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Rotterdam, september 2012

Beste lezer,

U bladert door de eerste pagina’s van een bijzonder voorstel. Een voorstel dat u uitdaagt om deel te nemen aan 
het veranderen van paradigma’s. Dat u uitdaagt om medestander te worden van een alliantie die alternatieven 
formuleert voor prangende vraagstukken. Vraagstukken als de leegstand van vastgoed, de groeiende vraag naar 
energie, de toenemende overlast van extreme neerslag, of de alsmaar afnemende biodiversiteit. Met andere 
woorden, vraagstukken die op korte of langere termijn van grote maatschappelijke, alsmede economische en 
ruimtelijke betekenis zijn en aanzienlijke impact hebben. 

Uw potentiële rol in een alliantie kan alle kanten op; mogelijk bent u bestuurder en is uw stem belangrijk om 
veranderingen politiek mogelijk te maken. Of u bent investeerder en met uw investering kunt u de eerste stappen 
in de beschreven transformaties realiteit laten worden. Mogelijk heeft u ook meer dan één rol binnen de alliantie. 
Bovenal is uw kennis en ervaring van cruciale waarde, om de volgende stappen te kunnen zetten in de realisatie 
van de ideeën en strategieën die u op de volgende pagina’s zult aantreffen.

Dit zogenaamde bidbook is daarnaast een niet geringe innovatie in zichzelf. Ontwerpers zijn namelijk van oudsher 
bedreven in, en gedreven om ons alternatieve voorstellingen van de wereld voor te spiegelen. Ze hebben ons een 
niet aflatende stroom voorstellen gepresenteerd die elk op hun eigen wijze een impressie gaven van de toekomst. 
Niet zelden werden daarbij ook grote veranderingen op technologisch, sociaal en ruimtelijk vlak gepredikt.
Dit bidbook verenigt dergelijke vergezichten, voortkomend uit prangende hedendaagse problemen en gedegen 
analyses van de huidige stand van zaken, met realistische en onderbouwde voorstellen hoe de eerste stappen op 
weg naar die toekomstbeelden gezet kunnen worden. Over de voorliggende voorstellen is reeds met een aantal 
benodigde partners van gedachten gewisseld en in sommige gevallen zijn de eerste berekeningen gemaakt ten 
aanzien van haalbaarheid of mogelijke impact van de voorstellen. En ten slotte hebben de ontwerpers het proces 
opgestart om een reeks van eerste partners voor de alliantie bijeen te brengen. Daarmee zijn de ontwerpers niet 
alleen de visionairen die onze toekomst schetsen, ze zijn tevens de initiators en regisseurs van die toekomst.

Het afgelopen half jaar hebben wij de ontwikkeling van dit voorstel van nabij kunnen volgen. Van de ruwe schets 
voor het onderzoek tot het bidbook dat nu voor u ligt. Wij hopen van harte dat u de handschoen oppakt en actief 
wilt bijdragen aan de veranderingen die worden voorgesteld. 
Wij wensen u voor de uitdagende fase die nu voor ons ligt evenveel plezier toe, als wij de afgelopen maanden 
hebben gehad in de samenwerking met deze getalenteerde en energieke ontwerpers!

Ole Bouman      Michiel Raats
directeur Nederlands Architectuurinstituut   projectleider Studio for Unsolicited Architecture

voorwoord
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In de toekomst zullen we als gevolg van extreme neerslag te maken krijgen met meer wateroverlast en 
overstromingen. Multifunctionele waterbergingen in de publieke ruimte kunnen hiervoor een oplossing bieden. 
Maar hoe kunnen we op een inventieve manier multifunctionele (regen)waterbergingen vormgeven en het beste 
integreren in programma’s van eisen voor stedenbouw en architectuur? En wat betekenen deze ingrepen voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden, bestuurbaarheid en de kwaliteit van het stedelijk gebied?  

WaterBergen is een ontwerpend onderzoek naar publiek toegankelijke en multifunctionele waterbergingen in de 
publieke ruimte. Enerzijds zijn deze bergingen bedoeld om piekbuien op te vangen waardoor hemelwater voor 
nieuwe doeleinden kan worden gebruikt. Anderzijds zal de kwaliteitsimpuls van deze duurzame ingrepen in de 
stedelijke ruimte een meerwaarde creëren voor zowel bedrijven, bewoners als gebruikers: water als drager voor 
synergie tussen ontwerpende disciplines, publieke ruimte en stadslandschap. Op den duur zullen de ingrepen 
bijdragen aan het bewuster omgaan met onze natuurlijke bronnen en het meer zelfvoorzienend maken van 
stedelijke gebieden.   

Amsterdam Zuidas is als testcase genomen voor thema’s die voor de toekomst van duurzame steden van 
belang zijn. Als toekomstig zelfvoorzienend stedelijk gebied zal Zuidas internationale bedrijven en organisaties 
aantrekken die gespecialiseerd zijn in duurzaamheid en hergebruik van water. Zo kan Zuidas, met Schiphol 
en kennisinstellingen als de VU Amsterdam in de omgeving, ruimte voor de expansie en versterking van een 
innovatieve kenniseconomie bieden. 
 
