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waterbeleving
duurzaam ruimtelijke inrichting

Voorwoord
Het Kraanbolwerk markeert een bijzondere plek aan de rand
van de Zwolse binnenstad. Op deze beeldbepalende historische
locatie wordt de komende jaren een hoogwaardig binnenstedelijk
woonmilieu gerealiseerd. Het Kraanbolwerk ligt evenals de rest van
de binnenstad van Zwolle buiten de regionale waterkeringen. In
extreme omstandigheden kan het waterpeil van de stadsgracht ter
plaatse van het Kraanbolwerk 3 meter fluctueren. Het Kraanbolwerk
is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Deltaproof binnenstad /
Kraanbolwerk Zwolle’. Dit onderzoek is een initiatief van de Stuurgroep
IJssel- Vechtdelta en hierin worden de langetermijnopgaven
vanuit water en klimaat verbonden met concrete en actuele
projecten. Belangrijke vraag hierbij is op welke wijze nu in projecten
geanticipeerd kan worden, rekening houdend met veranderende
omstandigheden in de toekomst. Ofwel: welke maatregelen zijn nu
nodig om toekomstvaste projecten te realiseren?
Het voorliggende ‘Inspiratieboek Kraanbolwerk / Zwolle is een
ontwerpend onderzoek waarin is gekeken naar maatregelen
vanuit twee invalshoeken, namelijk de ‘klimaatbestendige stad’
en ‘waterveiligheid’. Er is gezocht naar mogelijkheden om flexibel
om te gaan met de huidige en toekomstige waterdynamiek voor
respectievelijk perioden met (langdurig) weinig of veel neerslag en
perioden met grote waterpeilfluctuaties of zelfs overstroming. De
beschreven en uitgewerkte maatregelen aan gebouwen en openbare
ruimte in dit inspiratieboek hebben als doel de waterdynamiek beter
zichtbaar, beleefbaar en begrijpbaar te maken. Het onderwerp van
studie is het Kraanbolwerk. De reeds toegepaste maatregelen in dit
project tot nu toe maar ook nieuwe maatregelen zijn ter inspiratie
voor de andere delen van de Zwolse binnenstad.
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1 Inleiding
Leven met water
De identiteit van de IJssel-Vechtdelta is voor een belangrijk deel

voordat er echt schade ontstond. Het klimaat verandert historisch

bepaald door water. Er is sprake van een watertechnisch en

gezien altijd en we zijn ons inmiddels bewust dat het de komende

ruimtelijk samenhangend gebied: het ‘Oer IJssel-Vechtbekken’.

decennia vaker en harder zal regenen (afgewisseld met perioden met

Hoewel de rivierloop van de IJssel pas in de vroege middeleeuwen

nauwelijks neerslag), dat de rivieren voller raken en de zeespiegel

zijn huidige vorm kreeg, ligt het ontstaan van de Vecht bijzonder

stijgt.

ver terug in de tijd (tot 150.000 jaar geleden). Onder invloed van

Zwolle is, met haar eeuwenoude geschiedenis als stad in de IJssel-

verschillende klimaatomslagen is er door de tijd een watersysteem

Vechtdelta, gewend aan het water. De binnenstad ligt buitendijks

ontstaan van een enkele grote en meerdere kleinere laaglandrivieren

en heeft altijd een behoorlijke waterdynamiek gekend. Toch is

en -beken met een verschillende aanvoer. De droge delen in dit

geconstateerd dat na de aanleg van de Afsluitdijk die waterdynamiek

waterlandschap bestaan uit lage dalvlakten, hogere rivierduinen en

flink gereguleerd is en dat daarmee ook de flexibiliteit en het opvangend

dekzandruggen. Dit landschap raakt in de loop van de tijd bewoond

vermogen uit het watersysteem verdwenen is. Hierbij komt dat de

en de inwoners van de IJssel-vechtdelta leren leven met het water. Ze

toegenomen waterveiligheid in de laatste halve eeuw de stad en haar

wenden het aan voor economisch gewin: in de landbouw omdat het

inwoners onbekend heeft gemaakt met het water. Het water dringt

overstromingswater de landerijen bevloeit en verrijkt én via havens

zich wederom van meerdere kanten op en daarom is het tijd om het

in de steden die de schakel vormen tussen de maritieme wereld en

bewustzijn van de historische ligging van Zwolle in een toenemend

de economie van het achterland. Later, en eigenlijk pas heel recent

dynamisch watersysteem op te frissen, de gevolgen van wateroverlast

van datum, komt hier het aspect bij van recreatie en ontspanning.

te onderzoeken en eigen verantwoordelijkheid voor waterveiligheid

Welvaart en beheersing van het water maken het mogelijk van het

te nemen. In dit onderzoek wordt waterproblematiek ‘waterrealiteit’.

water te genieten. Het water krijgt verblijfskwaliteit en heeft een

Op een herkenbare schaal (het gebouw en de openbare ruimte) en op

grote aantrekkingskracht, niet alleen om te zwemmen, zeilen of

een herkenbare plek als het Kraanbolwerk worden de gevolgen van het

schaatsen maar ook om te wonen! Dit op plekken die slechts een

water dat ‘van boven naar beneden komt’ in de vorm van neerslag en het

halve eeuw geleden nog volstrekt ongeschikt waren om te bewonen.

