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zoho-pRoJecten
de uitvoering van Zoho gaat stap voor stap; 

geen grootschalige opgave, maar meerdere 

kleine initiatieven op verschillende locaties die in 

samenwerking met lokale stakeholders worden 

gerealiseerd. hierdoor zijn er wel zo’n dertig par-

tijen betrokken bij het project en wordt er zowel 

door ondernemer als bewoner meegeholpen. 

voorbeeld is de Zoho-regentuin, die dient als 

een kleurrijke ingang van het Zomerhofkwartier. 

“in twee dagen tijd en zonder budget haalden 

we samen met bewoners en ondernemers de ver-

harding weg en maakten we in de vijverhofstraat 

een fijne groene plek, die regenwater van de 

omgeving laat infiltreren,” aldus van peijpe.  

“in 2016 gaan we de regentuin vergroten tot  

een regentuin xl.”

een ander voorbeeld is het project greening 

hofbogen, waarin de hofpleinlijn klimaatbesten-

dig wordt gemaakt. de ontwerpers van bureau 

post-office stelden hiervoor de stoep voor hun 

studio beschikbaar en ontwierpen en realiseer-

den zelf een fraaie zitbank die dienst doet als 

plantenbak en opslag voor regenwater vanaf het 

dak van de hofbogen. de urbanisten verleenden 

advies en bekostigden de benodigde materi-

alen voor afkoppeling. nog een ander project 

maakt gebruik van een innovatief product van 

kunstenares fien dekker. in de katshoek rain(a)

way garden wordt langs de heer bokelweg een 

flink deel van de bestrating vervangen door een 

lange geveltuin met planten en rain(a)way-tegels; 

opengewerkte tegels die overtollig regenwater 

zichtbaar opvangen. deze zijn gebaseerd op een 

Japanse methode voor wateropvang, waarmee 

na iedere regenbui miniriviertjes in de publieke 

ruimte ontstaan.3) de tegels worden in het 

Zomerhofkwartier in een vier meter brede groen-

strook gelegd en moeten het regenwater van het 

aanliggende gebouw terugbrengen in de bodem. 

met StedenBouwkundige BRil
ieder project wordt als een experiment gezien 

met uitbreidingspotentie. door het advies en de 

middelen van de gemeente rotterdam en de 

urbanisten (top-down) en de inzet van de inwo-

ners en stakeholders (bottom-up) gaan er deuren 

open die anders gesloten zouden blijven. “het is 

ook belangrijk om te weten dat dit niet zomaar 

projecten en producten zijn die wij als traditio-

nele ontwerper hebben bedacht en direct hebben 

uitgevoerd,” zegt van peijpe. “bijna alle projecten 

zijn tot stand gekomen door de samenwerking 

met stakeholders op te zoeken en vanaf daar 

te zien hoe het loopt. natuurlijk zijn daar ook 

experts voor nodig, het gaat niet zomaar over 

wat bloempjes planten. Je moet jezelf de vraag 

stellen: als ik in de ene straat iets doe, hoe ver-

houdt zich dat tot wat er in een straat verderop 

gebeurd? ieder project is een ingreep in de wijk, 

een onderdeel van een groter structuur. als je die 

stedenbouwkundige blik optekent en als leidraad 

gebruikt en ook volhoudt, levert dat een aantrek-

kelijke wijk op.”

stap voor stap een klimaat bestenDige staD

R otterdam ondervindt al jaren de gevol-

gen van klimaatverandering, bijvoorbeeld 

door zeespiegelstijging en extreme neer- 

slag. alle ogen zijn dus gericht op een 

klimaatbestendige inrichting van de stad. de  

rotterdamse adaptatie strategie (ras)2) zet daar-

voor de koers uit. het concrete resultaat daarvan 

was het benthemplein, het eerste grootschalige 

waterplein van europa in het rotterdamse  

Zomerhofkwartier. dit was het startschot voor 

een veelomvattender project.

dynamiSche inRichting
“wij stelden voor om in aansluiting op het water-

plein ook de aanliggende buurt klimaatbestendig 

in te richten,” aldus dirk van peijpe van ontwerp-

bureau de urbanisten. “wij wilden de voorgeno-

men aanleg van het gescheiden rioolstelsel van 

het waterplein aangrijpen voor het verminderen 

van verharding (depaving) en het realiseren van 

groene, aantrekkelijke en daardoor klimaat-

bestendige openbare ruimtes.” 

het Zomerhofkwartier werd aangewezen als 

‘proeftuin’ vanwege een gebrek aan oppervlakte-

water en maar weinig infiltratiecapaciteit. “maar 

het Zomerhofkwartier is vooral interessant omdat 

er al van alles gebeurt,” aldus van peijpe. “het is 

geen mooie buurt, eigenlijk een verouderd bedrij-

venterrein met een overmaat aan verharding en 

een overschot aan parkeerplaatsen. maar er zijn 

ook nieuwe stakeholders zoals stipo, gare du 

nord en viltmannen die zich er vestigen en actief 

de leegstand terugdringen. die dynamiek vanuit 

het gebied kunnen we combineren met plannen 

voor een klimaatbestendige inrichting.”

als we denken aan het klimaatbestendig 
maken van een stad, dan denken we aller-
eerst aan grootschalige proJecten. maar de 
urbanisten Zoeken het met hun proJect kli-
maatbestendig Zomerhofkwartier (Zoho)1) 
op buurtniveau met kleine ingrepen ‘in de 
haarvaten van rotterdam’.

de groene Zitbank met ingebouwde 

wateropvang van het greening 

hofbogen-proJect. © post-office,  

initiatief schop

de Zoho-regentuin, met boven  

de oorspronkeliJke situatie.  

© de urbanisten

de rain(a)waY-tegel vangt water Zicht-

baar op in de publieke ruimte; functionele 

kunst. © fien dekker

overZicht van de geplande en reeds uit-

gevoerde klimaatadaptieve proJecten  

voor het Zomerhofkwartier.

noten
1) Download meer info en het boek zoHo 

Climateproof District via: bit.ly/zoho-climateproof

2) Download de pdf rotterdamse adaptatiestrategie 

(ras) via: rotterdamclimateinitiative.nl
3) lees meer over fien Dekkers’ rain(a)way tegels 
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