd op de filosofie dat stedelijke ontwikkeling of herontwikkeling adequaat moet aanhaken op
watergerelateerde issues. Centraal bij WSUD staat de disconnectie tussen menselijk gedrag en de impact die dit gedrag heeft
op de natuurlijke omgeving;
“re-connect people with the natural landscape, in particular to water, and connect the built landscape with locally-generated water resources, reducing reliance on imported water resources
from outside the urban footprint to sustain urban landscapes.”
(waterbydesign, 2009)
WSUD is toepasbaar binnen diverse schaalniveaus, voor het herontwerp van het Maasplein richt zal ik me richten
op kleine, lokale ingrepen ( JSCWSC 2009). Het stappenplan van het CROW (kennisplatform voor infrastrctuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte) voor klimaatadaptie stelt dat klimaatadaptie geen een doel op zichzelf is, maar dat
gebiedspotenties gezocht dienen te worden om hier aan te koppelen (CROW, 2010).

Fig. 46. Watercyclus in natuurlijke systemen, in een stedelijk
gebied zonder WSUD, en in een stedelijk gebied waarbij
WSUD-principes zijn toegepast.
Drie hoofdelementen die steeds terugkeren in literatuur betreffende WSUD zijn bovengrondse afvoer, bufferen en
infiltratie. Om te kunnen ontwerpen volgens gangbare principes uit de WSUD is een conceptueel design proces
vormgegeven (waterbydesign, 2009). Inzicht in regionale en locale ecosystemen zijn een vereiste. Het gegeven dat Utrecht
in een veenweidegebied ligt biedt mogelijkheden voor inpassing van WUSD binnen de Rivierenwijk. Natuurlijke, inheemse
vegetatie uit het veengebied kan gebruikt worden voor beplantingen in het herontwerp. Dit is cultuurhistorisch interessant,
maar vergroot ook de effectiviteit van het ontwerp, daar inheemse vegetatie aangepast is aan lokale karakteristieken
(Mildura, 2005). Inzicht in bodemkarakteristieken in de Rivierenwijk is ook noodzakelijk.

Ontwateringsdiepte

Fig. 47. Grafische weergave van de bodemmorfologische
eigenschappen van de Rivierenwijk.
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Doordat Utrecht in een polder ligt, is er een min of meer constante ontwateringsdiepte. Deze ligt 3 meter onder het
maaiveld van de Rivierenwijk, die ten tijde van het bouwrijp maken voor de eerste bebouwing met een zandlaag van circa
2 meter boven NAP is komen te liggen. Als gevolg van cappilaire nalevering kan de grondwaterspiegel tot maximaal 1.1
meter onder het maaiveld komen te liggen.
Het belangrijkste onderdeel van het conceptuele design proces stelt het verdiepen in reeds bestaande WSUD projecten.
Er bestaat als het ware een ‘toolkit’ van terugkerende elementen die gebruikt wordt binnen deze projecten, uit elke
implementatie in een gebied kunnen lessen getrokken worden. De toolkit die hier verder belicht wordt, richt zich op
vlakke gebieden. Straten spelen hierbij een voorname rol. De inrichting van de straat wordt het bepaald door de topografie,
straathierarchie en de noodzaak om een connectie te maken met bestaande aanliggende straten. Qua gebruik hebben
straten de functie als corridor voor voertuigen, voetgangers en fietsers, maar ze doen ook dienst als verbinder van sociale
activiteiten. Begrippen als ‘place-making’ en ‘community amenity’ uiten zich in het straatbeeld door visuele continuïteit.
WSUD stelt eisen aan het straatbeeld op basis van filtratie door vegetatie, bodemeigenschappen en optimaal gebruik van
de zonnestand en schaduwvorming (Waterbydesign, 2009). Als ontworpen wordt, dient rekening gehouden te worden met
een aantal richtlijnen:
- natuurlijke eigenschappen en topografie vormen de basis van het ontwerp,
- veilige en onverhinderde toegang tot de straat voor voetgangers, fietsers en voertuigen,
- gemakkelijke toegang voor onderhoud aan herontworpen structuren,
- ‘streetscape’ landschappen moeten bijdragen aan de identiteit van de plek
- de visuele aantrekkelijkheid, tijdelijke wateropvang en infiltratiecapaciteiten worden vergroot.
WSUD uit zich vaak in een multifunctioneel waternetwerk binnen stedelijke ontwikkelingen. Dit netwerk integreerd
publieke open ruimte met stormwater management en recreatieve faciliteiten. Open ruimte wordt meer gebruikt naarmate
activiteiten met elkaar verbonden en gedeeld worden. De ontwikkeling van recreatieve ruimtes direct naast infiltratie
faciliteiten draagt bij aan het veiligheidsgevoel van bewoners ( JSCWSC, 2009).
Hoewel er meerdere ‘standaardprincipes’ zijn voor WSUD in verstedelijkt gebied, zal deze scriptie zich richten op
bioretentie systemen en geconstrueerde drasland. Deze twee voegen aantoonbaar de grootste waarde toe aan de de
stedelijke watercyclus doordat zij een hoge efficiëntie hebben; gering oppervlaktegebruik voor maximale berging en
infiltratie (Waterbydesign, 2009). Zij hebben het hoogste rendement. ‘Bioretentie systemen zuiveren regenwater door
oppervlaktebeplanting, waarna het water kan infiltreren in de ondergrond. Regenwater afkomstig van daken is relatief
schoon en kan zonder verdere infiltratie door de ondergrond worden opgenomen. Deze scheiding tussen straat- en
dakregenwater geeft mogelijkheden voor een scheiding in de herinrichting van het straatprofiel. De systemen zijn flexibel
in hun vormgeving en kunnen op verschillende schaalniveaus toegepast worden; van raingardens tot wadi’s. Bioretentie
systemen kunnen bovendien een belangrijke bijdragen aan verkoeling door evapotranspiratie (Waterbydesign, 2009). Bij
het vormgeven vraagt dit echter wel om alertheid met betrekking de positionering van het systeem, daar een waterlichaam
niet altijd een netto verkoelende werking heeft. Water kan als een warmtebuffer fungeren, en deze warmte ‘s avonds
afgeven aan zijn omgeving (Harst, 2010). De visuele aantrekkelijkheid is vooral afhankelijk van de vegetatiekeuze en het
onderhoudsregime. De levensduur van de beplanting, hoogte, vorm en kleur dienen in overweging te worden genomen.
De meest intensieve periode van onderhoud is de periode van aanleg tot twee jaar na de aanleg. Wanneer de vegetatie
eenmaal ‘geaard‘ is, werkt het als een zelfregulerend systeem (Waterbydesign, 2009). Geconstrueerde draslanden zijn
beplante waterlichamen die fijne filtratie en biologische opname in de hand werken. Ze zijn doorgaans opgebouwd uit
een inlaatpunt dat uitmondt in het laagstgelegen gedeelte. Dit inlaatpunt kan in contact staan met bioretentie systemen,
waardoor het drasland als een ‘overloop‘ kan functioneren bij weersextremen. Vanuit dit natste gedeelte, vind een
geleidelijk overgang van ongecontroleerd naar gecontroleerde beplanting plaats.