water dat ‘van beneden naar boven komt’ in de vorm van peilfluctuaties
in beeld gebracht. Getracht is, door het water letterlijk te volgen, te
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Onder invloed van de Zuiderzee is de IJssel-Vechtdelta door de

verbeelden waar en op welke wijze de begrippen ‘klimaatbestendigheid’

eeuwen heen gevoelig gebleken voor overstromingen. In 1717,

en ‘waterveiligheid’ een plek kunnen krijgen in de leefomgeving, hoe

in 1825 en in 1916 was er sprake van watersnood. Maar ook kort

deze beter beleefbaar kunnen worden en daarmee bijdragen aan

geleden is de combinatie van hoge waterafvoer door de IJssel, Vecht

de bewustwording. Ontwerpen aan- en met water heeft tenslotte

en weteringen én opstuwing van IJsselmeerwater oorzaak van grote

niet alleen een veiligheids- of economische dimensie, maar ook een

peilverschillen die vaak maar net opgevangen konden worden

esthetische en culturele kant (identiteit IJssel-Vechtdelta).
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Water dat van beneden naar boven komt

Watersnood in Mastenbroek, 1717

Water dat van boven naar beneden komt
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2 Waterveiligheid
Water dat van beneden naar boven komt
De binnenstad van Zwolle en daarmee het Kraanbolwerk ligt

wordt bewust een ‘plus’ in het ontwerp gebracht. Dit betekent

buiten de regionale waterkeringen. In de planvorming voor het

dat nu maatregelen worden getroffen die volgens de normering

Kraanbolwerk is gezocht naar mogelijkheden om flexibel om te

vandaag niet nodig zijn maar wel zinvol zijn vanuit de veranderende

gaan met de huidige en toekomstige waterdynamiek. De gebouwen

waterdynamiek. In het ontwerp van het Kraanbolwerk wordt daarom

en openbare ruimte van het Kraanbolwerk worden robuust

gebruik gemaakt van verschillende niveaus waardoor het gebied

ontworpen naar veranderende waterstanden. In het ontwerp van het

ook in extreme omstandigheden kan functioneren en vervolgschade

Kraanbolwerk worden verschillende niveaus ingebouwd en functies

beperkt blijft. Het ontwerp van het Kraanbolwerk grijpt hiermee

zodanig slim gesitueerd en gegroepeerd dat hoge waterstanden

terug op de historische flexibiliteit die steden en dorpen in de IJssel-

worden opgevangen. Het uitgangspunt voor het ontwerpen aan het

Vechtdelta van nature hadden met het water. Ruimte, flexibiliteit

Kraanbolwerk is een ‘ontwerp-waterstand’ van 2.60 + NAP. Tot dat

en beleving zijn het uitgangspunt en de geleerde lessen van het

peilniveau zijn de toegangen naar de woningen en de constructie van

Kraanbolwerk zijn voorbeeld voor andere toekomstige projecten in

de parkeervoorziening waterdicht. Ten aanzien van waterveiligheid

en rond de Zwolse binnenstad.

overstroming Weezenlanden, 1916
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2 overstroming

1a,b,c regulier waterbeheer

3 watersnood
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3 Klimaatbestendigheid
Water dat van boven naar beneden komt
Hoe beschermen we onze leefomgeving tegen klimaatveranderingen

en verkeersoverlast. Wateronderlast kan schade veroorzaken aan

die in de toekomst gaan optreden. Hoe maken we de stad bestand

riolering, funderingen en stedelijk groen. Tegelijk is bij laatste situatie

tegen wateroverlast, droogte en hitte. Klimaatbestendigheid kent

de kans op hittestress ook groot wanneer de gebouwde omgeving

een pluriforme problematiek: te veel of te weinig water zorgt voor

haar warmte niet kwijt kan. De temperatuurverschillen binnen een

overlast en hitte heeft gevolgen voor veiligheid en volksgezondheid.

stad kunnen aanzienlijk zijn (tot 8 graden is gemeten) en een gestage

Onbekend is echter wanneer, waar en hoelang overmatige neerslag

toename van ‘thermisch discomfort’ is te verwachten. Trapsgewijs

of droogte zich voordoen. Nog voor calamiteiten optreden zal

water bufferen/ langer vasthouden en vertraagd afvoeren kan voor

daarom een duurzame ruimtelijke inrichting nagestreefd moeten

meer capaciteit in het watersysteem zorgen, maar ook voor de

worden zodat kritische infrastructuur en kwetsbare functies zijn

noodzakelijke verkoeling zorgen wanneer dat nodig is. Meekoppelen

aangepast aan onverwachte en onbekende klimaatwisselingen. Bij

en meeontwerpen is hier een oplossing om die maatregelen die

extreme neerslag (wateroverlast) of in perioden van extreme droogte

bijdragen aan klimaatadaptatie nu al mee te nemen in planvorming

(wateronderlast) zijn versteende gebieden het meest problematisch,

voor (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden en ingrepen in de

zie figuur‘schademechanismen’(bron: Deltares). Beide zijn in de Zwolse

openbare ruimte. Kleine aanpassingen leiden al snel tot aantoonbare

situatie voorstelbaar, enkele voorbeelden: wateroverlast kan schade

effecten. In de zuidelijke landen zijn hier al tal van voorbeelden ter

veroorzaken aan (interieurs van) gebouwen, nutsvoorzieningen

inspiratie.