Dit voorstel biedt tevens de mogelijkheid Nederland weer op de kaart te zetten met het ontwikkelen van 
duurzaam stedelijk watermanagement en zo op zijn traditie en expertise op het gebied van water voort te 
bouwen.

inleiding
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1 uitdagingen voor de stad 2050 Door de economische crisis in Europa worden vraagstukken over duurzaamheid en stedelijke leefbaarheid vaak 
op het tweede plan gezet. Piekbuien of droogteperiodes zullen echter overstromingen of watertekorten in de 
steden veroorzaken als overheden, bedrijven en particulieren niet nu al investeren in de opvang en het hergebruik 
van regenwater. 

Klimaatscenario’s laten zien dat het belangrijk is vandaag al over de opgaven van morgen na te denken en 
oplossingen aan te dragen. Zeespiegelstijging, bodemdaling, urban-heat-effect en extreme neerslag zullen 
voor grote ecologische en economische schade in het landelijk en stedelijk gebied zorgen, tenzij we nu al aan 
mogelijke oplossingen, nieuwe prototypes en modellen werken voor hoe hiermee het beste om te gaan. 

Klimaatverandering zorgt de komende jaren in Nederland voor meer schade aan woningen, aannemend dat de bouwmethoden 
ongewijzigd blijven. Vooral de verwachte toename van hevige regenbuien in de zomermaanden kan tot een toename van het aantal 
claims wegens neerslagschade leiden. Uitgaande van klimaatscenario’s van het KNMI tot 2050 loopt de schade per intense regenbui 
bij opstalverzekeringen naar verwachting met 6 tot 22 procent op. 

Studie CVS naar mogelijke impact van klimaatverandering op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen, gepresenteerd 
klimaatconferentie ‘Deltas in time of climate change’, 2010.
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toename extreme neerslag neerslaggebeurtenissen van het najaar 1998 (24-uur som)
bron: KNMI Klimatologische dienst, 2001

bron: KNMI Klimaatscenario’s voor Nederland in 2100urban heating en meer en langere periodes van droogte

±30oC

±34oC

±27oC
±29oC

±32oC

55mm/3uur
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bodemdaling en zeespiegelstijging door klimaatveranderingen

stad als spons

Nederland zonder waterstaatkundige infrastructuur. 
Zwart: land ondergelopen door zeewater en door water van 
de grote rivieren. bron: KNMI

De verwachte daling en stijging van het 
oppervlak van Nederland voor het jaar 2050.
bron: Rijkswaterstaat, NAM
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2  amsterdam zuidas Amsterdam Zuidas maakt deel uit van een van de grootste stedelijke ontwikkelingen van Nederland. Met het 
Masterplan Zuidas (1998) en Visie Zuidas (2000, 2009) werden de beleidskaders vastgesteld voor het ontwikkelen 
van een toplocatie voor zakendoen en kennisontwikkeling tot een gemengd stadscentrum voor wonen en 
werken, met daarop afgestemde voorzieningen. Bovendien hoort Amsterdam Zuidas tot de tweede generatie 
‘Nieuwe Sleutelprojecten’, mede gefinancierd door het Rijk om grootschalige ontwikkelingsplannen op en rond 
zes HSL (hogesnelheidslijn)-stations te ontwikkelen. 

Verder zet het kabinet in op Zuidas als economische toplocatie voor het internationaal opererende bedrijfsleven 
en als infrastructureel knooppunt. Zo werd op 9 juli 2012 het besluit genomen voor het realiseren van het 
project ZuidasDok.¹  Een belangrijke stap in het streven naar een ‘duurzaam en succesvol stedelijk topmilieu, 
van internationale allure, met Amsterdamse kwaliteiten’, zoals in Visie Zuidas 2009 is verwoord. Rond 2040 zal de 
ontwikkeling van Zuidas klaar moeten zijn.

Zuidas beslaat een oppervlakte van ongeveer 270 hectare, met een maximale bebouwing van 4,2 miljoen 
vierkante meter in 2040, waarvan tot dusver 20% is gerealiseerd (2012). Er zijn momenteel 405 bedrijven op de 
Zuidas gevestigd, waarvan 30% internationaal. Kennisinstellingen als de VU Amsterdam, het Tinbergen Instituut, 
de Webster University en de Gerrit Rietveld Academie dragen nu al bij aan de internationale kenniseconomie. 
  