Fig. 48. Voorbeeld van een bioretentie systeem in een
straatprofiel in Portland.

Fig. 49. Een geconstrueerd drasland in stedelijk gebied,
Tanner Springs Park.
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Concept

Het klimaatadaptief herontwerpen van het Maasplein
en aanliggende straten vereist ruimte. Deze ruimte
kan tamelijk eenvoudig gecreëerd worden door een
herstructurering van verkeerstromen. Het versmallen
van de Rijnlaan tot een ‘normale‘ tweebaansweg, in
combinatie met het bundelen twee losse fietspaden tot
één gebundeld fietspad, geeft ruimte voor het vormgeven
van een aantrekkelijk laan met royale groenvoorzieningen.
De rationele opbouw van de wijk laat het toe om van de
dwarsstraten eenrichtingsverkeer te maken. Dit geeft een
versmalling van het wegoppervlakte; vrijgekomen ruimte
kan benut worden voor het aanleggen van gedegen
groenelementen.
Er wordt een scheiding gemaakt tussen het regenwater
afkomstig van het dak, en regenwater op de straat.
Beide regenwaterstromen vragen om een eigen aanpak;
dakwater kan direct infiltreren, straatwater dient eerst
gereinigd te worden middels geselecteerde grondvegetatie.
Dit verschil in infiltratiemogelijkheden biedt kansen voor
een verschil in vormgeving: straatborders en gevelborders.
Dit wordt gekoppeld aan de schaduwvorming zoals
die in de analyse naar voren is gekomen. Door het
positioneren van de straatborders (met daarin bomen)
aan de noordzijde van het straatprofiel van de oost-west
georiënteerde Zuiderzeestraat, wordt schaduw gecreëerd
op de noordelijke trottoirs en daken. Het principe van dit
optimaliseren van de schaduwpatronen wordt in ook in
de overige straten toegepast. De geveltuintjes geven een
gestructureerde impuls aan de privé-openbaar-overgang
die gewenst is door de bewoners.

Fig. 50. Grafische weergave van het concept voor het
Maasplein en aanliggende straten. Eenzijdige afwatering
over de wegen richting de straatborders in combinatie met
afwatering vanaf daken in gevelborders die direct aan de
gevels grenzen. Bij weersextremen dienen de hoekpunten
als overloop van de borders. ‘Gangetjes‘ geven toegang tot
privé-eigendommen, en worden in het ontwerp actief bij de
publieke ruimte betrokken. Door compartimentering van het
Maasplein kunnen gebruiksfuncties van elkaar gescheiden
worden, maar onderdeel van één ruimte blijven.

Om in te spelen op mogelijke ondercapaciteit van gevelen straatborders tijdens weersextremen, staan de borders
in verbinding met bufferpunten. Deze bufferpunten
zijn gepositioneerd op de hoeken van de straten, en
bieden een ‘overloop‘ voor de borders. De bufferpunten
fungeren als een soort ‘poorten‘, poorten naar de
achtertuintjes van bewoners. Ze maken een connectie
met de ‘gangetjes‘, die zo actief betrokken worden bij het
straatbeeld. Het grootste bufferpunt ligt in de zuidpunt
van het Maasplein. Deze staat in verbinding met de
straatborders van de Rijnlaan; door de relatief grote
hoeveelheid verhard oppervlakte van de Rijnlaan is het
te bergen water bij weersextremen groter, en is dus een
grotere bergingscapaciteit gewenst. De borderstructuur
valt grofweg te generaliseren als bioretentie systeem, de
bufferpunten als geconstrueerd drasland.
Door gebruik te maken van minimale hoogteverschillen
in de straatprofielen kan water worden gestuurd.
De hoogteverschillen op het Maasplein zijn groter
maar niet onaangenaam voor de menselijk maat. De
hoogteverschillen zorgen voor verschillen in sfeer,
waardoor gebruiksfuncties (waterberging, schoolplein etc)
subtiel van elkaar gescheiden kunnen worden. Er ontstaat
zo een compartimentering binnen één ruimte.

Fig. 51. Illustratieve representatie van het concept: het
water vormt de groenstructuur, het groen volgt uit de
waterstructuur. Groen en water gaan hand in hand, en
zorgen voor sociale interactie tussen bewoners.
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Herontwerp

Het ontwerp laat de herstructurering in verkeersstromen
zien. De Rijnlaan is versmalt tot een tweebaansweg
van 7.5 meter breed, tussen het westelijke trottoir en
plantsoen is een gebundeld fietspad gesitueerd. Het
fietspad is gescheiden van de weg, dit vergroot de
veiligheid voor bijvoorbeeld kinderen die naar school
fietsen (Wilms, 2001).
De breedte van het wegdek van de dwarsstraten is
teruggebracht tot 3.5 meter; dit is de minimale breedte
die vereist is voor eenrichtingswegen met fileparkeren
aan beide zijden (Wilms, 2001). Aan de noordwestzijde
van de Maaspleinsschool is een strook haaksparkeren, het
straatprofiel is hierop aangepast (5.5 meter breedte). Dit
biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen in een
rustige straat uit de auto te helpen komen.
De ‘poorten‘ (bufferhoeken) die een connectie maken
tussen de openbare ruimte en gangetjes sluiten direct aan
op de oversteekplaats en de daarbij gelegen bushalte.