schademechanismen
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vergroten capaciteit watersysteem: dak

vergroten capaciteit watersysteem: hwa

vergroten capaciteit watersysteem: gevel

vergroten capaciteit watersysteem: straat
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4 Duurzaam ruimtelijke inrichting
In de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening

De klimaatbestendige stad gaat over water en hitte. De beïnvloeding

houden met water- en hitte effecten van klimaatverandering.

van de wateropgave hierbinnen begint op het schaalniveau van het

Voor de klimaatbestendige stad zullen we ‘klimaatadaptatie’ als

gebouw, dan de straat, de buurt en verder. Bij het vasthouden en

uitgangspunt moeten nemen in stedelijk beleid of stedelijke

keren van water spelen al deze niveaus in principe een rol. Echter,

projecten. De klimaatbestendige stad heeft nu als nadeel dat het een

per situatie zal een keuze gemaakt moeten worden wat de maximale

verre tijdshorizon heeft en de urgentie nog niet altijd even duidelijk

bijdrage kan zijn aan de wateropgave. Op een goed moment kan deze

is. Gebouwen hebben echter ook een lange levensduur (!) en dat

zo groot zijn dat afwenteling, via een by-pass, op inundatiegebieden

betekent niets anders dan de lange termijn nu als richting te nemen

buiten de stad in beeld komt. Dit is het scenario dat ‘waterveiligheid’

in de beschouwing van kosten en leefbaarheid. Het klimaat is in de

en klimaatbestendigheid’ elkaar gelijktijdig raken in een extreem

toekomst echt anders en daarom zullen nieuwe (of bij vernieuwing

hoogwaterniveau én een extreme stortbui. De vraag is dan welke

van) stadsdelen direct klimaatbestendig moeten worden. Het niveau

(‘plus’) maatregelen op dat moment nog toereikend zijn op het

van ontwerp van een duurzame ruimtelijke inrichting spant zich

niveau van het Kraanbolwerk en de Zwolse binnenstad?

op tussen het stedenbouwkundig ontwerp, gebouw ontwerp en
uiteindelijk de keuze voor het verhardingsmateriaal. Het streven

Beïnvloeding van hittestress behelst ook meerdere schaalniveaus.

is integraal te ontwerpen waarin maatregelen en oplossingen

Anders dan bij de wateropgave is de individuele bijdrage minder

voor verschillende doelen in symbiose samenkomen: individuele

begrensd omdat maatregelen tegen hitte direct en altijd effect

technische oplossingen vormen een functionele keten en hebben

hebben op de individuele leefomgeving. Het gaat hierbij om aspecten

beeldende ruimtelijke kwaliteit.

van warmte absorptie en reflectie door bouwmaterialen, de kwaliteit

Hoogwater,
wateroverlast
2012 binnenstad zwolle
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Laagwater, 2013

en detaillering van bebouwing, luchtdoorstroming van stedelijke
ruimte en de mogelijkheid van verkoeling door oppervlakte water
en stedelijk groen. Klimaatrobuust ontwerpen is te bereiken door
effectieve adaptatiemaatregelen, te denken valt aan:
-

zonwering door lamellen of bladerdek;

-

waterafvoer en -opslag, koelte via waterreservoirs en -goten,
grachten, parkstroken;

-

luchtzuivering door groen en oppervlaktewater;

-

ontvochtigers door koude stedelijke oppervlakten;

-

verwarming en verkoeling voor radiatoren aan daken en
buitengevels;

-

afzuiging warmte door schoorsteeneffect langs gebouwen
en muren.

