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VOORWOORD

Voor u ligt het adviesrapport over de klimaatbestendige Knowledge 
Mile Park-Brug. Het project is uitgevoerd door derde- en vierdejaars 
studenten. De studenten die hieraan hebben gewerkt zijn: Noa van 
Dorth (Built Environment: bouwkunde, Architectuur), Naomi Roos 

(Kunst & Economie, Muziek) , Jimmie van Houts ( Built Environment, 
Water) en Jip de Moor (Commerciële economie, Sportmarketing). Het 
onderzoek is uitgevoerd in het kader van de minor Klimaatbestendige 

stad die de Hogeschool van Amsterdam aanbiedt.

De samenwerking in onze groep is goed verlopen. Iedereen heeft een 
goede bijdrage geleverd aan de opdracht. Als een groepslid ergens 

niet uitkwam dan was er altijd een ander groepslid die klaar stond om 
te helpen. Het grootste deel van de periode is er vanuit huis gewerkt. 
Dat was wel even wennen, maar uiteindelijk zijn wij trots op wat wij als 

groep hebben neergezet.

We willen, voordat u begint met het lezen van het rapport, 
onze begeleider Anna Solcerova (docent en onderzoeker op de 

Hogeschool van Amsterdam) bedanken voor het feedback geven 
op de tussentijdse controles en het beantwoorden van onze vragen 

om ons uit de brand te helpen. Anna heeft ons gestimuleerd om 
het verslag zo interessant mogelijk te maken en naar een zo hoog 

mogelijk niveau te tillen. Hier zijn wij heel blij mee. Daarnaast willen 
we onze opdrachtgever Roos van Maanen (Project manager op de 
Green Campus) bedanken voor alle hulp en informatie tijdens het 

project. In deze moeilijke tijd hebben we toch een paar keer in een 
kantoorruimte kunnen zitten om te overleggen en werken aan het 

project. Dit was heel fijn en hier zijn wij haar heel erg dankbaar voor.

Wij wensen u veel leesplezier!

Mevrouw N. van Dorth
Mevrouw N. Roos

De heer J. van Houts
De heer J. de Moor

Amsterdam, 20 januari 2021



beneden wordt gehaald naar 8. De 
brug is laaggelegen waardoor hij 
kwetsbaarder is voor wateroverlast en 
weinig ruimte biedt voor waterberging. 
Ook zijn er weinig schaduwplekken, 
die juist kunnen ontstaan door meer 
bomen te plaatsen. De conclusie is dat 
de klimaatadaptieve maatregelen wel 
bruikbaar en realistisch zijn, maar dat 
het er nog veel te weinig zijn en er nog 
veel meer kunnen worden toegepast 
om de klimaatbestendigheid van de 
brug te optimaliseren. 

Onderzoek naar voorwaardes uit de 
welstandsnota gemeente Amsterdam
In de welstandsnota van gemeente 
Amsterdam staan een aantal richtlijnen 
waaraan de brug moet voldoen. 
De twee uitgangspunten die mee 
moeten worden genomen in het 
ontwerp van de brug zijn ten eerste 
dat het bouwwerk moet aansluiten 
op de architectuur in de omgeving 
waarbij er rekening is gehouden 
met de ruimtelijke inrichting van het 
betreffende gebied. Ten tweede 
heeft de brug de functie van een 
park en moet daarom voldoen aan 
de eigenschappen van een park. 
Deze eigenschappen zijn dat het rust 
uitstraalt en veel zichtlijnen heeft. 

Analyse gebied
Door middel van een SWOT-analyse 
zijn de eigenschappen van het 
bouwgebied in kaart gebracht. Daaruit 

Vanuit de Hogeschool Amsterdam 
is  dit adviesrapport opgesteld 
over het Knowledge mile Park. Het 
betreft onderzoek en advies over 
klimaatbestendigheid met betrekking 
tot de Knowledge Mile Park-brug. In 
dit rapport is er onderzoek gedaan 
naar de kansen en mogelijkheden van 
de brug en vervolgens een ontwerp 
gemaakt die op dit onderzoek is 
gebaseerd. Het uitgangspunt hierbij 
was het beantwoorden van de vraag: 
Hoe kan de Knowledge Mile Park-brug 
ontworpen worden zodat hij bijdraagt 
aan klimaatbestendig plannen van de 
stad? 
Het doel hierachter is te onderzoeken 
wat een klimaatbestendig ontwerp kan 
zijn van de Knowledge Mile Park-brug. 
Specifieke details en nadere toelichting 
staan in het rapport beschreven onder 
het hoofdstuk van het betreffende 
onderwerp. Er volgt een kernachtige 
samenvatting van de inhoud van het 
rapport. 