Quercus palustris
Aesculus hippocastanum
Nyssa sylvatica
Alnus glutinosa
Straat
Voetgangersoversteekplaats
Parkeergelegenheid
Halfverharding
Grasweide
Prairiebeplanting
Gevelborder, geselecteerde schaduwbeplanting
Straatborder, inheemse grassen en Nyssa sylvatica
Schoolborder, periodieke seizoensbeplanting
Waterlichaam
Fig. 52. Ontwerp voor Maasplein en aanliggende straten, waarin
de waterhuishouding en het thermisch comfort geoptimaliseerd
worden.
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Zoals in het concept gesteld wordt, volgt de
groenstructuur uit de waterstructuur. Dit stelt eisen aan
de beplanting, daar niet elke boom tegen periodieke
‘overstromingen‘ kan. De hoofdlaan is aangezet met
Quercus palustris, een 20 meter hoge boom met een
brede kegelvormige kroon. De stam is opvallend recht.
De Moeraseiken staan in de straatplantsoenen, en
kunnen in de winter in contact komen met verhoogde
zoutconcentraties als gevolg van strooizout dat oplost in
smeltwater. Dit vormt echter geen directe belemmering,
aangetoont is dat eiken in het algemeen weinig zouten
via de wortels opnemen (Pannekoek, 2009). De
Nyssa sylvatica in de dwarstraten zorgt voor royale
schaduwvorming. De hoofdstructuur van de dwarsstraten
vloeit in de herfst over in de hoofdstructuur van de
Rijnlaan, daar beide boomsoorten een prachtige rode
herfstkleur krijgen. De Aesculus hippocastanum is in
het ontwerp gepositioneerd in de volle grond, en niet in
de zogenaamde straatborders. Op de zuidpunt van het
Maasplein staat reeds een halfvolgroeide kastanjeboom,
de aanplant van nieuwe kastanjebomen sluit hier
mooi bij aan. De Alnus glutinosa komen direct aan
de waterlichamen te staan.Het zijn echte oeverbomen
met een open structuur en een opvallende bloei vóór de
bladontwikkeling in februari-maart (Prooijen, 2008).
In fig.57. is zichtbaar waar in deze scriptie de focus
ligt in de verdere detaillering van het ontwerp. Het
Maasplein vormt het grootste element, met in het
zuiden het geconstrueerde drasland als bufferpunt. Een
lengte- en dwarsdoorsnede van het ontwerp laat zien
hoe vorm is gegeven aan de compartimentering van het
plein. Er is een visualisatie gemaakt die zicht geeft op de
nieuwe situatie richting de Maaspleinschool, de andere
visualisatie werpt een blik op het bufferpunt met zijn
fluctuaties. ‘‘De Poort’’ vormt een de schakel tussen de
gangetjes en de openbare ruimte. De doorsnede hiervan
laat zien hoe in geval van dreigende ondercapaciteit van
de gevelborders, de Poort als overloop fungeert. In de
gedetailleerde uitwerking van de Zuiderzeestraat wordt
zichtbaar hoe WSUD een impuls kan geven aan sociale
interactie en wooncomfort.

Fig. 53. Quercus palustris, ‘moeraseik‘, sterk ingesneden
blad en prachtige herfstkleuren. Grote straatboom met veel
schaduwvorming. (links)
Fig. 54. Aesculus hippocastanum. Grote bloemen in de lente,
kastanjes rapen in de herfst. (rechts)

Fig. 55. Nyssa sylvatica. Relatief kleine straatboom met
een leerachtig blad en veel schaduwvorming in de zomer.
Vuurrode verschijning in de herfst. (links)
Fig. 56. Alnus glutinosa. De open structuur en
meerstammigheid geeft een speels karakter
aan de omgeving (rechts).

Maasplein

Zuiderzeestraat

De Poort
Fig. 57. Locatie van uitwerkingen, in volgorde
van toenemende detaillering: Maasplein, de Poort,
Zuiderzeestraat. Aangegeven zijn de locatie van de
doorsnedes en visualisaties
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Ontwerp, Maasplein

Het huidige Maasplein mist een duidelijke begrenzing
met het schoolplein, waardoor het schoolplein over
lijkt te lopen in het Maasplein. Zoals fig. 37. en fig.38.
laten zien lopen gebruiksfuncties daardoor sterk door
elkaar heen en is er sprake van een uniforme sfeer. In
het herontwerp is sprake van 3 sferen; geconstrueerd
drasland, speeldweide en schoolplein. De sferen lopen
door gebruik van hoogteverschillen geleidelijk in elkaar
over, waardoor het Maasplein wel nog steeds als één
ruimte blijft functioneren. Een schoolborder aan de
voorzijde van het gebouw geeft klassen de mogelijkheid
om zelf bloemen of groenten te zaaien. De rand van de
border kan in de pauze gebruikt worden als zitelement
door de kinderen, of om 12 uur een zitmogelijkheid
bieden voor wachtende ouders.

Quercus palustris
Aesculus hippocastanum
Nyssa sylvatica
Alnus glutinosa
Geasfalteerde Rijnlaan
Klinkerweg
Gebundeld fietspad
Verhard voetgangerspad
Halfverhard voetgangerspad
Voetgangersoversteekplaats, kinderthema
Voetgangersoversteekplaats
Gras
Prairiebeplanting
Houten elementen, bankjes en brug
Water
Watervernevelaars
Glijbaan
Schoolborder
Fig. 58. Ontwerp voor Maasplein. Opgenomen in de
plattegrond zijn belangrijke gebruikspatronen richting het plein;
oversteekplaats en fietspad.
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begrensd trottoir,
betonnen
zitelement