Ontmoeting waterveiligheid en klimaatbestendigheid

Op de nu volgende pagina’s wordt met behulp van een
model stapsgewijs per zone aangegeven welke maatregelen/
oplossingen mogelijk zijn ten aanzien van klimaatbestendigheid en
waterveiligheid. Voor ieder zone waar water langs komt is gezocht
naar schetsen en referentiebeelden die meerdere functies laten
zien, bijvoorbeeld: constructie/ waterkering/ ecologie/ energie én
beleving. Er zijn legio ideeën denkbaar en de ‘kaartenbak’ is derhalve
aanvulbaar. De duiding is dat individuele waterzones onderdeel
vormen van een waterketen. Er zijn volop kansen en mogelijkheden
langs de gehele keten. Het doel is meer samenhangende
watersystemen te maken, waarin duurzame ruimtelijke inrichting en
ook het aspect van meerlaagse veiligheid beeld en betekenis krijgen.
Na dit hoofdstuk is ter inspiratie voor het voorbeeldproject
Kraanbolwerk verbeeld met welke maatregelen een samenhangend
watersysteem gemaakt kan worden.
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kenheid door water Watertoerisme Rampenplan waterbewustzijn
teit Stedelijk afvalwater Fosfor, nox en co2 reductie Water
g en irrigatie Recycleren van waswater van tankstations
water Nieuwe vormen van water identiteit Evaporisatie door bomen
reatisch vlak Schoonwater Drinkwater Regenwater Zoutwater
Besproeiing Verkoeling Vijvers en wensputten Fontein-esthetiek
n en stormvloedkeringen Bakstenen bassin Kinderbadje Water klettert
teinen Waterspiegel Waterspiegeling Watergolf Wind op het water
rijven Varen Roeien Zwemmen Duiken Baggeren Waterfietsen Amfibus
ein Grachten en bolwerken Verdedigingswerken Fontein als metafoor
zuigen of gorgelen Water in beweging Bouwen met water Waterbeheer
e inrichting Bouwen op en onder water Water overbruggen Drijvend
he werken Waterparken Water bindt stad en land Wonen aan het
aterschappen Droogmakerij Op waterbasis Waterwet Poldermakers
riEntatie door water Waarde creatie door water Ruimte claim van
er water Grachten Waterstructuur Waterwegen Rivieren beken en
Waterdamp Stoomschip Waterschap Rijkswaterstaat Pompgemaal
oed Watersnood Watervisie Terpen plassen Nat Wateroppervlakten
Permanent natte situatie Gecontroleerde inundatie Piekberging
ent bouwen Meervoudig watergebruik Water afsluitbare deuren
eden Deltagebied Waterneutraal bouwen Infiltreren in de bodem
verstroming en wateroverlast Rioleringssysteem Afgekoppelde
slagwater vasthouden Wateroverlast Watereducatie Verhoogd
uur Waterhuishouding Rivierafvoeren Waterbeleid Overtollig water
gleveren van regenwater Drijvende stad Hydrologische situatie
woonbaarheid en duurzaamheid Waterbouwkundige oplossingen
bewust Publiek en privaat water Natte wijken Laaggelegen delen
ng Watercultuur Haven bekken Weggepompt Opdrijven Gedraineerd
tingwerk Schaatsen IJskelder Waterbeheersorganisaties Effectief
n Waterkansen Waterzuiveringsinstallaties Waterexpertise Vissen
ebied Waterschapsmodel Emmer Waterverbruik Dijkwoningen
eigerland Eiland Sloep Watertaxi Op palen in het water Verdampen
de watersystemen Het beeld van de stad aan het water Het
open Natuurvriendelijke oevers Water als onderdeel van het
tijgt Wonen aan de kade Wonen op de boulevard Water naar de
uimte voor water Langer vasthouden in parkstad Water front
ervraagstukken Water style waterbranding en watermarketing
eauMeren en plassen Bufferreservoir Eilanden en pieren Vasteland
ming Waarde van open water LandaanwinningTeruggeven aan het
lu Dieptepunt Nationaal bestuursakkoord water Waterverhaal
rlopend bad Nederland leeft met water Ondiepten Uitdroging en
mpensatie Recreatieplas Boven –als ondergrondsewaterhuishouding
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Waarschuwingssysteem Waterkwaliteit Stedelijk afvalwater Fosfor, n
sagesRunning water Waterberging en irrigatie Recycleren van waswater
watersystemen Retentie water Nieuwe vormen van water identiteit Evap
tratie Grondwaterstand Freatisch vlak Schoonwater Drinkwater Regenw
Watertuin Waterplein Besproeiing Verkoeling Vijvers en wensputten Fonte
terwerk Dijken sluizen en stormvloedkeringen Bakstenen bassin Kinderbad
Waterstroom Waterbekken Marktfonteinen Waterspiegel Waterspiegelin
ter Waterval Met het water in gevecht Drijven Varen Roeien Zwemmen D
Amfibus Hollandse waterlinie Persoonlijke fontein Grachten en bolwerken
als metafoor tussen water en land Sproeien scheppen,zuigen of gorgelen W
water Waterbeheer en verstedelijking Duurzaam ruimtelijke inrichting Bo
overbruggen Drijvend wonen Leven met water Civiel technische werken W
en land Wonen aan het water Waterbestuur Waterbeheer Waterschappe
Waterwet Poldermakers Afgedamd Waterplaatsnaam WaardeoriEntatie
water Ruimte claim van water Watertransport Transport over water
terwegen Rivieren beken en sloten Kanalen, grachten en singels Waterdam
waterstaat Pompgemaal WaterpolitiekBinnenzee Eb tij springvloed Wate
sen Nat Wateroppervlakten Meer laagse veiligheid Peilfluctuatie Permane
inundatie Piekberging Watergebruik WaterdichtWaterresistent bouwen Me
afsluitbare deuren en ramen Overstromingsgevoelige gebieden Deltagebied
treren in de bodem Anticiperen op klimaatverandering Overstroming en wat
Afgekoppelde verharding Ondergrondse bassins Neerslagwater vasthouden
Verhoogd risico gebied Piekneerslagen van 50mm/uur Waterhuishouding Rivie
tollig water Opvangen bergen bufferen en terugleveren van regenwater
situatie Zoute kwel Veiligheid leefbaarheid,bewoonbaarheid en duurzaamhe
Waterkwaliteit en ecosysteem Waterbewust Publiek en privaat water N
Water kennis Waterbeeld Waterbeleving Watercultuur Haven bekken We
land Bluswater Watercalamiteit Vestingwerk Schaatsen IJskelder Wate
tegraal waterbeheer Waterproblemen Waterkansen Waterzuiveringsinst
Waterplanten Oevererosie Stroomgebied Waterschapsmodel Emmer Water
molen Waterpeil Havengebied Steigerland Eiland Sloep Watertaxi Op palen
terontwerp studies Zelfregulerende watersystemen Het beeld van de st
systeem als drager voor biotopen Natuurvriendelijke oevers Water als o
De stad zakt het peil stijgt Wonen aan de kade Wonen op de boulevard W
naar het water Ruimte voor water Langer vasthouden in parkstad Wate
termijn watervraagstukken Water style,waterbranding en watermarke
ZeewaterniveauMeren en plassen Bufferreservoir Eilanden en pieren Vaste
Doorstroming Waarde van open water LandaanwinningTeruggeven aan het
Paraplu Dieptepunt Nationaal bestuursakkoord water Waterverhaal en h
Overlopend bad Nederland leeft met water Ondiepten Uitdroging en inklink
compensatie Recreatieplas Boven als ondergrondse waterhuishouding Ring
Waterlopen WaterstandBewustwording en acceptatie van de kans op w
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1 zone dak

