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Hoe zou het zijn als elke straat 
in Nederland een aantrekkelijke, 
duurzame en klimaatbestendige 
straat zou zijn? Een straat waar 
bewoners zich thuis voelen, 
waar het leefklimaat goed is? 

Bosch Slabbers en Buro Bergh 
hebben de ambitie om samen 
met de straaDpartners elke 
straat in Nederland om te vor-
men naar een straaD. Maar dat 
kunnen we niet alleen. 

Naast ondersteuning van over-
heden en het bedrijfsleven heb-
ben we de hulp van bewoners 
hard nodig. In deze krant lees 
je hoe je gericht communiceert 
met bewoners en hoe je hen 
kunt stimuleren om bij te dragen 
aan een aantrekkelijke en kli-
maatbestendige leefomgeving. 

Welkom bij de straaD, de straat 
voor een beter leefklimaat.  

Iedereen wil toch een groene tuin? 
Mooi niet. Er zijn allerlei redenen 
om er niet aan te beginnen:
• ik wil veel zon in mijn tuin, 

geen schaduw
• ik wil geen onkruid
• ik vind een betegelde tuin 

mooier
• ik heb geen geld of/en geen 

tijd om de tuin anders in te 
richten of/en te onderhouden

• ik heb geen groene vingers
• ik heb geen idee hoe ik de tuin 

moet vergroenen
• mijn kinderen hebben speel-

ruimte nodig
• dieren maken de planten toch 

maar kapot
• ik heb parkeerruimte voor mijn 

fiets/scooter nodig
Door je te verdiepen in de beweeg-
redenen van bewoners kun je ze 
gericht aanspreken en wellicht op 
andere gedachten brengen. Maar 
hoe doe je dat? Deze krant geeft 
je handvatten. De poster op pagina 
12-13 laat een aantal voorbeeld-
tuinen zien. Allemaal anders qua 
stijl, en tóch allemaal verkoelend 
en waterrobuust. Welke spreekt 
jou aan?

zomer 2018
derde uitgave 

bewoners, dat zijn wij!
De drempel: 
9 redenen om 
je tuin niét te 
vergroenen

Legt het waterschap bewoners 
van een afstand uit hoe je 
klimaatbestendige   maatregelen 
neemt? Liever niet. 

De hovenier als 
klimaat
ambassadeur

Straten Transformeren 
Ruimtelijk Adaptief Aantrekkelijk Duurzaam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bosch Slabbers landschapsarchitecten, tel: 070-3554407 - a.smits@bosch-slabbers.nl of Buro Bergh, floor@burobergh.nl

De straat voor een beter leefklimaat

Zonder bewoners geen straaD: betrek ze bij de straaD, ieder op zijn eigen manier

In i t iat ief  van Bosch Slabbers landschapsarchi tecten in samenwerk ing met Buro Bergh,  Gemeente Den Haag,  Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Del f land,  Hoogheemraadschap 
van Schie land en de Kr impenerwaard,  St icht ing Rondom GWW en Prov incie Zuid-Hol land.  Met expert ise van SAM R marktv inders.

bron: Burendag 2016 gemeente Leusden, www.onzebuitenruimte.nl

Derek Otte - stadsdichter Rotterdam 2018

**

donder, storm, bliksem en regen

ze teisteren het hele land

is onze stad bestand tegen

donkere wolken, straten blank

grootse woorden onvoldoende

van mooi praten komt geen later

we wisten wel maar deden niet

’t is rot leven onderwater

**

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland 
zet in op klimaatambassadeurs 
zoals woningbouwcorporaties, 
tuincentra, scholen en hoveniers.  
De ambassadeurs vertellen 
een eigen ‘klimaatverhaal’ en 
advisereren bewoners (hun 
klanten) vanuit verschillende 
invalshoeken over gepaste 
maatregelen tegen wateroverlast 
in huis, tuin en straat. 
Door lokale partijen het verhaal 
te laten vertellen blijf je dicht 
bij de bewoner en zijn/ haar 
leefomgeving. 