waterlounge met
op de achtergrond
zitgelegenheid
onder
kastanjebomen

halfverharde
wandelpaden

onbegrensd trottoir
directe overgang
in glooiende
prairiebeplanting
Fig. 59. Oost-west doorsnede van het Maasplein, het zicht is
gericht op het zuiden. Duidelijk zichtbaar is het verschil in
begrenzing aan beide zijden van het plein. Het Maasplein
is aan de westzijde over de gehele lengte begrensd door een
betonnen zitelement, aan de oostzijde loopt het trottoir in
een direct in een met prairieplanten begroeide glooiing over.
(rechts)(1:200)

schoolborder met
seizoensbeplanting

entree schoolplein,
directe aansluiting
op oversteekplaats

fietsenstalling

zandhelling

secundaire entree

speelweide

ontspanning op
bankjes tussen
prairiebeplanting

secundaire entree

variabele oever

inlaatpunt van water
uit straatborders
van de RIjnlaan bij
ondercapaciteit

waterlounge

Fig. 60. Noord-zuid doorsnede van het Maasplein, het zicht
is gericht op het westen. Zichtbaar zijn de drie sferen die
verschillende vormen van gebruik uitnodigen. Het verlagen
van het maaiveld voor het geconstrueerde drasland vind
plaats vanaf de overgang speelweide-prairiebeplanting. Over
een totale lengte van 50 meter daalt men in totaal 1.1 meter.
De hoogte van de fietsenstalling wordt benut door er een
flauwe helling tegen aan te leggen met grond afkomstig uit
de verlaging van de zuidpunt van het plein. De grondbalans
kan zo gesloten worden gemaakt. De helling maakt de
speelweide optisch groter. (onder)(1:200)
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Fig. 60. Grafische weergave van de schaduwvorming op
het Maasplein op 21 juni rond 15.00. Het beeld laat zien
dat het waterlichaam op het warmst van de dag vrijwel
volledig in de schaduw ligt. Opwarming van het stilstaande
water wordt hierdoor geminimaliseerd. Dit heeft tot gevolg
dat het water in de avonden minder warmte afgeeft, maar
ook dat er overdag minder evapotranspiratie plaats vind.
Het aanbrengen van watervernevelaars in het ontwerp
werkt verkoelend doordat het de evapotranspiratie juist
vegroot.(Harst, 2011). Bovendien heeft de nevel een direct
verkoelende werking voor recreanten.Zichtbaar is dat
verschillende schaduwen ontstaan op de wandelpaden en de
speelweide. Gebruikers kunnen kiezen waar hun voorkeur op
dat moment ligt; in de zon of in de schaduw.

Fig. 61. & fig. 62. Fluctuaties in het waterniveau geven het
geconstrueerde drasland zijn karakteristieke eigenschappen.
Door de diepe ontwateringsdiepte in Utrecht, circa 3 meter
onder maaiveld, kan als gevolg van capillaire nalevering
kwel tot op maximaal 1.1 meter onder maaiveld komen.
Op deze diepte is het ‘verlaagde platform‘ gesitueerd. Deze
diepte maakt dat de ruimte verschillend ervaren kan worden;
staand kan men over de trappen heen kijken, zittend
bevindt men zich in een ‘gesloten ruimte‘. Op de trappen
over de gehele zijde kan gezeten worden, dit maakt het
mogelijk om ter verkoeling te pootjebaden. Aan de linkerzijde
van de afbeelding, onder de kastanjeboom, bevinden zich
zitelementen. (1:200)

Fig. 63. & 64. Deze afbeeldingen laten het verschil in
begrenzing van het Maasplein zien. Het trottoir aan de
oostzijde van het Maasplein (fig. 63) loopt direct over in
een glooiende helling. Het trottoir aan de westzijde van
het Maasplein wordt begrensd door betonnen zitelementen.
Deze zitelementen maken het mogelijk om de helling tot op
de zithoogte door te trekken. Het verschil in begrenzing van
de twee zijden, haakt in op het inrichtingsverschil van de
straatprofielen. In de straatprofielen is immers ook sprake van
een structureelverschil tussen ‘links en rechts‘: straatborders en
gevelborders. (1:200)
Tevens zichtbaar in de uiterste uiteinden van de doorsnede
zijn de verdiepte straatborders, waar in uitwerking
“Zuiderzeestraat“ verdere aandacht aan besteedt wordt.
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Fig. 65. Visualisatie Noord.
De visualisatie geeft zicht
op de multifunctionaliteit
van de speelweide en de
connectie met het schoolplein.
Het gebruik van cortenstaal
ter vormgeving van de
verscholen fietsenstalling,
benadrukt de vorm van de
helling.

Fig. 66. Visualisatie Zuid.
De visualisatie laat de
afwezigheid van een harde
grens tussen trottoir en
glooiing zien. Het gecreëerde
hoogteverschil kan benut
worden door het aanleggen
van een glijbaan. Houten
zitelementen en het gebruik
van cortenstaal geven het
geheel een karakteristiek
uiterlijk. Op de achtergrond
is het ronde zitelement onder
de kastanjebomen zichtbaar;
wintergroene struiken tussen
deze elementen voorkomen
thermisch discomfort in de
winter.
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De Poort II; vergelijkbaar bioretentie systeem

Voetgangersoversteekplaats sluit direct aan op beide bruggetjes

Bushalte

Zicht vanaf openbare ruimte tegen cortenstalen randen

Bruggetje maakt connectie tussen gangetje en openbare ruimte.
Zicht vanaf bruggetje over de bassins

Bij ondercapaciteit van eerste bassin, kan het water over de
cortenstalen rand naar het tweede bassin stromen