2 zone dakrand

3 zone gevel

4 ZONE plint

5 zone trottoir

6 zone straat

7 zone groen

8 zone kade

9 zone oever

10 zone water

11 zone kunstwerken
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zone dak
hittestress

ecologie

duurzaam

materiaalgebruik architectuur/ stedenbouw
EPC energie drinkwateropslag vegetatie
drinkwaterfabricage isolatie afstroming
wateropname

waterdicht

windopvang

constructie hemelwater zon daklandschap
sneeuw warmteabsorptie
rookgasafvoer ventilatie
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reflectie

zonnepanelen

Waterreservoir

Groen dak

Dakbeeindiging op maaiveld

zonneboiler

rooftop pool

Sedum dak
17

windvangers, natuurlijke ventilatie

ecologie
18

windvangers, natuurlijke ventilatie

stedelijke windturbine

zonnecollectoren
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zone dakrand
waterdoorvoer watergoot constructie
detail waterspuwers kroonlijst
overstek windsterkte schaduwrand
vergaarbak architectuur vormgeving
waterstroom
windcirculatie
cultuurhistorie
ecologie dakterras
hangende tuinen
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verholen goot

verlaagde open goot

vergaarbak

waterspuwer

hoge dakrand

dakoverstek met beregening balkon
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zone gevel
schil isolatie EPC architectuur en
stedenbouw cultuurhistorie absorptie
energie ventilatie klimaatgevel tweede
huid sedumgevel lichtinval uitzicht
contact identiteit scheiding openbaar
en prive stadsbeeld water en winddicht
bescherming afstroming structuur en
textuur kleur detaillering ambacht
begroeide gevel zonwering hittestress
hemelwaterafvoer balkon
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beleving afvoer hemelwater

begroeide gevel

opvang hemelwater

4-D gevelsysteem

sedum gevel

loggia / wintertuin

klimaatgevel
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beleving afvoer hemelwater

zonwering
24

gevelsteen

waterbalkon

begroeide balkons
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zone PLINT
borstwering inkijk doorgang entree
ontvangst overgang openbaar en
prive waterkering cultuurhistorie
souterrain/ kelder ventilatie bordes
portiek adres welkom huisinstallatie
toegankelijkheid koppelpunt openbare
nutsvoorzieningen spatwater bodem
capillaire werking grondwater stortbui
overstroming afstroming hemelwater
infiltratie stedenbouw geveltuin tuin
veranda serre en erker
bron: NRC, 5 juni 2013
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waterdicht glas

toegang tot water

arcade; droogte en koelte

balkon boven water

tuin aan water

waterspuwer

verhoogde begane grondvloer

vloeddeur

hoogwaterschot
27

zone TROTTOIR
waterafvoer toegankelijkheid veiligheid
oppervlakte textuur en structuur
regenwater openbaar gebied onderhoud
stedenbouw en landschapsarchitectuur
thuis komen openbare nutsvoorzieningen
slijtvast
gladheidbestrijding
infiltratie grondwater freatisch
vlak huisaansluiting nutsvoorzieningen
bomen beschutting straatmeubilair
verlichting voetganger watergoot
warmteabsorptie
trottoirkolk
groenstrook plantsoen afschot
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voorziening schotbalken

afvoer via voegenpatroon

verhoogde nutsvoorzieningen

afvoer via begroeide greppels

geveltuin

waterspuwer

afvoergoot hemelwater

opklapbare stoep

hoogwater loopplank
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zone STRAAT