Uitslag van het onderzoek

Analyse van het huidige idee
Over het huidige idee bestaat slechts 
1 schetstekening. Hier is de volgende 
deelvraag behandeld: Zijn de 
klimaatadaptieve maatregelen uit het 
huidige ontwerp realistisch/bruikbaar? 
Uit het onderzoekt blijkt dat in het 
huidige idee het bomenaantal van 
de 39 bomen die er nu staan, naar 

Samenvatting
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blijkt dat sterktes van het gebied zijn: 
• Infrastructurele bereikbaarheid van 

het gebied.
• Bedrijvigheid van het gebied.
• In een korte tijd veel groen in het 

gebied aangelegd.
• Het is al een drukbezocht gebied 

door HvA campus en winkels.
Zwaktes van het gebied zijn:
• Het gebied heeft erg vervuilde lucht 
• Het is een ingewikkeld bouwgebied 

voor bouwprojecten.  
Kansen van het gebied zijn:
• Het ligt aan een letterlijke 

broedplaats voor mogelijkheden: de 
HvA campus.

• Er is weinig toerisme in het gebied. 
• Er is veel ruimte voor biodiversiteit.
De bedreigingen van het gebied zijn: 
• De sterke wind die in de straat 

ontstaat door de infrastructuur. 
• Er is in het gebied veel kans op 

wateroverlast.
• Er is in de stad toenemende droogte 

door klimaatverandering.
• Het gebied heeft veel hittestress bij 

hogere temperaturen. 

Doelgroep analyse 
In het onderzoek is onderzocht voor 
welke doelgroepen de brug is bedoeld 
en daaruit blijkt dat de betreffende 
doelgroepen zijn: De studenten, de 
omwonende, de bezoekers en de 
bedrijven. 

Analyse stakeholders
In het onderzoek is ook onderzocht 
wie de betreffende stakeholders zijn 
en hoe de brug voor hen aantrekkelijk 
kan worden gemaakt. Hieronder volgt 
een opsomming van de verschillende 

stakeholders met daarachter een 
beschrijving van het creëren van 
aantrekkingskracht per stakeholder:
• De bedrijveninvesteringszone, BIZ 

(intern): door werkplekken voor 
BIZ creëren en/of park beschikbaar 
stellen voor BIZ.

• Gemeente Amsterdam (intern): 
De brug voldoet aan de 
stedenbouwkundige eisen, creëert 
koele plekken in de stad en draagt 
bij aan de vergroening van de 
Wibautstraat. 

• Hogeschool van Amsterdam (intern): 
Studenten kunnen gebruik maken 
van brug door er te studeren of 
les te krijgen en buitenlucht en 
groenvoorziening draagt bij aan 
productiviteit.

• Knowledge mile (intern): Brug dient 
als voorbeeldproject voor andere 
locaties en projecten. 

• Studenten (extern): De brug verbindt 
twee gebouwen van de campus met 
elkaar en verkleind zo de looproute 
en biedt tevens buitenzitplekken. 

• Bewoners (extern): Een extra park 
in de omgeving dat gebruikt kan 
worden voor recreatie. 

Concept
Naar aanleiding van de resultaten 
uit het onderzoek is het concept 
gecreëerd. Bij het ontwerpen van het 
concept is tevens rekening gehouden 
met de richtlijnen voor klimaatadaptief 
ontwerpen uit het onderzoek van Kluck 
et al., 2020. In het vlekkenplan (zie 
Figuur 4.A) is te zien dat het ontwerp 
bestaat uit 15 kleinere eilandjes en 
een oranje ovaal eromheen die dient 
als atletiekbaan. De eilandjes zijn 



05

opgedeeld in verschillende functies en 
biedt zo groenvoorziening, schaduw, 
sport, werkplekken, horeca en 
educatieruimte. 

Klimaatadaptieve maatregelen
In het specifiek zijn in het ontwerp 
gekozen voor de volgende 
klimaatadaptieve maatregelen: 
• Wadi in de groenstrook onder de 

brug 
• Waterberging aan de onderkant van 

de brug
• Bomen die dienen voor schaduw 

met bankjes op de brug 
• Een werkplek met zonnepanelen die 

dient voor schaduw en energie
• Moestuin op de brug. 