Bovengrondse hemelwaterafvoer van aangrenzende huizen richting
buffer

Gevelborder staat mddels een ondergrondse overloop in verbinding
met De Poort

Ontwerp, De Poort

In geval van ondercapaciteit van gevelborders of
straatborders dient een overloopmogelijkheid gecreëerd te
worden. Deze overloopmogelijkheid wordt vorm gegeven
op de markante hoeken van de dwarsstraten. Deze
hoeken blijven in de huidige situatie onderbelicht. Het
zijn kale steenwoestijnen zonder esthetische waarde die
toegang verlenen tot een opening in de gevel waarna men
in de zogenoemde gangetjes terecht komt. Juist de opzet
van de hoeken is ruim, doordat de rooilijn verspringt.
Deze ruimte wordt in het herontwerp benut.
De bassins zijn van elkaar gescheiden door een
cortenstalen afscheiding. Wanneer het eerste bassin ‘vol‘
raakt, stroomt het water over deze afscheiding in het
volgende bassin. De maximale diepte van dit tweede
bassin ligt op 1 meter. Dit maakt vrije infiltratie in de
ondergrond mogelijk, daar de grondwaterspiegel op
maximaal 1.1 meter onder straatnivau ligt.
Het rangschikken van inheemse grassen op kleur,
versterkt het visuele aspect van de bassins. De bassins
kunnen dan direct als twee losse componenten binnen
één systeem ervaren worden. In het eerste bassin staan
twee meerstammige Zwarte elzen, die volledig opgaan in
de hydrologische eigenschappen van het bassin.
Zoals eerder aangegeven, wordt aan dit specifieke
bioretentie systeem de naam ‘‘De Poort’’ gegeven. Er
wordt immers een verbinding gelegd tussen de publieke
ruimte en de toegang tot de gangetjes. Een houten brug
op een betonnen fundering over het bioretentie systeem
geeft deze verbinding een gezicht. De brug sluit qua
orientatie aan op de voetgangersoversteekplaats, zodat er
een samenhangend geheel ontstaat.

Fig. 67. Perspectiefdoorsnede van “De Poort“ laat de opbouw van
dit bioretentie systeem zien. (1:100, doorsnede-as)
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Fig. 68. Huidige situatie van het hoekpunt waar in het
herontwerp ‘‘De Poort’’ gesitueerd is. De opening in de gevel
maakt geen enkele connectie met zijn omgeving. Het zijn
twee losse werelden.

Fig. 69. In het herontwerp wordt een sterke visuele
verbinding gemaakt tussen beide werelden. De publieke
ruimte wordt in contact gebracht met de semi-openbare
ruimte achter de gevel. Vanaf het trottoir is zicht op de
cortenstalen afscheiding tussen de bassins.
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Zuiderzeestraat,
plattegrond

27.

Ontwerp, Zuiderzeestraat

Ten grondslag aan het herontworpen straatprofiel ligt
de schaduwanalyse. Door de beperkte breedte van de
straat voegt het meer waarde toe om één ruime bomenrij
in te passen. De Nyssa sylvatica krijgt hierdoor de
mogelijk zijn kroon tot volle wasdom te laten komen.
Het plaatsen van de bomenrij aan de noorzijde van de
Zuiderzeestraat, zorgt voor schaduw op de noordelijke
gevels, daken en het trottoir. De versmalling van het
straatprofiel tot 3.5 meter, dit is de minimale breedte
voor een eenrichtingsweg met aan twee zijden van de
straat fileparkeren, maakt het mogelijk om de inrichting
van de straat te herstructureren. De vrijgekomen ruimte
wordt benut door het integreren van de waterstructuur
in de groenstructuur. De bomenrij is geplaatst in de
straatborders. Straatborders bergen het hemelwater dat
op de straat valt, gevelborders bergen het hemelwater
dat op de daken van de zuidzijde valt. De straatborder
wordt op de hoeken van de straat ‘om de parkeerstrook
gevouwen‘, waardoor de straat als het ware een eigen
entree krijgt. De weg wordt op deze punten als gevolg
van de halfronde straatborder plaatselijk versmald tot een
breedte van 3 meter. Het inrijden van de Zuiderzeestraat
vanaf de Rijnlaan zal een snelheidsverandering vereisen.
De snelheidsverlaging van voertuigen wordt hiermee
esthetisch en ingepast vorm gegeven. Bovendien zorgt
het plaatsen van een boom op deze uit de lijn springende
hoekpunten, voor een meer gesloten identiteit binnen de
straat.
Elke voordeur krijgt een nieuwe aanblik. Aan de
zuidzijde geeft de gevelborder een gestructureerde
overgang van privé naar openbaar. Karakteristiek voor
een volksbuurt is voor mij het ‘leven op straat‘. De
voordeur vormt met name in de zomer een verlengstuk
van de woonkamer. Plastic kuipstoeltjes worden langs
de voordeur gezet, buren schuiven gemakkelijk aan.
Het integreren van een zitelement in de gevelborders
geeft een nieuwe draai aan deze gewoonte. Langs elke
voordeur zijn zitjes gesitueerd, de variatie tussen enkele
zitjes en tweepersoonszitjes houdt het geheel speels.
Het plaatsen van een oversteekmogelijkheid in
de Zuiderzeestraat deelt de parkeerstrook op in
subparkeerstroken, dit zorgt voor een minder monotone
uitstraling en een connectie tussen de twee straatzijden.
De compartimentering van de straatborders (noordzijde)
is gekoppeld aan de locatie van de voordeur (zie
gestippeld kader). De twee smalle stroken met tuinaarde
aan weerszijden van het pad tussen de straatborders geeft
de bewoner de mogelijkheid om eigen beplanting aan te
brengen. In een herziening van het bestemmingsplan
kan een assortiment met schaduwbeplanting worden
opgenomen dat richtlijnen geeft voor de bewoners
wat betreft de invulling van gevelborders en de smalle
strookjes.
Fig. 70. Grafische weergave van de herindeling van de
Zuiderzeestraat. (1:50)
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Het dwarsprofiel van de Zuiderzeestraat laat de
eenzijdige afwatering van het straatwater zien. Het
verval van 2 procent is de minimale helling voor het
afwateren over de straat richting een bioretentie systeem
(waterbydesign, 2009). Het smalle trottoir tussen de
straatborder en parkeerplaats in, maakt het mogelijk
om zonder natte voeten te krijgen in de auto te kunnen
stappen. Betonnen opsluitbanden creëren een ‘kuip‘
waarin straatwater door inheems grassen gezuiverd
wordt, waarna het in de ondergrond kan infiltreren. De
inlaatpunten van het straatwater richting de ‘kuip‘ zijn
afgedekt met cortenstalen roosters. De diepte van 0.3
meter is de optimale diepte voor de inheemse grassen die
de straatborder bedekken (Waterbydesign, 2009).