30
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veiligheid hulpdiensten textuur en
structuur riolering straatverlichting
straatbomen absorptie en reflectie
stedenbouw en landschapsarchitectuur
civiele techniek en verkeerskunde
grondwater stortbui straatkolk
infiltratie berging bewegwijzering
openbaar vervoer auto’s en fietsen
evaporisatie door bomen plein fontein
regelgeving bassin solitaire bomen
boomgroep plantsoen noodverordening
afzetting
molgoot watergoot
hittestress coupure waterpasserende
bestrating halfverharding

tweede maaiveld

fontein

kraan

mobiele waterkering

bewegwijzering

waterplein

ondergelopen straat

waarschuwing

hoogwaterschot
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zonwering

rust en schaduw
32

halfverharding

watergoot

molgoot

bedriegertjes

waterspeeltuin

speelaanleiding
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zone Groen
singel
infiltratie
vijver
boomgroepen park oevers plas dras
landschapsarchitectuur
recreatie
ontmoeting verblijf evaporisatie
door bomen plantsoen voetgangers
ecologie cultuurhistorie grondwater
waterretentie wadi stadsbeeld
verkoeling
beschutting
glooiing
beschoeiing bolwerken drinkwaterbassin
helofytenfilter common green nutstuin
fosfor, nox en co2 reductie geluiddemping
winddemping schaduw
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terras in de schaduw

solitaire bomen

berceau

urban farming

molgoot verharding/groen

groene infrastructuur
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Hof

omsloten tuin
36

wadi

vijver

leibomen

common green

watertuin

watertuin
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zone kade
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waterkering overslag cultuurhistorie
civiele techniek aanlegplaats trappen
wateraccessoires uitzicht recreatie
hekwerk tijdelijke dam noodverordening
verhoogde kaderand
scheepvaart
bevoorrading niveau gracht waterplein
waterweg peilfluctuaties veiligheid
overstroming coupure peilschaal
NAP toegankelijkheid waterspuwer
detaillering scheepvaart meerpaal
steigers materialisering textuur en
structuur stroomsnelheid grondwater
peilschaal stormvloed waterdiepte
vegetatie identiteit vestingwerken

trap in kademuur

maaiveldniveaus

waterspuwer

sluiskade

hoogwater brigade

kadeniveaus

verhoogde kademuur

toegankelijkheid

uitzichtplek op water
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materialisering kade

kadetrap

verblijfsplek op kade
40

loggia op kademuur
41

meerpalen en schaduwrand

watertrap
42

waterspuwer

steigertrap

kade architectuur

kade architectuur

uitzichtplek in water

kadetrap

getijdentrap
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zone oever
talud
plas dras
ecologie
landschapsarchitectuur
vegetatie
beschoeiing waterstand stroomsnelheid
scheepvaart
onderhoud
singel
aanlegplaatsen
vestingwerken
cultuurhistorie
rust verblijven
piping meerpalen afslag infiltratie
afstroming schilderkunst woonboten
drijvend wonen tuinen nutsvoorzieningen
opstallen waterschapskeur treurwilg
gras en waterplanten gradiEnt stinse
milieu
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waterarchitectuur

boothuis

singelarchitectuur

singel

bevestiging hoogwatervoorziening

wal

verblijfsplek aan water

toegankelijke rietzone

singel
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zone WATER
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waterkwaliteit peil stroomsnelheid
zout water zoet water scheepvaart
pleziervaart evenementen stadsbeeld
civiele techniek overstroming sluizen
en stuwen
vlonders en pontons
steigers boardwalk remmingwerk
drinkwaterbuffer
zwemWATER
onderwatertalud diepgang bodem
verkoeling verdamping identiteit
waterspiegel lichtreflectie golven
waterbeheer
waterregelgeving
overbruggen ecologie waterstand
waarschuwingssysteem
monitoring
stroomgebied klimaat doorspoeling

afzetting

loopbrug

informatie

vlonder

steiger

laagwater talud

drijvende verblijfsplek

pier

waterarchitectuur
47

zone kunstwerken
overbruggen verbinding infrastructuur
peilverschil transport over water
hoogwater situatie laagwater situatie
calamiteiten bediening wachttijden
reuring stroomsnelheid civiele techniek
stadsbeeld identiteit architectuur
en stedenbouw
beeldende kunst
verwondering verbazing waarneming
conversatie
relatie
landmark
monument verhaal cultuurhistorie
ontmoetingspunt
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sluis

brug

voorde

hoogWatertechniek en architectuur

‘schroef van archimedes’

‘trevi fontein’