bron: De Volkskrant (2019)
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Het aantal huishoudens blijft stij-
gen. In met name het stedelijk 
gebied is er voorlopig veel vraag 
naar woonruimte. Uit verschil-
lende prognoses blijkt dat er tot 
2030 zo’n 1 miljoen nieuwe wo-
ningen nodig zijn om aan de vraag 
te kunnen voldoen. Deze woning-
bouwopgave biedt een uitgelezen 
kans om werk te maken van een 
klimaatbestendige leefomgeving. 
Het is belangrijk dat er nu al ex-
tra stappen worden gezet om onze 
straten, tuinen en leefomgeving 
anders in te richten tegen de ge-
volgen van klimaatverandering. 
Dat dit nodig is, heeft het afgelo-
pen jaar van weerextremen laten
zien.

Aan wat voor maatregelen moet je 
eigenlijk denken? Hoe verhoudt 
klimaatadapatie zich tot andere 
functies van de stad? Hoe wordt 
klimaatbestendigheid vaste prik in 
project- en gebiedsontwikkellin-
gen? Kortom: hoe kunnen overhe-
den, marktpartijen en maatschap-
pelijke organisaties deze ambitie 
waarmaken?

Meer dan een vijfde van de Neder-
landse woningen kan overstromen 
als gevolg van piekbuien. Het gaat 
vooral om huizen in stedelijke ge-
bieden, waarbij sommige wijken 
vatbaarder zijn voor overlast dan 
andere. In Rotterdam lopen vooral 
de oudere stadswijken een groter 
risico op wateroverlast, maar heeft 
in principe elke wijk te maken met 
te veel water. Voor 2022 wil Rot-
terdam 7.000 panden aanpakken.

Ook in Nederland beraden ver-
zekeraars zich inmiddels op de 
gevolgen van klimaatverandering. 
Dat uit zich in activiteiten in het ka-
der van preventie en risicobeheer-
sing, maar ook in hogere premies.
De extreme hagelbuien in Zuid-
oost-Nederland van 23 juni 2016 
drukten verzekeraars definitief met 
de neus op de feiten. De opwar-
ming van de aarde raakt ook ons, 
was hun collectieve conclusie. 

Om grote premiestijgingen te 
voorkomen – en de eigen schade-
last te beperken – helpen veel ver-
zekeraars klanten (en niet-klanten) 
zich aan te passen aan de veran-
derende omstandigheden. Door 
groene daken aan te laten leggen 
of door tegels te laten vervangen 
door planten en gras. Want verze-
keraars kunnen voorlopig wel blij-
ven uitkeren, maar niet zonder de 
premies ongemoeid te laten.

zomer 2019 
vierde uitgave 

1 miljoen nieuwe 
woningen

22% woningen kan 
overstromen door 
regen

Preventie en premies: verzekeraars 
hebben klimaatverandering op het 
netvlies

Straten Transformeren - 
Ruimtelijk,  Adaptief, Aantrekkelijk  
& Duurzaam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: BoschSlabbers landschapsarchitecten, tel: 070-3554407 - info@bsla.nl of Buro Bergh, floor@burobergh.nl

De straat voor een beter leefklimaat

In i t iat ief  van BoschSlabbers landschapsarchi tecten in samenwerk ing met Buro Bergh,  Del tares,  Gemeente Den Haag,  Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Del f land, 
Hoogheemraadschap van Schie land en de Kr impenerwaard,  St icht ing Rondom GWW, STOWA, Prov incie Zuid-Hol land,  VP Del ta ,  Waterschap Hol landse Del ta en Waternet . 
Met expert ise van Samen Kl imaatbestendig.

bron: Groene hoogbouw in Milaan, www.stefanoboeriarchitetti.net
bron: PBL Stedelijke Verdichting, Provincie Zuid-Holland,   
& Cobouw (2018)

bron: BNR (2019)

Hoe zou het zijn als elke nieuwe 
verdichtingsopgave in Nederland 
aantrekkelijk, duurzaam en klimaat-
bestendig wordt gebouwd? Een 
ontwikkeling die bestand is tegen 
de effecten van klimaatverandering? 
Extra woningen die zelfs bijdragen 
aan het stadsklimaat? 

