
WATERPLEIN

Vertaling naar ontwerp

Het Waterplein vormt een deel van het grotere 

ontwerp Tarwewijk - Waterwijk. Dit ontwerp 

is opgebouwd uit verschillende componenten 

(zie afbeelding hiernaast). 

De toekomstige brug ontmoet de kade, waarnaar 

de verdere route zich als een stromend beekje 

door de Tarwewijk begeeft. Deze steekt ook 

in de wijk nog enkele keren het water over, 

wat een versterkte band tussen de mensen en 

het water schept

De grasduinen spelen hierbij een belangrijke 

rol, als overgang i.p.v. barrière tussen 

kade en wijk (de grote weg die hier liep is 

ondergronds gelegd). Dit is dan ook niet 

meer enkel een plek waar men doorheen loopt 

of fiets, maar ook stopt voor het uitzicht, 

picknickt of barbecuet, wat overeenkomt met 

de visie van Gemeente Rotterdam betreffende 

de inclusieve stad.

Verder is in de wijk te zien dat er een nieuw 

bouwvolume het bestaande appartementencom-

plex vervangt (zie toelichting hieronder). 

De bewoners van het oude comlex worden voor-

zien van een nieuw complex aan de kade met 

uitzicht over het water. In het nieuwe bou-

wvolume op het Waterplein komt ruimte voor 

duurdere woningen en detailhandel en horeca 

in de plint. Het aangrenzende bouwblok is 

vervolgens gesloten door huizen. Hierdoor 

kan de weg die er al ligt in een recht lijn 

doorlopen naar de straat aan de Noordzijde, 

wat een logischer straatbeeld oplevert.

Nieuwsgierig naar een rondleiding? Bekijk 

de video om een impressie van zowel het Wa-

terplein als de kade te krijgen!

STAP 1
MAXIMALE FOOTPRINT

Maximale footprint bouwblok op lo-

catie.

STAP 2
AANSLUITING WEG

Rand aan de Noordzijde schuin 

afsnijden, zodat het in lijn is 

met de aangrenzende weg (Gaesbeek-

straat).

STAP 3
CONNECTIE OVERKANT

Hoekpunt afsnijden, zodat het een 

toegankelijke en uitnodigende blik 

geeft vanaf de Hellevoetstraat.

STAP 4
ROUTE

Oostkant van de footprint afsnij-

den, zodat deze in lijn is met het 

fietspad (afkomstig van de brug).

STAP 5
WATER

Water stroomt tussen het gebouw 

door. Hierdoor wordt de relatie 

tussen mens en water versterkt, en 

ontstaat er een zichtlijn van de 

straat naar het plein.

STAP 6
VERDIEPINGEN

Het gebouw heeft drie verdiepin-

gen, die trapsgewijs gestapeld 

zijn, waardoor de omliggende be-

bouwing minder wordt gehinderd in 

zonlicht, en het gebouw op oog-

niveau kleinschaliger aanvoelt.
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Oorspronkelijk stond hier een groot apparte-

mentencomlex. De dimensies van dit complex 

komen echter niet overeen met de typologie 

van de bebouwing langs het plein, en het past 

dan ook niet in het huidig stedelijk weefsel. 

Daarnaast veroorzaakt het een onduidelijk 

gedefinieerde ‘publieke’ ruimte aan de west-

kant tussen de rijtjeshuizen en het complex.

De oplossing hiervoor is het verplaatsen 

van deze woningen naar de kade, waardoor de 

bewoners ook nog eens een mooi uitzicht over 

het water krijgen. Naast dat nieuwe comlpex 

wordt nog een ander appartementencomplex 

gebouwd met luxere woningen, om ervoor te 

zorgen dat meerdere verschillende inkomens 

naast elkaar komen te wonen, wat variatie 

in de wijk oplevert en wooncarrière biedt.

Vervolgens vinden op het plein een aan-

tal interventies plaats. Allereerst wordt 

het bouwblok met rijtjeshuizen gesloten. 

Vervolgens wordt de Zwartewaalstraat in 

één lijn doorgetrokken naar de Gaesbeek-

straat, waardoor er een logischer en duur-

zamer stratenpatroon wordt gerealiseerd. 

Ten slotte wordt het bouwblok van het plein 

gesloten door een nieuw bouwvolume. Hier-

naast wordt toegelicht hoe de vorm van dit 

bouwblok tot stand is gekomen. Een belan-

grijke eigenschap is dat het water door 

het gebouw stroomt (stap 5). Op de begane 

grond is ruimte voor detailhandel en hore-

ca, waardoor de levendigheid toeneemt en de 

relatie tussen de bewoners van de wijk en 

mensen die in de Tarwewijk werken toeneemt, 

en hiermee een grotere veiligheid kan worden 

gegarandeerd.

CONCEPT EN UITGANGSPUNTEN
Uitgangspunten

De Tarwewijk bevindt zich dan wel aan de 

Maashaven, maar de bewoners hebben amper een 

connectie met het water. Zo kunnen ze het 

niet zien en enkel ervaren als ze naar de kade 

gaan. De bewoners herenigen met de Maashaven 

is dan ook het belangrijkste uitgangspunt 

van het ontwerp van dit plein.