monument

waterfiguren Niki de Saint Phalle

watermythe ‘das krokodil’
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ng en irrigatie Recycleren van waswater van tankstations
water Nieuwe vormen van water identiteit Evaporisatie door bomen
reatisch vlak Schoonwater Drinkwater Regenwater Zoutwater
Besproeiing Verkoeling Vijvers en wensputten Fontein-esthetiek
n en stormvloedkeringen Bakstenen bassin Kinderbadje Water klettert
teinen Waterspiegel Waterspiegeling Watergolf Wind op het water
rijven Varen Roeien Zwemmen Duiken Baggeren Waterfietsen Amfibus
ein Grachten en bolwerken Verdedigingswerken Fontein als metafoor
zuigen of gorgelen Water in beweging Bouwen met water Waterbeheer
e inrichting Bouwen op en onder water Water overbruggen Drijvend
che werken Waterparken Water bindt stad en land Wonen aan het
aterschappen Droogmakerij Op waterbasis Waterwet Poldermakers
riEntatie door water Waarde creatie door water Ruimte claim van
er water Grachten Waterstructuur Waterwegen Rivieren beken en
Waterdamp Stoomschip Waterschap Rijkswaterstaat Pompgemaal
oed Watersnood Watervisie Terpen plassen Nat Wateroppervlakten
Permanent natte situatie Gecontroleerde inundatie Piekberging
ent bouwen Meervoudig watergebruik Water afsluitbare deuren
eden Deltagebied Waterneutraal bouwen Infiltreren in de bodem
verstroming en wateroverlast Rioleringssysteem Afgekoppelde
rslagwater vasthouden Wateroverlast Watereducatie Verhoogd
uur Waterhuishouding Rivierafvoeren Waterbeleid Overtollig water
gleveren van regenwater Drijvende stad Hydrologische situatie
woonbaarheid en duurzaamheid Waterbouwkundige oplossingen
bewust Publiek en privaat water Natte wijken Laaggelegen delen
ing Watercultuur Haven bekken Weggepompt Opdrijven Gedraineerd
tingwerk Schaatsen IJskelder Waterbeheersorganisaties Effectief
n Waterkansen Waterzuiveringsinstallaties Waterexpertise Vissen
d Waterschapsmodel Emmer Waterverbruik Dijkwoningen Watermolen
nd Sloep Watertaxi Op palen in het water Verdampen Waterontwerp
n Het beeld van de stad aan het water Het watersysteem als drager
s Water als onderdeel van het publiek domein De stad zakt het peil
oulevard Water naar de stad of de stad naar het water Ruimte voor
Water front Korte termijn en lange termijn watervraagstukken
marketing Kaplaarzen Waterkering ZeewaterniveauMeren en plassen
teland en schiereiland Overvloedig Doorstroming Waarde van open
n het water Ruimte voor de rivier Paraplu Dieptepunt Nationaal
l en het verhaal over het water Overlopend bad Nederland leeft met
g Gebiedseigen water Watercompensatie Recreatieplas Boven als
n NAP Gedempte grachten Waterlopen WaterstandBewustwording
rlast en- tekort en overstromingen Waterbescherming Water in een
eekt het sectoraal denken Democratisch waterbeheerharde scheiding
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Wensfontein Maatschappelijke betrokkenheid door water Watertoerisme Rampenplan waterbewustzijn
Waarschuwingssysteem Waterkwaliteit Stedelijk afvalwater Fosfor nox en co2 reductie Water
passagesRunning water Waterberging en irrigatie Recycleren van waswater van tankstations
Ecologische watersystemen Retentie water Nieuwe vormen van water identiteit Evaporisatie door bomen
Waterinfiltratie Grondwaterstand Freatisch vlak Schoonwater Drinkwater Regenwater Zoutwater
Zoetwater Watertuin Waterplein Besproeiing Verkoeling Vijvers en wensputten Fontein-esthetiek
Waterstraal Waterwerk Dijken sluizen en stormvloedkeringen Bakstenen bassin Kinderbadje Water klettert
Waterstroom Waterbekken Marktfonteinen Waterspiegel Waterspiegeling Watergolf Wind op het water
Waterval Met het water in gevecht Drijven Varen Roeien Zwemmen Duiken Baggeren Waterfietsen Amfibus
Hollandse waterlinie Persoonlijke fontein Grachten en bolwerken Verdedigingswerken Fontein als metafoor
tussen water en land Sproeien scheppen zuigen of gorgelen Water in beweging Bouwen met water Waterbeheer
en verstedelijking Duurzaam ruimtelijke inrichting Bouwen op en onder water Water overbruggen Drijvend
wonen Leven met water Civiel technische werken Waterparken Water bindt stad en land Wonen aan het
water Waterbestuur Waterbeheer Waterschappen Droogmakerij Op waterbasis Waterwet Poldermakers
Afgedamd Waterplaatsnaam WaardeoriEntatie door water Waardecreatie door water Ruimteclaim van
water Watertransport Transport over water Grachten Waterstructuur Waterwegen Rivieren beken en
sloten Kanalen grachten en singels Waterdamp Stoomschip Waterschap Rijkswaterstaat Pompgemaal
WaterpolitiekBinnenzee Eb tij springvloed Watersnood Watervisie Terpen plassen Nat Wateroppervlakten
Meer laagse veiligheid Peilfluctuatie Permanent natte situatie Gecontroleerde inundatie Piekberging
Watergebruik WaterdichtWaterresistent bouwen Meervoudig watergebruik Water afsluitbare deuren
en ramen Overstromingsgevoelige gebieden Deltagebied Waterneutraal bouwen Infiltreren in de bodem
Anticiperen op klimaatverandering Overstroming en wateroverlast Rioleringssysteem Afgekoppelde
verharding Ondergrondse bassins Neerslagwater vasthouden Wateroverlast Watereducatie Verhoogd
risico gebied Piekneerslagen van 50mm/uur Waterhuishouding Rivierafvoeren Waterbeleid Overtollig water
Opvangen, bergen , bufferen en terugleveren van regenwater Drijvende stad Hydrologische situatie