BoschSlabbers en Buro Bergh 
hebben de ambitie om samen met 
de straaDpartners elke verdichtings-

opgave klimaatadaptief te ontwikke-
len met meerwaarde voor de stad en 
haar bevolking. In deze vierde edi-
tie van de StraaDkrant lees je hoe 
verdichting kan samengaan met 
klimaatadaptatie. 

Welkom bij de straaD, de straat voor 
een beter leefklimaat. 

De opgave in de stad: 1 miljoen woningen klimaatbestendig bouwen

verdichten én vergroenen

Het kabinet geeft gemeenten 
meer ruimte om te experimenteren 
in wet- en regelgeving. Naast 
experimenteerartikelen in diverse 
regelgeving komt het kabinet nu met 
een algemene Experimentenwet. 
Dit stelt gemeenten in staat om voor 
een bepaalde periode af te wijken 
van wettelijke bepalingen om zo 
maatschappelijke opgaven beter 
en innovatiever aan te pakken. Het 
doel hiervan is om te onderzoeken 
of alle wetten en regels wel echt 
nodig zijn, of ze eenvoudiger 
kunnen of zelfs kunnen verdwijnen. 
De ministerraad heeft hiermee 
ingestemd op voorstel van minister 
Plasterk van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.

Meer ruimte voor
Experimenteren

de STRAADkrant
voorjaar 2017
tweede uitgave 

van straat naar straaD

In i t iat ief  van Bosch Slabbers landschapsarchi tecten in samenwerk ing met Buro Bergh,  Gemeente Den Haag,  Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Del f land,  Hoogheemraadschap 
van Schie land en de Kr impenerwaard,  Rebel ,  St icht ing R ION E D, VP del ta ,  St icht ing Rondom GWW en STOWA. 

de straat voor een beter leefklimaat

waar liggen de kansen om de straaD te realiseren?

Geveltuinendag in de Robert Fruinstraat in Rotterdam, oktober 2016

Overijssel gaat experimenteren met 
abonnementen op energiebespa-
rende maatregelen voor koophuizen. 
Particuliere woningbezitters kunnen 
hun huis isoleren, zonnepanelen of 
een warmtepomp plaatsen zonder 
zelf geld te investeren. Ze betalen 
het abonnement, krijgen een lagere 
energierekening en worden uiteinde-
lijk eigenaar van de energievoorzie-
ningen. Het woningabonnement is 
vastgelegd in een City Deal. 

Abonnement op 
zonnepanelen
Uit: Binnenlands Bestuur, februari 2017

Samen schakelen

Er is een Nederlandse versie gereed 
van het in Groot Brittannië succesvolle 
project Transition Streets. Samen 
Schakelen gaat het project heten. De 
aanpak is eenvoudig en effectief: 5 tot 
10 mensen uit dezelfde straat, buurt 
of wijk gaan in 7 bijeenkomsten en de 
tussenliggende perioden hun leven en 
huishouden themagewijs duurzamer 
maken. Er wordt bespaard op zowel 
geld als CO2-uitstoot. 

Uit: transitiontowns.nl,  februari 2016

Uit: www.rijksoverheid.nl,  juni 2016

WATERDAKEN!
Het waterschap is op zoek naar 
enthousiaste bewoners, die 
water op hun dak willen bergen, 
om samen de wateroverlast 
in de stad te beperken. Jij 
profiteert 3-dubbel: minder 
kans op wateroverlast, een 
koeler huis en korting op je 
waterschapsbelasting. 