Het oogmerk van Visie Zuidas is van Zuidas in 2030 een van de duurzaamste stedelijke centra ter wereld te maken. 
Grote nadruk wordt daarbij gelegd op biodiversiteit en duurzaam waterbeheer. Zoveel mogelijk regenwater zal 
moeten worden vastgehouden binnen de Zuidas, om zo een kwalitatieve wateropgave te definiëren. ²
In de huidige plannen wordt het water echter nog steeds naar de buitenkant van het gebied geschoven: 
als compensatie zal dan De Boelegracht ten zuiden van het projectgebied worden verbreed en zullen er 
krattensystemen als ondergrondse waterberging onder twee sportvelden worden geplaatst. 

Maar zo gaat de referentie van Zuidas als onderdeel van Amsterdam Waterstad niet op. In plaats daarvan zal leven 
met en aan het water moeten worden geagendeerd om die rijke en diverse buitenruimte te creëren die bij kan 
dragen aan een levendig stadsklimaat.

¹ De ondertekenaars van het bestuursakkoord zijn de gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam, de Provincie Noord-
Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
² Dienst Zuidas: ZIPS – Zuidas Integrated Placemaking Strategy, Rapport samengesteld door Dienst Zuidas, ARUP, DRO en DIVV. 
April 2011, p. 26, in: http://amsterdam.nl/zuidas/documenten/basisdocumenten/zips-2011/
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AMSTERDAM

Amsterdam leeft met water, grachten voor afwatering, transport en verdediging “een duurzaam en succesvol stedelijk topmilieu, van internationale allure, met Amsterdamse kwaliteiten” 
22



AMSTERDAM ZUIDAS

Zuidas 2012: 20% van het masterplan gerealiseerd Zuidas 2040: eindsituatie 100 ha uitgegeven grond
24



EXTREME NEERSLAG IN STEDELIJK GEBIED

veel infiltratie en verdamping, weinig afstroming weinig infiltratie en verdamping, veel afstroming

afvoeren water via hemelwaterriool naar 
hoofdwatersysteem (De Boelegracht)

watercompensatie bij nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen (10-15%) een kavel van 16,6 m2 levert 25.000 euro op hierbij moet 1 m3 aan waterberging gerealiseerd worden

1 m3

16.6 m2 
1500 €/ m3
25.000 €

WaterBergen op uitgegeven grond op de Zuidas
van gebouw tot kavel

ondergrondse bak ±€1000,- m3 vijver graven ±€350,- m3

daktuin maken ±€700,- m3

water dak maken ±€370,- m3

gracht ±€750,- m3

singel ±€500,- m3

WaterBergen op uitgegeven grond op de Zuidas
van gebouw tot kavel

ondergrondse bak ±€1000,- m3 vijver graven ±€350,- m3

daktuin maken ±€700,- m3

water dak maken ±€370,- m3

gracht ±€750,- m3

singel ±€500,- m3

WaterBergen op uitgegeven grond op de Zuidas
van gebouw tot kavel

ondergrondse bak ±€1000,- m3 vijver graven ±€350,- m3

daktuin maken ±€700,- m3

water dak maken ±€370,- m3

gracht ±€750,- m3

singel ±€500,- m3

ondergrondse cistern
1000 €/ m3

gracht
750 €/ m3

singel
500 €/ m3

KOSTEN EN OPBRENGSTEN

50
% 5% 5%40
%

10%

90%

referentiekosten
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WATEROPGAVE AMSTERDAM ZUIDAS
wateropgave volgens de norm; T=100 (55 mm in 3 uur, peilstijging van 40 cm) kelders en krattensystemen onder voetbalvelden

EXTREME NEERSLAG

voor een situatie die in principe 1x in 100 jaar 
voorkomt

investering van ± € 10.500.000

bij extreme neerslag wordt de eerste 20 mm in het 
hemelwater riool geborgen, het overige regenwater 
(bij 35mm T=100) komt op straat te staan

Bij extreme neerslag loopt het hemelwaterriool vol en wordt het water niet meer afgevoerd. Het regenwater 
komt op straat te staan. 

watercompensatie bij nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen (10-15%)
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3  WaterBergen WaterBergen gaat uit van een gefaseerde, lokale opvang van regenwater in de vorm van lokaalspecifieke 
ruimtelijke toepassingen. Het wil hiermee een duurzame bijdrage leveren aan een gezond stedelijk klimaat. De 
verspreid vertraagde afvoer van regenwater zal een positieve input bieden voor de ecologische, economische en 
sociale balans binnen de huidige en toekomstige stedenbouw en planning, en bijdragen aan een vooruitkijkend 
watermanagement. 

Principe WaterBergen
De omvang van de lokale ingrepen is afgestemd op kwadranten van ongeveer 250 x 250 m. Het grid van de 
kwadranten is geen keurslijf maar een principe voor het lokaal vasthouden van extreme neerslag, waarbij de 
afmetingen van de kwadranten afgestemd kunnen worden op actuele stedenbouwkundige ontwikkelingen. Een 
maatsysteem voor de waterhuishouding overeenkomend met de afstand tussen de historische grachten van 
Amsterdam. WaterBergen zet ook in op een te overzien aantal stakeholders en projecteigenaren die mee kunnen 
beslissen over de opslag van het water en recreatieve toepassingen in het gebied. 

