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Waterplein, Rotterdam
Stadspark, skateplek, amfitheater, schoolplein
en nieuw Deltawerk ineen
Afgelopen winter werd het
Waterplein in Rotterdam opgeleverd. Nu de borders vol
met bloemen staan, hebben
zich al veel verschillende
groepen gebruikers gemeld
die intensief gebruikmaken
van de innovatieve waterberging annex openbare
ruimte. Rond het plein komen
verschillende functies samen,
waaronder een kerk en een
hogeschool. Daarnaast is het
Waterplein al snel de favoriete
skatespot in de stad geworden.
Waar eerdere publicaties vooral ingingen op de technische
kant van het ontwerp, belicht
fotograaf Jeroen Musch voor
de eerste maal het complexe
verhaal van het gebruik. Op
ons verzoek schreef hij zelf
het begeleidende verhaal.
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Thema: Duurzaamheid Nieuwe manieren van bouwen en ontwerpen zijn de uitkomst van een
toenemende focus op duurzaamheid. Hierbij is het zwaartepunt verschoven van installatie- en
materiaaltechnische ontwikkelingen naar het integreren van duurzaamheid in de leefomgeving.

Het grootste bassin op het Waterplein heeft aan de ene zijde een basketbalveld en aan de andere zijde een pannadoel.
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Ecobouw
Projectarchitect Florian Boer spreekt op de Ecobouw tijdens het themaprogramma
‘Afval/Water en Duurzaam rendement’. Ecobouw is een kennisevenement dat ernaar
streeft om kennisdeling over duurzaam bouwen te maximaliseren. Het vindt plaats
op 23, 24 en 25 september in de Utrechtse Jaarbeurs.

Ruimte voor verbeelding
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.”

Het langwerpige bassin ligt in het verlengde van de kerk. Dit is het domein van de skaters.
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Duurzaamste wereldhavenstad
Het Waterplein maakt onderdeel uit van het Rotterdam Climate Initiative, een
programma dat zowel de oorzaken als de gevolgen van de klimaatverandering wil
aanpakken, de luchtkwaliteit wil verbeteren en de geluidsoverlast wil beperken. Het
doel is om van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad te maken.
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1 Een langwerpige border met bomen en zitjes wordt geflankeerd door een stalen goot. 2 De trappen zijn uitgerust met willekeurig geplaatste zitstenen.
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3 Het massieve complex van het Zadkine college omlijst een groot deel van het Waterplein.
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