6 kraanbolwerk
De identiteit van het Kraanbolwerk is door een serie transformaties

van de stedenbouwkundige structuur, de gebouwen en de openbare

in de tijd gevormd. De functie verschoof van handel en bedrijvigheid

ruimte komt dit tot uitdrukking. Het ontwerp is robuust en flexibel

naar industrie naar nieuwe stedelijke functies en wonen. De

en op onderstaande inrichtingsplan en visualisatie is weergegeven

koopmans-huizen en factoorpanden werden industriële complexen

hoe dit nu in de planvorming is meegenomen. Dit hoofdstuk gaat

en nu nieuwe gebouwtypes. De verschillen en contrasten tussen

verder en werkt uit hoe klimaatbestendigheid en waterveiligheid

de gebouwen (en stedelijke ruimte) zijn groot in hoogte, type,

meegenomen kunnen worden in de planvorming voor latere fases

korrelgrootte en expressie. De detaillering is zowel fijnzinnig en

van het Kraanbolwerk maar ook hoe dit voor andere delen van de

gedecoreerd als kloek en stoer. De hoofdfunctie verschuift nu naar

stad een voorbeeld kan zijn. Het doel is de waterdynamiek beter

wonen, de ruimtelijke opbouw is echter geïnspireerd op het verhaal

zichtbaar, beleefbaar en begrijpbaar te maken. De schetsen beslaan

van het Kraanbolwerk door de eeuwen heen. Zwolle is een waterstad

reeds ontwikkelde delen van het Kraanbolwerk mét een doorkijk naar

en is gevormd door het water. Het Kraanbolwerk staat aan het

de delen die nog niet zijn uitgewerkt. De schetsen zijn nadrukkelijk ter

‘waterplein’ van Zwolle en valt in de directe invloedssfeer van het

inspiratie om na te denken en in gesprek te komen en te blijven over een

water zoals in dit ontwerpend onderzoek is toegelicht. In het ontwerp

duurzaam ingerichte, waterbestendige en waterveilige leefomgeving.
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inrichtingsplan kraanbolwerk
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De Kraan

Friesewal

De Stelling

visualisatie kraanbolwerk
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Doorsnede ‘De stelling’
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Regenton, water aftappen
Drinkwater

Zonnecollector
boiler

Overstort
Overstek
Regenpijp

Hittewerend screen/
zonnecollector
Zonwering

Balkon
1m2 moestuin
Urban farming

Afmeer
gelegenheid
Fontein
Herdenkingsmonument water

Spuwer

Geveltuin

Trap
Bolders
Ringen

Spuwer
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Doorsnede ‘De kraan’
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Vegetatie
Platdak
Regenwater
Hergebruik

Zonnecellen / boiler

Zwaluwpan

Hittewerend glas
Grote goot

Zonwering
schaduw

HWA
Collectoren
Geluidwering
Luiken
Gevel beplanten
Collectoren
Geluidwering
Luiken

Boom, evaporisatie
stadstuin
Infiltratie
Afvoer

Eendentrap

Identiteit
afmeer

Waterkerend balkon
Hoogwaterschot
Waterkerend glas

Aanleg mogelijkheid
bolders
Spuwers
Zwemtrap

Kunst/balkons

Waterstanden

Oeverbeplanting
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Doorsnede friesewal
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Verhoogd maaiveld

Boiler / drinkwater
Regenwater afvoer
Verhoogde dakrand
Vegetatiedak

Urban farming
Historisch erfgoed
hergebruik
Meterkast
op eerste verdieping

Bewegende waterkering
Parkeergarage

Trafostation op verhoogd
maaiveld waterkerend
Geveltuin noordzijde of
gevelfontein

Opdrijvende
afvalcontainers of
geintergreerd in
bebouwing op 2e
maaiveld

Waterkerend glas
Woonschip
of drijvend
wonen

Bolders
ook op verhoogd
maaiveld

Zwemtrap
Infiltratie

Waterreflectie
zonlicht

Oeverbeplanting /
of drijvende tuin
Evaporisatie
ecologie

Blauwe wimpels
zwemwater

Hellingbanen
toegankelijkheid

Molgoot
Loopplank
op rolscharnier
Bewegend

Waterveiligheid
Toegankelijkheid
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waterbalkon ‘De stelling’
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Eén integraal
samenhangend
afwateringssysteem

Waterplein

Sculpturale overstort
Vergrote dakgoot

Waterspeelplek
0-12 jaar
Trap als watermonument 1916

Spuwer

Putdeksels
met water poëzie
Spuwer

Waterbalkon
waterpoëzie

Molgoten
structuur
als beeld

Watertrap

bouwen aan systeem regenwater
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Deur op 1e verdieping

3e maaiveld
Wegneembare console

2e maaiveld
1e maaiveld

Waterkerende dorpel
Waterkerende ramen en deuren

doorsnede derde maaiveld
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Binnengalerij als 3e
maaiveld

Deur op 1e verdieping

Kraanbolwerk
als hooggelegen vluchtplaats
Centrum Zwolle

Tijdelijk 3e maaiveld

bouwen aan systeem ontsluiting
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