Water wordt zo een verbindende factor tussen de stakeholders, waarbij het een grote toegevoegde waarde geeft 
aan de ruimtelijke kwaliteit. Met het oog op de verschillende tijdsvereisten om water tijdelijk vast te houden, voor 
extreme buien die van één keer in de twee jaar tot één keer in de honderd jaar vallen (T = 2 tot en met T = 100), 
zullen er locatiespecifieke toepassingen en oplossingen ontwikkeld worden. 

Aquapunctuur
Aquapunctuur zal door kleine ingrepen duurzaam watergebruik implementeren in dicht verstedelijkte gebieden, 
waarbij multifunctionele toepassingen van gebouwen, de publieke ruimte en infrastructuur ontstaan. 
Door de schaal van de interventies kunnen ze gefaseerd worden uitgevoerd. Hierdoor worden tal van micro-
watermilieus gecreëerd die voor een verspreide opvang, hergebruik en afvoer van regenwater zorgen, met 
positieve gevolgen op het urban-heat-effect en fijnstof- concentraties, en zodoende het welzijn en de gezondheid 
van de stadsbewoners bevorderen.
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Stroombanen [m3]
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4 - 8

8 - 16
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WOLK zuidas 2

STROOMBANENKAART
traceren probleemgebieden door middel van maaiveldanalyse

32



PRINCIPE WATERBERGEN
water vasthouden waar het valt; maatsysteem voor de waterhuishouding 
250x250m x 0,035 = 2190 m3 
10% verdamping en infiltratie = 1970 m3
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AQUAPUNCTUUR  
multifunctionele lokale waterbergende interventies
locatiespecifieke oplossing zoeken voor extreme neerslag T>2 t/m T=100
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AQUAPUNCTUUR OP ZUIDAS
multifunctionele waterbergingen in gebouwen, openbare ruimte en 
infrastructuur
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WaterBergen in de publieke ruimte in en om de Zuidas
van landschap tot inrichting publieke ruimte

belevingswaarde/signaal
kosten
beheer
ecologie
waterbergend vermogen
multifunctioneel

waterbergende weg
140 liter per m2 = 46% van 
de openbare ruimte

skatebaan

fonteininnundatie
polder de ronde 
hoep als 
innundatiegebied 

waterbergende straat open goten waterpark

verhogen 
opstand

waterbergende 
verkeersdrempels

bestaand 
oppervlakte 
water verbreden

waterplein

waterbergend meubilair
3 m3 waterberging per bankje 
in totaal 36.666 bankjes
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WaterBergen op uitgegeven grond op de Zuidas
van gebouw tot kavel

belevingswaarde
kosten
beheer
ecologie
waterbergend vermogen
multifunctioneel

bergen in leegstaande 
kantoren
1.5 m water in 73.000 m2 

watertoren
van 33 x 33 m en 
100 m hoog

vijver

waterbergende hwa's waterbergende gevel

multi-functionele waterberging
2 ruimten voor de hele zuidas van 
75x75x10 m. of uitgaande van 
12000 m3 50x50x5 m

dakvijver
alle daken (2025) 
10 cm water

regenton
van 250 liter in 
totaal 440.000 
regentonnen

daktuin
alle daken (2025) 
groendak 50 cm

waterzak op parkeerplaats
1 waterzak 12 m3 in totaal 9166 
waterzakken / parkeerplaatsen

hergebruik

drijvende parkeerplaatsen
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waterbergend meubilair

toevoegen oppervlaktewater

drijvende parkeerplaatsen

waterzak op parkeerplaats

waterbergende straat

verhogen opstand

daktuin

hergebruik

open goten

innundatie

bergen in leegstaande kantoren

waterbergende hwa’s

waterbergende weg

waterbergende verkeersdrempels

watertoren

regenton

waterpark

fontein

vijver

waterbergende gevel

WATERBERGINGEN
verkenning van ruimtelijke toepassingen op verschillende schaalniveaus
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4  interventies WaterBergen integreert regenwateropslag en -hergebruik op verschillende schaalniveaus, van publieke 
gebouwen, de openbare ruimte tot en met de infrastructuur. Daarnaast houdt WaterBergen lokaal regenwater 
en afstromend water van gebouwen en openbare ruimtes tijdelijk vast en biedt het aan als tijdelijke recreatieve 
voorzieningen. Het is vanzelfsprekend dat naast de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte ook een 
systeem gehandhaafd wordt voor zuivering en hergebruik van het water. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
nieuwste expertise van de al aanwezige kennisinstituten in het gebied. 
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4.1 sporthal de boelegracht Het huidige voorstel voor de waterberging op De Boelegracht koppelt ondergrondse krattensystemen aan de 
bestaande voetbalvelden, naast een verbreding van De Boelegracht. Maar de voorgestelde waterbergingen onder 
de voetbalvelden zijn relatief duur en dragen niet bij aan een kwalitatief hoogwaardige publieke ruimte.
Daarom stelt WaterBergen voor om multifunctionele waterbergende gebouwen te koppelen aan de 
hoofdwaterstructuur van De Boelegracht, met een overloopfunctie bij extreme neerslag en jaarlijks 
plaatsvindende watersportevenementen. 
Door de interventies voor waterbergingen te spreiden op verschillende locaties langs De Boelegracht, is een 
gefaseerde uitvoering mogelijk. Daardoor zullen de kosten voor investering en de rentelasten lager zijn.
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-0.2 NAP (zomerpijl)
-0.4 NAP (winterpijl)