GEZOCHT
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Het is de ambitie om elke straat in 
Nederland, in het bestaand stedelijk 
gebied, om te vormen van straat 
naar straaD. Het doel is om samen 
met de bewoners straten adaptief, 
aantrekkelijk en duurzaam in te 
richten met oog voor de eigenheid 
van de plek. 

De eerste straaDkrant (2016) laat 
uitgebreid zien wát er mogelijk is, 
van geveltuin tot kabelgoot, van 
waterschutting tot beweegtegels.  
Integrale maatregelen die de 
leefbaarheid verhogen. 

De krant is met veel enthousiasme 
ontvangen en er zijn inmiddels 3000 
exemplaren verspreid. Hierop kregen 
we veel vragen over de praktische 
haalbaarheid van deze ambitie. 

Deze tweede krant laat zien hóe we 
de straaD kunnen realiseren: 
• wie begint? 
• hoe speel je slim geld vrij? 
• hoe werk je samen met de markt 

en bewoners? 
• hoe verander je gewoonten?
 Je leest de antwoorden in deze krant. 
Laat je inspireren en ga aan de slag! 

bron: My Green City, fertile mobile

bron: nieuwsberichten uit Volkskrant en NRC tussen juni en oktober 2015
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Het is de ambitie om elke straat in 
Nederland om te vormen naar een 
straaD. Werken aan duurzame op-
lossingen onder- en bovengronds, 
van achtertuin tot achtertuin, in de 
publieke en de private ruimte, in het 
bestaand stedelijk gebied. 
Bosch Slabbers en Buro Bergh 
reizen de komende jaren door 
het land om deze transformatie 
vorm te geven, zowel ruimtelijk als 
procesmatig.  

We beginnen in Rotterdam, waar 
in het kader van Water Sensitive 
Rotterdam de eerste straat wordt 
omgevormd. Verderop in deze 
krant lees je over de noodzaak om 
straten te veranderen, over kansen 
om mee te koppelen, over alterna-
tieve vormen van financiering en 
omgang met nieuwe stadsmakers. 

Welkom bij de straaD, de straat 
voor een beter leefklimaat. 

Warmterecords sneuvelen met 
bosjes deze week. Zo werden 
woensdagnacht en donderdag 
respectievelijk de warmste nacht 
(24,1 graden) en warmste julidag 
ooit (37,3 graden) gemeten. Toch 
lijkt het te verschillen hoe we die 
hitte ervaren. In Wageningen werd 
gisteren een app gepresenteerd 
waarmee de hittestress per locatie 
is te zien.

Digitale volgsystemen De ‘smart 
city’ is een belofte om leefbaarheid 
te verbeteren, ook in Nederlandse 
steden. Maar uit recent onderzoek 
blijken grote valkuilen. Bepaalt 
straks een algoritme wanneer we 
het te warm hebben?

Leefstraten in Gent. Twee maanden 
lang kunnen kinderen in enkele 
Gentse straten naar hartelust 
buiten spelen. De straten zijn afge-
sloten voor verkeer. Buurtgenoten 
organiseren het zelf, de animo 
groeit.

Veel gemeenten in Nederland 
hebben de afgelopen jaren forse 
maatregelen genomen om het 
toenemende aantal zomerse hoos-
buien op te vangen. Een derde van 
de jaarlijkse rioleringsinvesteringen 
is mede gericht op het voorkomen 
van problemen door regen, zo blijkt 
uit onderzoek van de Stichting 
RIONED. Om de riolering op peil 
te houden, wordt jaarlijks bijna een 
miljard euro geïnvesteerd.