Fig. 71. Perspectiefdoorsnede van de Zuiderzeestraat. Zichtbaar
is het gebruik van hoogteverschillen voor het bergen van water en
het koppelen van gebruiksfunties hieraan. (1:50)
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Een detail doorsnede van de straatborder laat de
betonnen opsluitbanden zien, waartussen inheemse
grassen aangeplant zijn. Doordat de border verzonken
ligt onder het straatniveau, kan direct water geborgen
worden. De rijke vegetatie bedekt de gehele border,
waardoor deze diepte niet zichtbaar is. Het water wordt
ingelaten met een duiker, afgedekt met cortenstalen
rooster, onder het smalle trottoir.
Het regenwater dat afkomstig is van de daken is direct
geschikt voor infiltratie. Een betonnen keerelement
creëert een ruimte die opgevuld wordt met verschillende
lagen. De regenbuis mondt uit in het fijne zand, dat een
afscheiding vormt tussen het grind en de tuinaarde. Dit
voorkomt dat beplanting in drassige aarde komt te staan.
Bij eventuele ondercapaciteit zou de border kunnen
‘overstromen‘, dit wordt voorkomen door een overloop.
Deze overloop voert het te veel aan water af richting de
bufferhoekpunten (‘‘De Poort’’).

Fig. 72. Detail doorsnede toont de opbouw en werking van de
straatborder. Vanaf het straatprofiel stroomt hemelwater door een
duiker (afgedekt met cortenstalen rooster) het bassin in (1:20).

Regenwateraanvoer

Tuinaarde, humusrijk
Fijnzand
Fig. 73. Detail doorsnede toont de opbouw en werking van de
gevelborder met het geïntegreerde zitelement . De geveltuin
is middels een ondergrondse afvoer verbonden met De Poort,
waardoor bij ondercapaciteit tijdens weersextremen voorkomen
wordt dat de border ‘overstroomt’. (1:20)

Grind

Overloop, ondergrondse afvoer bij
ondercapaciteit richting De Poort
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Fig. 74. Grafische weergaven van de schaduwvorming op 21 juni
gedurende de dag in de Zuiderzeestraat, het zicht is gericht op het
Maasplein (west). De gevelborders aan de zuidzijde bevinden
zich vrijwel de gehele dag in de schaduw; bij het opstellen
richtlijnen voor de beplanting van deze borders door bewoners
dient hier rekening mee te worden gehouden. De straatbomen
aan de noordzijde zorgen voor schaduw op het trottoir, daken en
gevels.
31.

Fig. 75. Visualisatie van de Zuiderzeestraat. De Nyssa
sylvatica die geplaatst is in de ronde verlenging van de
straatborder geeft de straat zichtbaar een meer gesloten sfeer.
De cortenstalen roosters bedekken de duikers.

Brunnera macrophylla

Fig. 76. Visualisatie van de straatborder. Deze close-up laat
zien waar het binnen het gestippelde kader van fig. 70 om
gaat. De smalle stroken met tuinaarde langs de straatborder
geven de bewoners de mogelijkheid om schaduwbeplanting
uit een vooraf samengesteld assortiment te planten. Deze
schaduwbeplanting wordt ook toegepast in de gevelborders.
Beide borders blijven onderdeel van de publieke ruimte, er
kunnen geen eigendomsrechten aan verleend worden. Het
formuleren van richtlijnen voor deze elementen stimuleert
bewoners om de straat ‘eigen‘ te maken en voorkomt
verrommeling in het straatbeeld. Ter illustratie zijn twee
onderhoudsvriendelijke schaduwplanten toegevoegd.

Hosta
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Discussie

Uitgangspunt voor het herontwerp van de Rivierenwijk was duurzaam stedelijk waterbeheer in stedelijk gebied, waarbij ten doel
staat dat het watersysteem medepalend is bij het ontwikkelen van ruimtelijke functies. Dit uitgangspunt is gebaseerd op ambities
van de Provincie Utrecht met betrekking tot de waterstructuur (Provincie Utrecht, 2004). Klimaatadaptief ontwerpen staat niet
op zichzelf, er dient gestreefd te worden naar een ontwerp waarbij alle potenties van de locatie benut worden (CROW, 2010).
De huidige opbouw van de Rivierenwijk, sterk versteend en afwezigheid van een groenstructuur, zorgt voor openbare ruimtes
met een sterk thermisch discomfort. De wijk biedt potenties in de overgang van privé naar openbaar en het actief betrekken van
hoekpunten bij de openbare ruimte. De Rivierenwijk mist connectie met waterstructuren. De nabijheid van water vertaalt zich niet
binnen de wijk.
Door te beginnen met een literatuuranalyse naar de algemene aspecten van stadsklimaat krijgt men inzicht in processen en
variabelen die van invloed zijn op het thermisch comfort. Ik heb op basis van deze literatuuranalyse het stadsklimaat schematisch
verdeelt in vier hoofdaspecten; albedo, vegetatie, beschaduwing en ventilatie. Vanuit deze hoofdaspecten zijn analysevragen
opgesteld die gericht zijn op de Rivierenwijk. De analyse van de Rivierenwijk op deze vier elementen geeft snel een beeld voor
de gehele wijk wat betreft thermisch discomfort. Het Maasplein vormt letterlijk het stenen hart van de wijk; centraal gelegen
aan de Rijnlaan en zonder enige infiltratiemogelijkheid. Hoewel het Maasplein uit verschillende onderdelen bestaat (schoolplein
en openbaar plein), worden zij niet begrensd. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van het plein. De buurt beseft de potenties
van het plein en heeft recentelijk zelf een herontwerp voor het plein gemaakt. Dit ontwerp maakt zichtbaar dat de buurt
multifunctionaliteit wil, in plaats van het richten op één doelgroep. In het herontwerp dat ik voor het Maasplein heb gemaakt
komt deze multifunctionaliteit sterk naar voren, het ontwerp biedt mogelijkheden voor diverse doelgroepen. Bovendien wordt in
uitspraken van bewoners duidelijk dat zij graag zelf bij willen dragen aan het uiterlijk van het plein; ze zijn bereid om groen- en
speelvoorzieningen te onderhouden. Om klimaatadaptief te kunnen ontwerpen, is een literatuurstudie binnen de discipline ‘Water
Sensitive Urban Design‘ gedaan. In zijn meeste brede context, is WUSD de discipline die zich bezighoudt met het geïntegreerd
vormgeven van de stedelijke watercyclus. Er bestaat inmiddels een scala aan projectgebieden, deze locaties samen vormen een
toolkit aan mogelijkheden voor de Rivierenwijk. Het is belangrijk om te kijken naar vergelijkbare stedelijke weefsels, niet elke reeds
bestaande implementatie is mogelijk voor het Maasplein. Het combineren van de conclusies uit beide analysen maakt het mogelijk
om een concept voor het Maasplein te ontwikkelen.
Het herontwerp voor het Maasplein en de aanliggende straten laat zien dat het watersysteem gebruikt kan worden voor de
ontwikkeling van ruimtelijke functies. Een herstructurering van vervoersstromen maakt het mogelijk om een gedegen groene
structuur vorm te geven. Er wordt ingespeeld op karakteristieke kenmerken van het Maasplein; de markante hoekpunten,
de gangetjes die leiden naar de achtertuinen van bewoners en de ongestructureerde geveltuintjes. In het herontwerp leveren
zij belangrijke aanknopingspunten voor het vormgeven van de openbare ruimte. De waterstructuur wordt gekoppeld aan
de groenstructuur, het water vormt de groenstructuur, het groen volgt uit de waterstructuur. Het watersysteem draagt bij aan de
ontwikkeling van ruimtelijke functies. Deze ruimtelijke functies kunnen variëren in schaalniveau van parkachtige structuur met
verschillende sferen en bijbehorende gebruiksvormen, tot gevelborder die als katalysator voor de sociale interactie tussen de
bewoners werkt. In het ontwerp is rekening gehouden met individuele inbreng. Door in een bestemmingsplan een assortiment met
beplanting op te nemen kan de eenheid van de wijk behouden worden maar is er plaats voor individuele uiting. De gevelborders
blijven immers onderdeel van de publieke ruimte, en kunnen niet geclaimd worden als persoonlijk eigendom. De verschillende
sferen binnen één identiteit zorgen voor een levendig geheel dat aansluit bij de karakteristieken van de Rivierenwijk.