Klimaatadaptiviteit omtrent 
schaduw
Het wordt steeds warmer en daarom 
is het vergroten van schaduw in de 
stad een belangrijk focuspunt van 
de gemeente. Er is speciaal gefocust 
om het vergroten van schaduw op 
te nemen in het ontwerp. De brug 
zorgt met een pergola en de plaatsing 
van de bomen dat er een looproute 
ontstaan is, die voldoet aan de 
randvoorwaarde van een looproute met 
40% schaduw (Kluck et al., 2020).
 
Biodiversiteit 
Er zullen verschillende voorzieningen 
op de brug aanwezig zijn die de 
biodiversiteit van het gebied vergroten: 
Groene daken, Inheemse planten, 
Composthoop, insectenhotel, 
bloemperken, wadi’s, moestuin, 
vervanging boomsoort, prairietuinen. 
In het adviesrapport staat een lijst 

met verschillende planten die per 
voorziening kunnen worden gebruikt. 

Waterberging
Een van de klimaatbestendige 
maatregelen er op en onder de 
Knowledge Mile park-brug wordt 
toegepast is regenwaterberging. Het 
regenwater gaat geborgen worden 
door middel van bergingskratten onder 
het vloeroppervlak van de brug. Over 
de gehele oppervlakte van de brug 
worden deze kratten geplaatst. Het 
geborgen water zorgt voor minder 
wateroverlast op straat en is belangrijk 
voor de biodiversiteit op de brug. De 
bomen en planten op de brug staan 
in contact met de waterberging en 
kunnen in tijden van droogte hier water 
vandaan halen. Verder wordt er onder 
de brug, op de locatie waar zich nu 
de middenberm bevindt, een wadi 
gecreëerd.

Futuristisch ontwerp
Het adviesrapport bevat ook een 
futuristisch ontwerp. Dit is het nieuwe 
ontwerp van de brug met een aantal 
aanpassingen. De aanpassingen die 
hierin voorkomen zijn windturbines, 
hangnet, palmbomen, zwembad en 
glijbaan. Het futuristisch ontwerp is 
momenteel niet realistisch, maar in de 
toekomst kan dat nog veranderen.

Uitgebreide beschrijvingen uitleg, en 
beroepingen op bronnen zijn te vinden 
in het rapport. 
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1. INLEIDING

Dit rapport is een onderzoek naar de mogelijkheden en 
kansen van een klimaatbestendig ontwerp van de Knowledge 

Mile Park-brug. 

Dit project is opgezet vanuit de Knowledge mile. Dit is een 
organisatie die zich bezighoudt met de vergroening van de 
Wibautstraat. Zij willen een parkbrug ontwerpen ter hoogte 

van de HvA campus op de Wibautstraat om zo de straat 
te vergroenen. Ten opdracht van de de Knowledge Mile 

zijn wij vanuit de HvA aangesteld om de klimaatadaptieve 
mogelijkheden van de Knowledge Mile Park-brug te 

onderzoeken. Bij klimaatadaptieve
inrichting moet gedacht worden aan focus op hitte-, droogte- 
en wateroverlast en en het vergroten van de biodiversiteiten 

verbetering van de ecologie. Dit rapport betreft het 
onderzoek. Het doel van dit rapport is te onderzoeken wat 
een klimaatbestendig ontwerp kan zijn van de Knowledge 

Mile Park-brug. 

Het rapport bestaat uit twee delen. Ten eerste een onderzoek 
naar de kansen en mogelijkheden. Dit is uitgevoerd door 

te kijken naar het gebied, eventuele beperkingen vanuit de 
gemeente, belangen van de doelgroepen en stakeholders, en 
onderzoek naar klimaatadaptieve planning. Het tweede deel 
van het rapport bestaat uit de beschrijving van een concept 

dat op basis van de resultaten uit onderzoek is gemaakt. 
Hierbij zijn er twee concepten uitgewerkt. Een realistisch, en 

een futuristisch onderwerp. 

In de bijlage van dit rapport zijn de uitwerkingen van de 
gemaakte berekeningen of onderzoeken te vinden. 
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2. Onderzoek
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HOOFD- EN DEELVRAGEN:
Hoe kan de Knowledge mile park 
brug ontworpen worden zodat hij 
bijdraagt aan klimaatbestendig 
plannen van de stad?

• Zijn de klimaatadaptieve maatregelen 
in het huidige idee bruikbaar/
realistisch? (Zie pag. 09-10).

• Wat zijn de grenswaarden in het 
gebied voor de brug? (Zie pag. 11-
19).

• Voor welke doelgroepen is de brug 
bedoeld? (Zie pag. 20-21).