Extreme weersgebeurtenissen 
die gerelateerd worden aan 
klimaatverandering, zorgen 
voor toenemende schade bij 
particulieren en bedrijven. De 
schade door die gebeurtenissen 
neemt toe, maar leidt vooralsnog 
niet tot hogere premies. 
Extreme regenval en hagelbuien 
veroorzaakten het afgelopen 
weekeinde voor tussen de 5 en 10 

miljoen euro schade aan inboedel 
en opstal bij particulieren, schat 
het Verbond van Verzekeraars. 
Vooral zware regenval, tot 80 
millimeter in 24 uur, leverde 
extra schade op aan huizen. 
Een ‘normaal’ etmaal met zware 
hoosbuien veroorzaakt volgens 
de verzekeraars gemiddeld zo’n 
één miljoen schade.

voorjaar 2016 
eerste uitgave 

...van straat naar straaD

De ene 37 °C is 
de andere niet

Is de slimme stad 
een dom idee?

Auto’s eruit, 
kunstgras erin

Rioolstelsels op 
schop om buien 
aan te kunnen

Klimaatverandering kost
verzekeraars steeds meer geld

Uitgave van Bosch Slabbers landschapsarchitecten, Buro Bergh, Deltares, gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en STOWA 
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Ruimtelijk,  Adaptief, Aantrekkelijk  
& Duurzaam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bosch Slabbers landschapsarchitecten - tel: 070-3554407 - a.smits@bosch-slabbers.nl of Buro Bergh: floor@burobergh.nl

de straat voor een beter leefklimaat

Ontwerpend onderzoek naar de straat van de toekomst
de straaD



Op zoek naar een toekomstbestendige ondergrond
onder de straaD



Korte beschrijving

Met 20 partners aan de slag!
Partners



de straaD

Vol en voller
De ondergrond is gewild

! !

!
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de straaD

Ligging, regisseur en functioneren onbekend
De ondergrond is onbekend



de straaD

Basis van ons bestaan, fundament van de stad, collectief geheugen
De ondergrond is het fundament 

Kabels en leidingen

Bouwkundige constructies

Watersysteem

Voorraden

Ecologie

Bodemtypen
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de straaD

Vooral druk in de eerste 3,0 meter onder de openbare ruimte
Krap jasje



op zoek naar een ruimer jasjebovengrond

ondergrond

de straaD

Op zoek naar een toekomstbestendige ondergrond
De ondergrond als kans



de straaD

Naar een toekomstbestendige ondergrond
Stappenplan

Wat blijft en wat kan weg?

Waar is ruimte?

Hoe werkt het natuurlijk systeem?

Wat kan slimmer?

Wat komt er de komende jaren bij?

Zo kan het!

OPSCHONEN

OPREKKEN

OMARMEN

ONTWARREN

OPPLUSSEN

ONTWERPEN



de straaD

Hoe werkt het natuurlijk systeem?

Watersysteem

Ecologie

Bodemtype

Bodemeigenschappen

Omarmen



de straaD

Wat blijft en wat kan weg?
Opschonen

Kabels en leidingen

Bouwkundige constructies



Aangepast overgenomen uit: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (2020) - Gemeente Amsterdam
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Weet wat er nu speelt

de dynamiek van
de ondergrond

Meekoppelen

Breng het in beeld

9

onderhoud en herinrichting 
van het maaiveld

weinig actoren
gemeente en bewoners 

veel actoren
scala aan individuele spelers

weinig actoren
rijk, waterschap en provincie 

onderhoud en herinrichting van 
ondergrondse infra en objecten

gezond bodemsysteem en 
energie-/ delfstoffenwinning

BOVENGROND

ONDIEPE 
ONDERGROND

DIEPE 
ONDERGROND

STAKEHOLDERS
welke actoren zijn betrokken?

en wat zijn de belangen?

STRAATPROFIEL
waar in het profiel?

OPGAVEN
welke opgaven?

en wanneer?