33.

Conclusies

‘Welke klimaatsveranderingbestendige stedelijke herontwerpstrategie optimaliseert het thermisch comfort voor de inwoners van
de Rivierenwijk en laat het watersysteem medebepalend zijn bij het ontwikkelen van ruimtelijke functies?

Om inzicht te krijgen in hoe ontworpen kan worden aan elementen die het stadsklimaat beïnvloeden, zijn vier analysevragen
opgesteld voor de Rivierenwijk. Geconcludeerd kan worden dat met name de straatoriëntatie een belangrijk ontwerpelement vormt.
De straatoriëntatie beïnvloedt de schaduwpatronen en heeft invloed op de lokale windpaden. Het H/W ratio van de pleinen
blijkt ongunstig te zijn en werkt het thermisch discomfort in de hand. Bij het herontwerp dient rekening te worden gehouden
met een minimaal H/W ratio van 0.25, om ‘inslaande‘ wind te voorkomen. Vegetatie vormt een belangrijk element, door de
schaduwvorming en de evapotranspiratie.
Processen binnen de stedelijk watercyclus wijken sterk af van de processen zoals die in de natuurlijke watercyclus voorkomen.
De Rivierenwijk in zijn huidige situatie heeft beperkte evapotranspiratie en juist een grote runoff van regenwater. Dit regenwater
wordt decentraal, buiten de stad, verwerkt. Kennis uit de WUSD is toepasbaar binnen de Rivierenwijk en maakt het mogelijk om
klimaatadaptief te ontwerpen. Van de principes binnen WSUD vormen bioretentie systemen en geconstrueerde draslanden de
meest optimale toepassingen voor stedelijk gebied dat qua opbouw vergelijkbaar is met de Rivierenwijk. Deze principes hebben de
grootste effectiviteit en kunnen esthetisch waardevol ingepast worden.
Dus, principes voor het vormgeven aan het stadsklimaat kunnen gebundeld worden met principes uit de WSUD. Zo ontstaat een
klimaatsveranderingbestendige herontwerpstrategie waarin het thermisch comfort van de bewoners geoptimaliseerd wordt. In de
herontwerpstrategie vormen stadsklimatologische principes de basis voor de positionering van WSUD-elementen. Groenstructuren
in straatprofielen worden zo geplaatst dat zij de meeste schaduwvorming op het trottoir en dak werpen. De groenstructuren worden
zo vorm gegeven dat zij het bergen en infiltraten van regenwater mogelijk maken. Er wordt één samenhangend watersysteem
ontworpen, gebaseerd op ‘bioretentie‘ en ‘geconstueerd drasland‘. Om opwarming van waterlichamen, en warmte-afgifte in de
avond, te voorkomen bevinden zij zich zo maximaal mogelijk in schaduwpatronen. Het bergen en infiltreren van regenwater vereist
hoogteverschillen. Deze hoogteverschillen worden gekoppeld aan het ontwikkelen van ruimtelijke functies. Deze nieuwe sociale
functies haken aan op de volkswijk-identiteit.

