WATERPLEIN BENTHEMPLEIN
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NIEUW DELTAWERK, SKATEPARK EN AMFITHEATER INEEN

HET ONTWERP

waterplein plankaart

doorsnede Noord-Zuid

doorsnede West-Oost

TWEE IN EEN
Het waterplein combineert hemelwateropvang
met het verbeteren van de kwaliteit van de
openbare ruimte. Het waterplein kan worden
begrepen als een tweeledige strategie: Geld dat
wordt geïnvesteerd in waterberging wordt ineens
zichtbaar en ervaarbaar. Tevens genereert het een
kans om extra kwaliteit en identiteit toe te voegen
aan de centrale ruimte van een buurt of stadswijk.
Het merendeel van de tijd staat het waterplein
droog en wordt het gebruikt als een recreatieve
stedelijke ruimte.
Drie basins vangen het hemelwater op: twee
ondiepe basins ontvangen water uit de directe
omgeving bij iedere regenbui, één diep basin
vangt water op uit de wijdere omgeving en loopt
alleen onder water als de regen aanhoudt (tijdens
zogenaamde piekbuien).
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verschillende sferen voor verschillende activiteiten

water opvanggebied basin 1

water opvanggebied basin 2

water opvanggebied basin 3

ZICHTBAAR WATER
De regen wordt door middel van bijzondere
elementen het plein op gebracht. Brede,
overgedimensioneerde roestvast stalen goten
transporteren het water naar de twee ondiepe
basins. Ze ogen als glimmende beken die
meanderen over het plein. Aan één uiteinde
verheft de goot zich uit de grond. Hier bevindt
zich de “regenbron” waaruit het water van het
aangrenzende dak de goot in stroomt. In het diepe,
derde basin komt het water via ondergrondse
buizen binnen. Hier verzamelt het water zich in
een ondergrondse waterkamer en spoelt via de
“watermuur” zichtbaar en hoorbaar in een ritme
van watervalletjes het plein op.

aan de vormgeving van de grote roestvrijstalen goten is extra aandacht besteed

Als de buien voorbij zijn, gaat het regenwater niet
meer naar het gemengd riool, maar infiltreert
rustig in het grondwater (uit de ondiepe basins)
of wordt afgevoerd naar het dichtstbijzijnde open
water van de Noordsingel (diepe basin). Op deze
manier wordt de grondwaterstand beter op peil
gehouden en de kwaliteit van het open water
verbeterd (omdat het gemengd riool er minder
vaak in overstort).

de ‘bron’ leidt het water van het dak naar het plein

via de ‘watermuur’ stort het water uit de omgeving zichtbaar en hoorbaar in het diepe basin

HEMELWATEROPVANG
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Basin 3 direct na de zomerse stortbuien van augustus 2014

URBAN HANGOUT
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Basin 3 tijdens lekker zomerweer in juni 2014
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SKATEPARK

foto: De Urbanisten

foto: Jeroen Musch

foto: Walter de Vries

Skater Niels van der Zwan, een van de oprichters van boardmerk Dufarge, zegt over het Waterplein: “Omdat het niet is aangelegd als skatepark,
heeft het extra aantrekkingskracht voor streetskaters. Er is ruimte voor verbeelding om je eigen runs te verzinnen. De multifunctionaliteit maakt
het een levendige plek, de sfeer is er altijd goed. En het plein ziet er mooi uit, dat is ook belangrijk.” (de Architect, september 2014)

EEN KLEURRIJK PLEIN 1
Het kleurgebruik op het Benthemplein benadrukt zijn waterfunctie: alles wat onder water kan lopen is
voorzien van blauwtinten en alles wat water transporteert is van glimmend staal. Daarom zijn goten op
dit plein mooi gemaakt en mogen ze de aandacht trekken. De blauwtinten die in de basins zijn toegepast
zijn stijlvolle tinten blauw die neigen naar paars en groen. Ze leggen een relatie met de beplanting en de
gebouwde omgeving. Het plein creëert een nieuwe context voor het moderne gebouw van Maaskant
en het fantastische kunstwerk van Karel Appel.
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EEN KLEURRIJK PLEIN 2

nieuwe boom

struiken
grassen seizoensbloeiers
grassen basis

De beplanting geleedt het Benthemplein samen
met de wateropvangbasins. Enerzijds kadert
het de basins, maar soms loopt de beplanting
ook midden door het basin waardoor een meer
dynamische ruimte ontstaat. De plantkeuze is
afgestemd op de kleuren van de basins en op
de bezonning. We gebruiken veel vaalgrijze en
vaalgroene grassen, witte, paarse en blauw
bloeiende planten en hier en daar een rood accent
ter contrast. Verder worden de bestaande grote
platanen met hun voeten in royale plantvlakken
gezet. De muurtjes rondom de plantvlakken
vormen vele informele zitplekken op het plein.

beplantingsplan
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samenstelling, opbouw en soortkeuze van de centrale plantvakken

EEN NIEUWE PLEK IN DE STAD

foto: Jeroen Musch

DATA
Opdrachtgever:		
			

Gemeente Rotterdam: Rotterdam Climate Initiative
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Auteur:			DE URBANISTEN
Projectarchitect: 		
Florian Boer
Ontwerpers:		
Dirk van Peijpe, Roberto Schumacher,
			
Jens Jorritsma, Eduardo Marín,
			Tim Peeters
In samenwerking met:

Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau

Projectmanagement:

Gemeente Rotterdam, Project Management Bureau

Bouwmanagement:		

Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau

Uitvoering:		
Wallaard, coördinatie uitvoering
			
Wallaard, betonbouw van de basins
			
Wallaard, ondergrondse infrastructuur waterhuishouding
			
ACO, uitvoering roestvrijstalen goten en ledverlichting
			Topcourts, kleurtoepassing basins
			Anouk Vogel, kunstwerk/doopfont
			
Gemeentekwekerij Rotterdam, beplanting
Ontwerpperiode:		

2011-2012

Bouwperiode:		

2012- 2013 (opening 4 december 2013)

Oppervlakte: 		
			
			

totaal projectgebied: 9.500 m2 (incl. straat en parkeerruimte)
effectief plein: 5.500 m2
capaciteit tijdelijke waterberging: 1.800 m3

foto: Ossip van Duivenbode