REGIE
wie heeft regie? 

wie verleent vergunningen?

gemeente

bewoner

waterschap
provincie

rijk

privaat 

openbaar

opgaven

Breng het in beeld

Objecten en structuren op en in 
de ondergrond hebben een eigen 
levensduur, onderhoudstermijn en 
eigenaar. Door de vervangings-
termijnen op een rij te zetten zie 
je wanneer zich kansen voordoen 
om ingrepen in de ondergrond te 
combineren. Wellicht kan door 
iets te schuiven het gepland on-
derhoud van het één samenvallen 
met de aanleg van het ander. Door 
opgaven in de ondergrond in een 
breder perspectief te plaatsen, kan 
geld worden bespaard en wordt 
voorkomen dat de straat vaak open 
moet. 

Elke laag in de ondergrond kent 
zijn eigen dynamiek. De diepe 
ondergrond is minder veranderlijk 
dan de laag onder het maaiveld. 
Met name in de ondiepe onder-
grond staan grote vervangingsop-
gaven voor de boeg. Daarnaast 
neemt de vraag naar ruimte in 
de ondergrond verder toe door 
nieuwe opgaven (zie pagina 10). 
Er doen zich vanzelf momenten 
voor waarop het gunstig is om in 
en onder de straat aan de slag te 
gaan. 

Gunstige momenten

Onderstaand schema (geïnspi-
reerd op Integrale Ontwerpme-
thode Openbare Ruimte (2020 
- Gemeente Amsterdam) laat zien 
hoe je relaties tussen objecten, le-
vensduur en het combineren van 
ingrepen (en investeringen) in een 
schema kunt verbeelden. In één 
oogopslag wordt duidelijk waar 
meekoppelkansen liggen voor de 
straat. koppelkans na 60 jaar

bebouwingen en kabels & leidingen
kans om de energietransitie door te voeren en cai-
kastjes, transformatoren en kabelgoten weg te werken 
in de gevel of fundering van de woning

koppelkans na 25 jaar
verharding, straatmeubilair en datakabels
kans om de bovengrond opnieuw in te richten 
met waterdoorlatende verharding of verandering 
van parkeerplaatsen naar groen

koppelkans na 10 jaar 
straatmeubilair en speeltoestellen 

de  losse objecten worden gelijktijdig vervangen 
voor toestellen en meubilair uit dezelfde 

vormgevingsfamilie voor meer eenheid in de straat

regieslot
ruimte om te schuiven in de planning van vervanging van objecten biedt 
gelegenheid tot ‘meekoppelen’. Door een regieslot wordt de straat 10 
jaar ‘op slot’ gezet. Alle opgaven (en geldpotten) worden in één ronde 
samengebracht en integraal ontworpen en uitgevoerd. 

koppelkans na 40 jaar 
riolering
kans om de boven- en ondergrond opnieuw in te 
richten en kabels en leidingen te bundelen voor
meer boomwortel-en infiltratieruimte. 

straatmeubilair   
parkeermeter  

afvalcontainer

omgekeerd IT-riool

datakabel
elektriciteitskabel
infiltratiekratten

warmtenet
gasleiding
hemelwaterafvoer
droogweerafvoer
vacuümpompriolering

drukriool
drinkwaterleiding

* vervangingstermijnen in de tabel gebaseerd op een stedelijk veengebied (Amsterdam)
  de termijnen variëren per  bodemtypologie 

transportriool

auto-oplaadpaal  
  

speeltoestel 
armatuur verlichting

verharding  

mast verlichting  
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Aangepast overgenomen uit: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (2020) - Gemeente Amsterdam

object

jaar

vervangingstermijn

middellange termijn
• afvalcontainer: 10 jaar

• telecom: 25 jaar

• water: 40 jaar

• parkeergarage: 50 jaar

• gas: 50-70 jaar

• riolering: 50-80 jaar

• electra: 60-80 jaar

• drinkwaterleiding: 60-100 jaar

piek in de vervangingsopgave
• piek in de vervangingsopgave door 

aanleg in jaren ‘60-’70

• 1-2% van de totale ondergrondse in-

frastructuur (Amsterdam: vervanging 

35km riool per jaar)