-0.4 NAP

-2.0 NAP

-0.4 NAP

AANSLUITING ZUIDAS (BB-POLDER) WATERSYSTEEM

De watersystemen van Zuidas zijn Amstellandboezem (noordzijde A10) , Binnendijkse Buitenveldertse polder (zuidzijde 
A10) , polder Begraafplaats Buitenveldert en Rijnlandsboezem (Nieuwe Meer).  Het grootste deel wordt via de Binnendijkse 
Buitenveldertse polder naar de Amstel gepompt en stroomt via het Noordzee Rijnkanaal naar de Noordzee. De pompcapaciteit 
voor het gemaal aan de Amstel is 14.000 m3/dag, met kosten van €7.000,-/jaar.
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De Boelegracht 2012

huidig voorstel
waterbergingen onder voetbalvelden

voorstel WaterBergen (T=1)
huidig voorstel: waterberging onder voetbalvelden waterberging bij extreme neerslag

voorstel WaterBergen: sporthal De Boelegracht overloop 1x per jaar voor extreme watersport

voorstel WaterBergen (T=2)

voorstel WaterBergen 
Door kleine multifunctionele waterbergingen is gefaseerde uitvoering mogelijk. Daardoor lagere 
investeringskosten en meer flexibiliteit, naast opwaarderen van publieke ruimtes. 

18000 m3

sporthal
4500 m3

18000 m3
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 P07

Standaard methode   
     t      
investering 1   € -5.250.000  15 2027   
investering 2   € -5.250.000  30 2042     
einddatum    50 2062     

rente   4,50%       
inflatie   2,00%       
investering 1   € 7.065.809  kosten in 15   
investering 2   € 9.509.648  kosten in 30      

Enkelvoudige interest        
investering 1   € 11.128.649  rentekosten van 15 tot 50  
investering 2   € 8.558.683  rentekosten van 30 tot 50      
         
Totale investering   € 36.262.789  eindwaarde per t=50 is inflatie van 0 tot startdatum en rente van startdatum tot 50
Totale investering   € 4.014.641  netto contante waarde per t=0      
         
Samengestelde interest        
investering 1   € 25.912.778  rentekosten van 15 tot 50   
investering 2   € 13.424.904  rentekosten van 30 tot 50      
         
Totale investering   € 55.913.139  eindwaarde per t=50   
Totale investering   € 6.190.124  netto contante waarde per t=0     

Methode WaterBergen   

     t kosten in t samengestelde rente eindwaarde

investering 1   € 1.312.500  10 € 1.599.930  € 7.705.847    € 9.305.777 
investering 2   € 1.312.500  15 € 1.766.452  € 6.478.195    € 8.244.647 
investering 3   € 1.312.500  20 € 1.950.306  € 5.354.210    € 7.304.516 
investering 4   € 1.312.500  25 € 2.153.295  € 4.318.293    € 6.471.588 
investering 5   € 1.312.500  30 € 2.377.412  € 3.356.226    € 5.733.638 
investering 6   € 1.312.500  35 € 2.624.855  € 2.454.981    € 5.079.836 
investering 7   € 1.312.500  40 € 2.898.052  € 1.602.534    € 4.500.586 
investering 8   € 1.312.500  45 € 3.199.684  € 787.704     € 3.987.388 
         
        eindwaarde totaal   € 50.627.976 
        ncw totaal     € 5.605.006 
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NETTO CONTANTE WAARDEBEREKENING

Netto contante waardeberekening voor investeringskosten waterbergingen. Bij het huidige voorstel (rode lijn) is 
de begininvestering hoger. Bij het voorstel WaterBergen is door gefaseerde kleine ingrepen een verlaging van de 
investeringskosten door mindere rentelasten re realiseren.
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b.sporthal en ‘s winters schaatsbaan op het dak
(normale situatie)