’
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Reflectie

Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar landschapsarchitectuur in de stedelijke context. Door de vernieuwde opzet van de Bscthesis is het niet langer mogelijk om zelf een onderwerp te kiezen, en werkt men met een klein groepje aan dezelfde case. Toen
deze nieuwe opzet begin september 2012 bekend werd, vond ik het jammer dat ik geen open keuze meer had wat betreft het
onderwerp. Ik dacht dat het hierdoor als het ware een intensievere vorm van een design studio zou worden, met veel onderling
contact en ontwerpen die uiteindelijk allemaal op elkaar lijken. Toen kort hierna de onderwerpen aangekondigd werden, was ik
blij verrast. Mijn voorkeur ging direct uit naar de Rivierenwijk. Ik heb een voorkeur voor een meer gedetailleerd schaalniveau,
waarbij als het ware ontworpen wordt voor de directe mensenlijke schaal. Het onderwerp sluit aan bij mijn interesses, maar
als er geen sprake was geweest van de vernieuwde opzet en ik nog steeds zelf een onderwerp aan had moeten dragen, had ik
waarschijnlijk geen vergelijkbaar thema gekozen. Simpelweg omdat ik me er niet bewust van was dat deze discipline binnen de
landschapsarchitectuur bestond. De nieuwe opzet van de thesis heeft mij dus juist een nieuwe blik op de landschapsarchitectuur
in zijn stedelijke context gegeven. Vanaf het begin van de thesis is het verschil met een design studio direct merkbaar; er is geen
vooraf opgezette structuur of checklist, je bepaalt alles helemaal zelf. De mogelijkheid om, zeker in de beginfase, ervaringen met
groepsgenoten te kunnen delen gaf me houvast. Het samenwerken gedurende de analysefase maakt dat je samen relatief veel kunt
doen in relatief weinig tijd. Hierdoor is het mogelijk om een verdiepende slag te maken. Samenwerking vereist discipline, en als
deze niet bij iedereen even sterk aanwezig is, is het proces inefficiënt. Werken in tweetallen binnen een groep bleek effectiever
te zijn, de sociale controle werd als het ware groter. De Rivierenwijk is in de eerste week op mijn initiatief direct opgedeeld in
subwijken, en ieder tweetal heeft zijn subwijk uitgewerkt in SketchUp. Hierdoor was er vrij snel een multifunctioneel model voor
handen; het model gaf de mogelijkheid tot het analyseren van schaduwpatronen, H/W ratio etc.
Mijn computervaardigheden zijn over het algemeen beperkt. Gedurende de afgelopen 2.5 jaar is er een basiskennis gelegd voor het
werken met gespecialiseerde computerprogramma’s. Ik red mezelf met de standaardfuncties die Adobe en Autocad bieden, maar
wanneer gegevens tussen beide bestanden uitgewisseld moeten worden haakte ik voorheen af. Tot overmaat van ramp is tijdens
de thesis mijn MacBook gecrasht. Aanvankelijk ontbrak het ons aan een duidelijke topkaart van de Rivierenwijk. Op aanraden
van Sanda zou één persoon zich hier op focussen. Deze taak heb ik tot me genomen, dit gaf me de mogelijkheid (en noodzaak)
om inventief met de computerprogramma’s om te moeten gaan. Het proces van de thesis heeft me zelfverzekerder gemaakt in de
omgang met computerprogramma’s. Inmiddels kan ik impressies maken die de sfeer die ik voor ogen heb duidelijk overbrengen.
Over mijn impressies en de detaillering die ik hierin aan kan brengen ben ik erg tevreden. Een persoonlijk studiedoel voor mij was
het versterken van de detaillering in detailuitwerkingen, ook hier ben ik naar mijn mening in vooruit gegaan. Door een combinatie
te maken van topkaart, doorsnede en visualisatie worden eigenlijk alle aspecten van het deelontwerp belicht. Elk aspect vraagt om
een ontwerpgerichte aanpak, wat voor mij resulteerde in een beter vermogen tot het aanbrengen van detaillering.
Mijn belangrijkste studiedoel was het verbeteren van mijn presentatievaardigheden. In voorgaande studio’s kreeg ik wisselende
feedback; Sanda vond mijn presentaties over het algemeen warrig en ongestructureerd, Harro de Jong vermelde in de beoordeling
juist ‘een heldere, professionele presentatie‘. Bij het eerste begeleidingsmoment met Karlijn Nortier was zij benieuwd naar de
voorbeeldpersonen die iedereen ambieerde wat betreft presentatie. Mijn voorbeeldpersoon heb ik slechts één keer zien presenteren,
maar ik ben zijn presentatietechniek sindsdien niet vergeten. Ik weet zelfs zijn naam niet. Zijn presentatie van 10 minuten was
opgebouwd uit een slideshow met 120 afbeeldingen die synchroon liepen met hetgeen dat hij vertelde. De afbeeldingen waren
steeds slechts 5 seconden te zien, waarna automatisch doorgegaan werd naar de volgende afbeelding. Zonder één blik op het
scherm te werpen vertelde hij zijn verhaal. De afbeeldingen gaven een sterke visuele toevoeging aan zijn verhaal, waardoor ik
me elk moment van zijn verhaal nog kan herinneren. Het werd mijn streven om mijn presentaties te structuren aan de hand van
afbeeldingen die direct zouden tonen wat ik bedoelde. Voor de tussenpresentaties had ik dit principe toegepast, en het bleek voor
zowel het publiek als voor mij te werken. Mijn verhaal kwam gestructeerd en helder over. Voor de eindpresentaties heb ik dezelfde
opbouw gehanteerd; door in photoshop subtiele aanpassingen in de visualisaties te maken en deze achter elkaar te ‘af te spelen‘
werd mijn verhaal kracht bij gezet.
Tijdens het gehele proces blijkt telkens weer dat ik het liefst op papier werk om tot één geheel te komen. Literatuur verwerk ik het
liefst in diagrammen, probleembomen, snelle schetsjes en korte brainstormsessies. Gevolg van deze werkwijze is echter dat mijn
supervisors tijdens begeleidingsmomenten niet altijd direct inzicht zouden kunnen hebben in hetgeen dat ik aan het doen was.
Dit probeerde ik te voorkomen door de dag voor elk begeleidingsmoment alles in computerprogramma’s te verwerken. Zo kreeg ik
wel steeds feedback, maar kon ik op mijn eigen manier blijven werken. Deze manier van werken is voor mij netto gezien het meest
effectief, ik presteer het beste onder druk.
Deze scriptie heeft me een heleboel geleerd: over mezelf, over de rol van landschapsrachitectuur in de stad en klimaatadaptief
ontwerpen. Ik ben erg tevreden met het herontwerp. Het uiteindelijk ontwerp sluit aan op ambities van de Gemeente Utrecht en
kan wellicht een interessant opstapje bieden voor de Rivierenwijk in de toekomst.
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