grondeigenaar / regievoerder
• bewoner

• gemeente

• waterschap

• provincie

beheerders / leveranciers
• netbeheerder gas

• netbeheerder elektriciteit

• netbeheerder warmtenet

• netbeheerder riolering

• drinkwaterbedrijf

• energieleveranciers 

• telecomleveranciers

• afvalverwerkers

• objecten, bijv. parkeergarages

grondeigenaar / regievoerder
• waterschap

• provincie

• rijk

beheerders / leveranciers
• delfstoffenwinners

• drinkwaterbedrijf

planontwikkelaars
• specialisten

grondeigenaar / regievoerder
• bewoner

• gemeente

beheerders
• beheer openbare ruimte:   

        - weg

        - groen

        - openbare verlichting

        - verkeer

        - kunstwerken

        - speelvoorzieningen

        - straatmeubilair

        - water

korte termijn
• straatmeubilair: 5 jaar

• tuin: 7,5 jaar 

• verharding; 25 jaar

• verlichtingsmast: 30 jaar

• bomen: 40 jaar

• bebouwing: vanaf 60 jaar

lange termijn 
• drinkwaterwinning

• delfstoffenwinning

kwetsbaar systeem
• om winning veilig te stellen is er ook 

zorg nodig voor het tegengaan van ne-

gatieve effecten en verstoring van de 

diepe ondergrond, eenmaal aangetast 

is het lastig te herstellen

planontwikkelaars
• gemeente

• projectontwikkelaars

• (landschaps)architecten

• specialisten

uitvoerder
• aannemer / loonwerker

planontwikkelaars
• gemeente

• projectontwikkelaars

• (landschaps)architecten

• specialisten

grondroerders
• aannemer / loonwerker
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Wat kan slimmer? Waar liggen koppelkansen?
Ontwarren
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Wat komt er de komende jaren bij?

Naar een circulaire stad Naar een bereikbare stad

Naar een klimaatadaptieve stad Naar een digitale stad

Naar een aardgasvrije stad Naar een biodiverse stad

Opplussen
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Waar is ruimte?
Oprekken

Verbreden

Verdiepen

OPENBAAR

PRIVAAT

PRIVAAT

OPENBAAR

PRIVAAT

PRIVAAT
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Twee wenkende perspectieven
Ontwerpen

perspectief verbreden

perspectief verdiepen

Fijne leefomgeving

Natuurlijk systeem

Toekomstbestendig



fictieve straat - huidige situatiematig bodemleven

heet en stenig
80% van het oppervlak is verhard, 
bomen hebben geen ruimte 
om uit te groeien tot volwassen 
exemplaren

drukte in de ondergrond
er is geen ruimte om een 
warmtenet aan te leggen

hemelwater 
wordt afgevoerd naar de 

rioolwaterzuivering

woningen 
woonstraat met 
50% eigendom 

woningcorporatie en 50% 
private eigenaren 

‘op staal’ gefundeerd 

gebied 14m boven NAP 
op een zandbodem
de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand ligt meer dan 
2m onder maaiveld

weesleidingen
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Verbreden
Ontwerpen
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Verbreden
Ontwerpen
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Verbreden
Ontwerpen



fictieve straat - huidige situatie

heet en stenig
80% van de openbare ruimte  is 
verhard

drukte in de ondergrond
er is geen ondergrondse 
groeiruimte voor bomen

drainage is aangesloten 
op watergang

houten 
funderingspalen

brak grondwater

gebied ligt 4m onder NAP
de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand ligt 0,5m onder 
maaiveld

gebied ligt
op een veengrond
kwetsbaar voor zetting en, dankzij 
de kleilaag onder het veen, 
gevoelig voor grondwateroverlast

eerste watervoerend pakket 
ligt op 12m onder maaiveld
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Verdiepen
Ontwerpen
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Verdiepen
Ontwerpen
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Straten - Transformeren - Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam

straaDkrant 5 - onder de straaD
www.destraad.nl
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