indoor golfsurf-, kanohal bij inundatie 

zwembad, duikhal (tot drie dagen na inundatie)
54



56



4.2 beethoven waterdok Het huidige voorstel sluit aan bij de geplande stedelijke ontwikkelingen: Amsterdam Zuidas valt onder de zes 
Nieuwe Sleutelprojecten (1998), waarin wordt geïnvesteerd voor een goede infrastructuur voor  aansluiting op 
de HSL. Door de aanleg van het ZuidasDok zal de inrichting van de publieke ruimte en gebouwen een goede 
waterbalans moeten waarborgen.
Het voorstel WaterBergen koppelt daarom de opvang van regenwater aan de hoofdinfrastructuur van het 
Dok, met aanleg van extra water naast nieuw te bouwen kavels, aangevuld met groene publieke ruimte met 
waterbergingen voor blauw: als er te veel regen valt kan die daarin ook opgevangen worden. 
Het voordeel van deze ingreep is een stijging van 15%  van de vastgoedwaarde, door toevoeging van de 
watertoepassingen. Bovendien zorgt de groen-blauwe publieke ruimte voor een beter leefklimaat. Zuidas wordt 
zo een stedelijke trekker voor omliggende buurten en het groeiende aantal reizigers.
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doorsnede Beethoven - WaterDok normale situatie doorsnede Beethoven - WaterDok extreme neerslag

Beatrixpark huidige situatie huidig voorstel: ontwikkelingen Beethoven en Dok voorstel WaterBergen

ontwikkelingen Beethoven WaterDok
Door het kavel 5 % kleiner te maken ontstaat er ruimte voor waterberging in de publieke ruimte. Door het 
aanleggen van het ZuidasDok zal waterbergen gekoppeld worden aan de hoofdinfrastructuur, en groene ruimte 
worden aangevuld met blauwe publieke ruimte.

22.500 m2 22.500 m2 - 5% = 21.375 m2
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Opbrengsten  WaterDok

Beethoven zonder WaterDok
Kavel Beethoven zonder WaterDok 22.500 m2
Totaal m2 uitgeefbaar  87.000 m2 

V.O.N. prijs / m2   € 3.480,-
V.O.N. prijs / m2 ex. BTW  € 2.900,-
stichtingskosten / m2   € 1.500,-
grondprijs / m2   € 1.400,-

22.500 m2 x € 1.400,-   € 31.500.000,-

Beethoven met WaterDok
Kavel Beethoven met WaterDok -5% 21.375 m2
Totaal m2 uitgeefbaar -5%  82.650 m2
Stijging V.O.N. prijs 7%  

V.O.N. prijs / m2   € 3.730,-
V.O.N. prijs / m2 ex. BTW  € 3.110,-
stichtingskosten / m2   € 1.500,-
grondprijs / m2   € 1.610,- (+15%)

21.370 m2 x € 1.830,-   € 39.107.100

€ 39.107.100 - € 31.500.000,-  € 7.607.100 (extra opbrengst grondverkoop)

grondprijs kan naar verwachting met 15% stijgen bij integrale toepassing 
waterbergingen

Beethoven WaterDok: door investering in waterberging in de publieke ruimte hogere grondopbrengst.

20
12

20
16

20
20

20
24

20
28

20
32

20
36

20
40

20
44

20
48

20
52

20
56

in
ve

st
er

in
gs

ko
st

en
 p

ub
lie

ke
 ru

im
te

va
st

go
ed

 w
aa

rd
e

hogere investering waterbergende publieke ruimte...

...leidt tot hogere VON-prijs en grondwaarde
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WaterDok bij normale situatie

WaterDok bij extreme neerslag
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4.3 waterplein van mahler Het huidige voorstel voorziet in een ondergrondse fietsenberging en de herinrichting van het Mahlerplein. 
Het voorstel WaterBergen combineert het lokaal op te vangen regenwater in de publieke ruimte van het plein met 
de ondergrondse fietsenberging. Daardoor ontstaat een gelaagde opbouw met waterbassins en waterpatios. 
Het Waterplein van Mahler wordt zo een ‘climate proof’ gelaagde publieke ruimte. Bovendien is het door het 
stapelen van programma’s mogelijk meer m2 uitgeefbare grond te realiseren. Een businessmodel toont de 
voordelen van investeringen in waterbergende toepassingen aan, in plaats van verzekeringen voor waterschade 
te blijven betalen die in de komende jaren rond de 22 % zullen stijgen.
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maaiveldanalyse bij extreme neerslag van de huidige situatie maaiveldanalyse bij extreme neerslag na realisatie van het Dok
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huidige situatie Mahlerplein en groen structuur voorstel WaterBergen

doorsnede ABN-Amro - oppervlaktewater (2012) doorsnede ABN-Amro - Dok (2023) voorstel WaterBergen Waterplein van Mahler bij extreme neerslag

Waterbergen in de publieke ruimte wordt gekoppeld aan functionele vereisten als fietsenberging. De ruimtelijke 
kwaliteit van het Waterplein van Mahler zal uitnodigen voor recreatie en verblijf, en eveneens voldoen aan de 
vereisten van een ‘climate-proof’ publieke ruimte.
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Door verwachte toename extreme neerslag stijging verzekeringspremie 
(opstal-  en inboedelverzekering) van 22% in 2050

1.