• Wat zijn de mogelijkheden voor de 
brug op verschillende aspecten? (Zie 
pag. 35-37). 

• Welke klimaatadaptieve maatregelen 
kunnen er op de brug op een 
zo voordelige manier worden 
gerealiseerd? (Zie pag. 24-26).

• Hoe maken we de brug aantrekkelijk 
voor de verschillende stakeholders? 
(Zie pag. 22-21).

• Uit welke verschillende functies 
bestaat de brug? (Zie pag. 27-29).

                           is te onderzoeken 
wat een mogelijk klimaatbestendig 
ontwerp kan zijn van de Knowledge 
Mile Park-brug. Door middel van 
een analyse van het gebied en 
de toekomstige brug kunnen de 
knelpunten en oplossingen in kaart 
worden gebracht. Tevens is van belang 
dat de biodiversiteit en ecologie in 
de stad worden verbeterd (Maanen, 
2020). Bij dit onderzoek zal het bedrijf 
ondersteund worden door Roos van 
Maanen (Amsterdam Green Campus) 
en Anna Solcerova (Hogeschool van 
Amsterdam). De Amsterdam Green 
Campus is een stichting zonder 
winstoogmerk van de Universiteit 
van Amsterdam (Amsterdam Green 
Campus, 2020).

De hoofdvraag gebruiken we als 
uitgangspunt voor onze doelstelling. 
Wij willen als eindproduct een 
waardevol antwoord leveren op deze 
vraag. Wij zien dit in de vorm van een 
uitwerking van een ontwerp waarbij we 
een realistisch visie toepassen en een 
2e ontwerp met innovatieve oplossing, 
maar iets minder realistisch. In deze 
ontwerpen houden we rekening 
met verschillende aspecten zoals: 
mogelijkheden in het gebied, wensen 
van de stakeholders, haalbaarheid 
van het ontwerp, aantrekkelijkheid 
van het ontwerp en natuurlijk 
klimaatadaptivitiet. 

Het doel



2.1 Huidige ontwerp

rondom de brug is laaggelegen, waardoor 
het gevoelig is voor zware buien. Deze buien 
worden steeds heviger dus zal de wateroverlast 
in de toekomst alleen maar groter worden. De 
brug zal dus een oplossing moeten hebben 
voor dit probleem. Het huidige ontwerp heeft 
geen enkele waterberging.(Zie Afbeelding 
2.3.E). Verder zijn er op de brug bijna geen 
schaduwrijke plekken. Nederland zal in de 
toekomst meer tropische dagen krijgen met 
extremere temperaturen. Hittestress moet te 
allen tijde voorkomen worden omdat dit zorgt 
voor hogere sterfte- en ziektecijfers, lagere 
arbeidsproductiviteit en meer agressiviteit 

Door het veranderende klimaat moet de 
brug volledig klimaatbestendig worden. Als 
dit niet gebeurt zal er steeds vaker overlast 
zijn. Denk aan wateroverlast, hittestress, 
schade aan funderingen, schade aan groen 
en kunnen er zelfs gezondheidsproblemen 
ontstaan. (Zie 2.3 SWOT-analyse). 

Op basis van Afbeelding 2.1.A en Afbeelding 
2.1.B is deze analyse gemaakt. Het ontwerp 
van de brug dat door UNStudio is gemaakt, 
ziet er groen ingericht uit. Er hangen veel 
planten aan de brug en de bomen die 
konden blijven staan zijn er nog  Het gebied 
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In dit hoofdstuk behandelen we de vraag: Zijn de klimaatadaptieve maatregelen in het huidige 
idee bruikbaar/realistisch? 

Afbeelding 2.1.A: Knowledge Mile Park Brug (UNStudio, 2019)



Conclusie
Het huidige ontwerp van de brug van UNStudio ziet er groen uit. Het aantal bomen is van 39 naar 
8 gegaan en er zijn plantjes die aan de brug hangen. Dit ontwerp beidt echter geen waterberging 
en er is te weinig schaduw op de brug. Dit ontwerp is dus nog niet helemaal klimaatbestendig. Er 
kunnen nog veel klimaatbestendige oplossingen worden toegepast op de brug. Meer bomen om 
meer schaduw te creëeren. Dus het antwoord op de vraag: Zijn de klimaatadaptieve maatregelen 
in het huidige idee bruikbaar/realistisch? Ja, ze zijn bruikbaar. Alleen niet voldoende. Er kunnen 
nog veel meer klimaatbestendige maatregelen worden toegepast.
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(Kluck,2017). Bomen ideaal zijn voor het 
voorkomen van opwarming in stedelijk gebied. 
In de zomer geven ze schaduw, en in de winter 
laten ze straling door doordat er geen bladeren 
meer aan de bomen zitten (Kluck, 2017). Zo is 
er meer zon in de winter en meer schaduw in 
de zomer.

