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Plein 1 - HET WADI-PLEIN
Onze visie is op grote schaal. Wij willen een groene loop-fiets route door de buurt, die aangeloten is 
op een fietstunnel die onder het water door gaat. De twee pleinen zijn onderdeel van de groene struc-
tuur. De pleinen zijn aangename rustplekken op de route waar gespeeld en gerecreeërd kan worden. 
De pleinen zijn wadi’s. Een wadi is een groene ‘badkuip’ die bij hevige regenval vol loopt, waardoor 
je geen wateroverlast meer hebt. We hebben voor een wadi gekozen omdat er in Rotterdam veel wa-
teroverlast is, en weinig groen. Plein 1 heeft als naam ‘Het Wadi-Plein’. Onderstaand is een referentie-
project waar het ontwerp op is gebasseerd. Rechts zijn de lokaties van de pleinen weergegeven. 

Referentieproject: Dalfsen - wadi & 
speelvoorziening Bruinleeuwstraat

Visie
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Plein 1 is een wadi met speelvoorzieningen, bedoelt voor de jonge kinderen in de buurt en op de scholen. Het is 
een gevarieerde wadi met een klimrek, glijbaan andere speelelementen. Daarnaast is er een speelveld waar vol-
leybal, badminton en andere sporten uitgeoefend kunnen worden, ook met een blik op de gymlessen van de 
scholen (zie sfeerbeelden). Met dit ontwerp is er gekeken naar de wensen van de (jonge) bewoners van de buurt, 
en de verduurzaming van de buurt.
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Plein 2 HET SPEELEILAND
Plein 2 heet ‘Het Speeleiland’ en ook dit plein is een wadi. Rechts zijn voorbeelden van wadi’s te zien. Op 
deze afbeeldingen is ook het effect van een wadi te zien: bij regenval vangt de wadi het water op, waar-
door er elders geen last is van wateroverlast. Op dit paneel is ook een referentieproject te zien. Dat is ‘Parkje 
Zuidsingel’ in Middelburg. Dat project is ook een soort wadi, met een verhoging (soort eiland) in het midden.

Referentieproject: ‘Parkje Zuidsingel’ in Middelburg

Voorbeelden Wadi’s
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Zoals te zien op de afbeeldingen is dit plein een wadi 
met een ‘speeleiland’ in het midden. Het eiland is te 
bereiken door twee bruggetjes, waar ook mindervali-
den overheen kunnen. Er is een klimrek, een wipwap 
en een soort korfbalpaal. Voor ieder kind wat wils dus. 
Er zijn ook drie picknicktafels op het eiland, waar bij-
voorbeeld de ouders van de kinderen op kunnen zitten, 
relaxen en ondertussen toezicht kunnen houden op de 
kinderen. De wadi geeft door de verlaging en de ver-
hogingen ook een leuk ruimtelijk effect, waardoor de 
kwaliteit van de leefruimte vooruit gaat. 