2.2.

3.

4.

5.

€
€

eigenaren/huurders betalen hogere premie vanaf 2013 voor neerslagschade in plaats van afkopen van risico ten gevolge van klimaatverandering (waterschade) bij 
verzekeringsmaatschappijen, de meer kosten van stijgende premie’s investeren in het ‘climate proof’ maken van 
openbare ruimte (en gebouwen)

+
€

€ €

€
€ €

€
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cumulatief meerkosten verzekeringspremie ten 
gevolge van klimaat verandering

contant maken en investeren in
waterbergende openbare ruimte

€47.740,- r = 7% (rendement)
€47.740,- x 14 = €668.000,-
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€ 668.000

€ -47.740

Gebouwen rond Mahlerplein
1. ABN Amro    90.000m2 
2. Symphony    80.000m2
3. New Amsterdam    12.000m2
4. Ito toren    34.000m2
5. Vinoly     32.000m2
TOTAAL     248.000m2
gemiddelde verdiepingshoogte 3.5m  868.000m3
Herbouwwaarde is €500,-/m3    €434.000.000,- 

Opstalverzekering 0.025% van herbouwwaarde €108.500,-
Inboedelverzekering 0.025%   €108.500,-
Jaarlijkse premie voor gebouwen Mahlerplein  €217.000,-

Stijging premie 22%    €47.740,-/jaar

Opbrengsten verzekeringen
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waterplein van mahler bij extreme hitte

waterplein van mahler bij extreme neerslag

waterplein van mahler beschikbaar als blusbassin
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Beethoven WaterdDok waterplein van Mahler sporthal De Boelegracht
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5  tot slot Uitgaande van de hydrologische vereisten om water langer vast te houden, creëren we met het opgeslagen en her 
te gebruiken water diverse recreatieve en ecologische ruimtes die een kwaliteitsimpuls aan het stedelijke gebied 
geven: synergie van disciplines, stedenbouwkundige verkaveling, architectonische oplossingen, klimaatregulering 
(ventilatie), energiebesparing (koude- en warmteopslag in water), groenstructuren op, aan en rond gebouwen. 
Met de toepassing van dit voorstel wordt een bijdrage geleverd aan duurzaam watergebruik en hergebruik van 
grijswater in stedelijk gebied. Bij nieuw te bouwen vastgoed kan het watergebruik met 50% gereduceerd worden. 
Effecten als urban-heat, overconsumptie van energie en schade door wateroverlast kunnen tot een minimum 
worden beperkt. En de waarde van de grondprijs kan naar verwachting 15% stijgen als waterbergingen integraal 
worden toegepast.    

WaterBergen zet water in als katalysator voor stedelijke ontwikkelingen. Op die manier kan ook Zuidas een 
bruisende, levendige stadswijk worden, waar zakenmensen, bewoners en omwonenden graag naar toe gaan 
om gebruik te maken van de uitnodigende watergerelateerde voorzieningen en de waterrijke openbare ruimtes. 
Door het toepassen van publiek toegankelijke en multifunctionele waterbergingen op Zuidas kan deze nieuwe 
stadswijk een voorbeeld zijn voor duurzame ontwikkelingen van de zelfvoorzienende en klimaatbestendige stad 
van de toekomst.  
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6  allianties WaterBergen draagt werkelijk bij aan het vocabulaire van strategieën. (...) Ik zal heel ondersteunend zijn met het 
prototypen van elementen van de ideeën van WaterBergen.¹

Hoe kun je het thema water in de planvorming naar voren halen, zodat je nieuwe mogelijkheden en potenties 
creëert? Tegenwoordig is waterbeheer vaak nog het sluitstuk of een ‘vervelende’ regel. Maar water als 
economische waarde kan een ‘stepping stone’ zijn naar een integrale gezonde stad, door duurzaam waterbeheer 
en -management van begin af aan in het proces mee te nemen en op kleine schaal gefaseerd en gespreid in het 
gebied mee te plannen. 

Vanaf de oprichting van Studio voor Unsolicited Architecture hebben we contacten gelegd met een aantal 
stakeholders en experts, en hebben we actieve steun gekregen van Alterra Wageningen UR, de Hogeschool van 
Amsterdam, Tauw, Fakton en Waternet. Ook konden we ons voorstel binnen het Hoofdontwerpteam Zuidas (HOT) 
meerdere keren bespreken. Het projectvoorstel WaterBergen is mede tot stand gekomen door input van deze 
kennispartners.

De samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Tauw heeft erin geresulteerd dat Jeroen Kluck het 
systeem WaterBergen in het lectoraat ‘Water in en om de stad’ gaat gebruiken als showcase en vernieuwende 
input. Met het uitzetten van het onderwerp bij studenten en het toepassen van het WOLK-programma 
(WaterOverlast-LandschapsKaart) op het projectgebied van Zuidas, werkt de HvA mee aan het verdere onderzoek. 
Deze plannen brengen het gebied nauwkeurig in kaart en laten ontwerpers en beleidsmakers inspelen op de 
wateropvangende behoeften en vermogens van de publieke ruimtes in het projectgebied.
 