Daarnaast is een tweedeling te zien in waar 

gewoond (in de wijk) en gewerkt (aan de kade) 

wordt. Deze mensen ontmoeten elkaar tegen-

woordig niet, waardoor er een onpersoonlijke 

relatie tussen hen ontstaat. Door deze func-

ties te mengen, verbetert deze relatie en zal 

de algehele veilihgeid in de wijk toenemen.

Bovendien zijn er weinig doorgroeimogeli-

jkheden in type woningen binnen de wijk, 

waardoor mensen sneller verhuizen naar een 

ander deel van de stad, en op deze manier 

een minder hechte band met de wijk en andere 

buurtbewoners opbouwen. Volgens het Master-

plan van Gemeente Rotterdam zal hier veran-

dering in moeten komen, en dit kan worden 

verbeterd door grotere en luxere woningen 

toe te voegen.

Ten slotte mist de Tarwewijk culturele ac-

tiviteiten, zoals horeca, plekken voor lez-

ingen en (werkgerelateerde) samenkomsten en 

studeerplekken voor jongeren. Dit verbin-

dende aspect is cruciaal om de mensen in de 

Tarwewijk een stukje dichter bij elkaar te 

brengen. Hierdoor zal de toekomstige ‘Cul-

tuurCampus’ aan de Maashaven ook deels de 

wijk in trekken.

NIEUW BOUWBLOK



BEBOUWING KADE

Westelijk gebouw doet dienst als 

woonruimte voorgaande flatbewoners

Oostelijk gebouw bevat grotere, 

luxe woningen, in overeenstemming 

met wooncarrière 

Woningen bestaan uit ‘blokjes’, 

zodat elke bewoner een ‘eigen gev-

el’ heeft (persoonlijk)

De plint is twee verdiepingen hoog, 

en bestemd voor horeca en detail-

hande

Noord- en zuidgevel zijn van glas, 

oost- en westgevel van metselwerk

PAVILJOEN

Voorgevel bestaat geheel uit glas

Achtergevel is ‘grasheuvel’, wat 

in lijn is met de aangrenzende     

duinen

Gebouw is bedoeld voor (werkger-

elateerde) samenkomsten, lezin-

gen, tentoonstellingen, etc.

BEBOUWING SCHOOLPLEIN

Vorm van footprint bindend

Drie verdiepingen hoog

Water stroomt tussen gebouw door

Begane grond bestemd voor cul-

turele activiteiten, zoals horeca 

en detailhandel. 

Bovenste twee verdiepingen bestemd 

voor kantoorruimte

Open delen van glas worden afge-

wisseld door gesloten delen van 

metselwerk

RIJTJESHUIZEN

Sluiten de vorm van het al besta-

ande bouwblok

Huizen hebben dezelfde typologie 

als de andere huizen uit dit bou-

wblok

DOORSNEDES EN DETAILS BOUWREGELS EN MATERIALEN

Ingezoomd op de kade wordt meer detail ge-

geven over de functies van de ruimte.

Rechts zijn twee bouwblokken te zien. Dit 

zijn appartementen, waarbij in de plint rui-

mte is voor horeca en detailhandel. De twee 

gebouwen hebben verschillende typen appar-

tementen. In de linker komen de huidige be-

woners van het flatgebouw op het schoolplein 

te wonen, die gesloopt wordt. In de rechter 

worden grotere en luxere appartementen geb-

ouwd. Hierdoor wordt wooncarrière binnen de 

Tarwewijk mogelijk, wat een positief effect 

heeft op de saamhorigheid van de bewoners.

Links van deze appartementen landt de brug. 

Deze is een scheiding tussen het woongedeelte 

rechts en de openbare ruimte links.

De openbare ruimte bestaat uit meerdere del-

en en functies; een paviljoen waar meetings 

en exposities gehost kunnen worden, een 

plein voor ontmoeting, sport voor jong en 

oud, en een openlucht theater waar men zowel 

overdag als ‘s avonds van het uitzicht over 

de Maas kan genieten. Door deze functies te 

mengen, worden verschillende groepen mensen 

en leeftijden samengebracht, wat in lijn is 

met ‘de inclusieve stad’.

Daarnaast is er een slingerend pad op het 

water aangelegd voor voetgangers en fietsers. 

Hier kan er worden genoten van zowel het 

uitzicht over de skyline van Rotterdam als 

de duinen van de Tarwewijk.

Ten slotte is te zien dat de duinen worden 

begrenst door aan de Noordzijde het al besta-

ande fietspad die de Oost- en Westkant van 

de Tarwewijk met elkaar verbindt. Aan de 

Zuidzijde van de duinen bevinden zicht de 

al bestaande tramlijn en fietsstraat. Ook is 

er een extra tramstop toegevoegd, omdat de 

de afstand van de huidige stops tot de brug 

voor termen van OV te ver uit elkaar liggen.

INDELING KADE VISUALISATIE KADE 
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