De gesprekken en workshops met Kasper Spaan van Waternet hebben het belang onderstreept van het aspect tijd 
voor wateropvang, en het vasthouden en vertragen op elk niveau. Bij elke vergunningaanvraag voor verharding 
ten behoeve van bebouwing of voor demping van het oppervlaktewater vindt tegenwoordig een toets plaats 
door Waternet, dat tevens een waterbalans bijhoudt. Maar Waternet wil graag in een vroeger stadium bij het 
ontwerpproces betrokken worden. Volgens Spaan zorgt WaterBergen voor een dialoog tussen de verschillende 
stakeholders, voor een gezamenlijke opgave. Tijdens het symposium Rainproof (maart 2013) zal WaterBergen 
een actieve rol gaan vervullen, als input voor een nieuwe manier van denken en micro-management binnen 
waterbeheer. 
 
 

¹ Malcolm Smith, supervisor van de Dienst Zuidas, interview Hoofdontwerp team Zuidas (HOT) bespreking, Zuidas, 28 augustus 
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Vincent Kuypers, kennismakelaar bij Alterra Wageningen UR, concentreert zich op wat groen en water voor de 
stad kunnen betekenen. De kennis en ervaring van wetenschappers, politici, beleidsmakers, projectontwikkelaars 
en anderen combineert hij in vernieuwende projecten voor actuele kwesties, zoals het klimaat of waterbeheer. Als 
kennisexpert van het project WaterBergen heeft Kuypers al verschillende contacten gelegd in het plangebied en 
veel interesse gewekt voor het systeemvoorstel WaterBergen. Voor Kuypers is de lokale schaal van de interventies 
en de kwantificeerbaarheid van de economische waarde van water door multifunctionele waterbergingen van 
bijzonder belang. 

Ten slotte heeft Erwin Daalhuisen van Fakton geholpen bij het opstellen en berekenen van de business cases, voor 
principeberekingen van multifunctionele watertoepassingen. Zo is de waardering van water veranderd: water is 
een leidmotief geworden voor het gesprek over kwaliteit in de openbare ruimte, en is tevens uitgangspunt voor 
een systeemwijziging van duurzaam waterbeheer en voor een gefaseerde gebiedsontwikkeling.

WaterBergen zal nu de volgende stap nemen in het proces: het prototypen en realiseren van lokaalspecifieke 
waterbergende toepassingen op een van de kwadranten . Hierbij kijkt WaterBergen uit naar een duurzame 
samenwerking met de al aangesloten kennispartners, maar zoekt het nog naar een sterke financiële partij. 
WaterBergen is geïnteresseerd in personen, instanties en instellingen met interesse voor duurzame toepassingen 
omtrent onze stedelijke omgeving, én die vooruit willen denken binnen lokale ruimtelijke planningsopgaven. 
 
 

Water als basis voor het gesprek met verschillende partners.
Michiel Raats, NAi Rotterdam
 
Je zou gek zijn als je het niet doet.
Jeroen Kluck, Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Water in en om de Stad
 
WaterBergen laat perspectief zien dat een water robuuste stad haalbaar is.
Kasper Spaan, Waternet

Het project WaterBergen verbindt systemen op een manier waarop ze een soort van veelvuldig gebruik genereren. Dat 
is een interessant idee om verder te onderzoeken en te verkennen en zo een waardevergelijking tussen verschillende 
wateropslagsystemen te creëren. Dat is geweldig.
Malcolm Smith, Supervisor Dienst Zuidas
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colofon Dit bidbook is het resultaat van het ontwerpend onderzoek naar de meerwaarde van multifunctionele 
waterberging in de stad, verricht door Studio voor Unsolicited Architecture 2012. Studio voor Unsolicited 
Architecture 2012 is geïnitieerd en wordt gesteund door het Nederlands Architectuurinstituut, het Mondriaan 
Fonds en het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu - met als doel het stimuleren van ontwerpen die urgente 
maatschappelijke opgaven centraal stellen, maar daarvoor in de huidige bouwpraktijk en -economie nog te 
weinig kansen krijgen.

©Team WaterBergen: 
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Jonkhof onderzoek), Bart van Eijk (Dienst Zuidas), Malcolm Smith (Dienst Zuidas), Hans van der Made (DRO 
Amsterdam), Michiel Raats (NAi, Rotterdam), Ole Bouman (NAi, Rotterdam), Anne Hogewoning (Mondriaan 
Fonds), Elien Wierenga (Ministerie I&M), Leonard Fäustle (fotograaf ), Ineke van der Burg (eindredactie), Julie 
Birkholz (VU Amsterdam), Radboud Rijn (redactie), Joost van Swieten (bankier)
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