In het huidige ontwerp zijn veel bomen die 
nu op de groenstrook staan weggehaald. Er 
staan nu 39 bomen op de groenstrook in de 
Wibautstraat en in het ontwerp van UNStudio 
staan er maar 8 bomen op de groenstrook. 
Overigens zijn de weggehaalde bomen 
gecompenseerd met het groen op de brug.

Al met al een duidelijk ontwerp waarbij 
vergroening van de Wibautstraat sterk 
naar voren komt. Alleen op gebied van 
klimaatbestendig inrichten kunnen er nog 
grote stappen gemaakt worden. De groene 
plantjes op de brug in het ontwerp van 
UNStudio zou een realistische klimaatadaptieve 
maatregel zijn. Verder kunnen er een hoop 
andere klimaatadaptieve maatregelen worden 
toegepast op de brug die in dit ontwerp nog 
ontbreken. Denk aan een pergola met plantjes 
en verneveling of meer bomen met een 
grotere kroon zodat er meer schaduw plekken 
gecreëerd worden.

Afbeelding 2.1.B: Knowledge Mile Park Brug (UNStudio, 2019)



De 6 algemene welstandscriteria van de 
Gemeente Amsterdam zijn: 
“A. relatie tussen vorm, gebruik en 
constructie, B. relatie tussen bouwwerk en 
omgeving, C. Betekenissen van vormen 
in sociaal-culturele context, D. Evenwicht 
tussen helderheid en complexiteit, E. schaal 
en maatverhouding & F. materiaal, textuur, 
kleur en licht (Gemeente Amsterdam, 
Bureau van de Commissie voor Welstand en 
Monumenten, 2016).

In de Afbeelding 2.2.B van 
welstandsgebieden valt de ene helft van 
de straat onder ‘de 19e-eeuwse ring en de 
andere helft onder transformatiegebied. 

In deze samenvatting van de welstansnota 
van de gemeente Amsterdam wordt alleen 
dat wat van belang is voor het bouwen van 
de parkbrug in de Wibautstraat uitgelicht. 
Daarnaast worden de deelvragen: Wat zijn de 
mogelijkheden in/van het gebied? & Wat zijn 
de grenswaarden in het gebied voor de brug? 
gedeeltelijk beantwoord.

Wibautstraat valt onder het welstandsniveau 
bijzonder. (Zie Afbeelding 2.2.A). Van 
gebieden die onder het begrip ‘bijzonder’ 
vallen betekent dat het ontwerp gunstig 
is voor de goedheid van de buurt en het 
bouwwerk. 

2.2 Welstandsnota gemeente Amsterdam

11

Afbeelding 2.2.A: Welstandsniveaus (Gemeente Amsterdam, Bureau van de Commissie voor Welstand en Monumenten, 2016).
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Voor transformatie gebieden geldt dat 
deze projecten worden getoetst d.m.v. 
de criteria op maat, wat onderdeel is 
van een stedenbouwkundig kader of 
beeldkwaliteitsplan.
Ontwerpen worden beoordeeld op: 
Stedenbouw, architectuur, indeling van 
publieke ruimtes, openbaar groen en 
zichtlijnen. De samenstelling van deze 
verschillende elementen is van groot belang. 
Het ontwerp draagt bij aan hoogwaardig 
leven, d.m.v. groen en water in de stad. Voor 
parken is het belangrijk dat er ver gekeken 
kan worden en een rustige uitstraling 
(Gemeente Amsterdam, Bureau van de 
Commissie voor Welstand en Monumenten, 
2016). 

ConclusieConclusie
Uit de welstandsnota is gekomen dat er twee 
voorwaardes zijn waar bij het ontwerpen 
van de brug rekening mee gehouden moet 
worden: 
• Het bouwwerk moet integreren in de 

omgeving waar het bestemd is. Hiermee 
wordt bedoeld dat het bouwwerk (de 
brug) aansluit op de architectuur in de 
omgeving en dat er rekening is gehouden 
met de stedelijke inrichting. 

• Dit bouwwerk  heeft de functie van 
een park en moet voldoen aan de 
eigenschappen van een park. Deze 
eigenschappen zijn dat het rust uitstraalt 
en veel zichtlijnen heeft. 

Afbeelding 2.2.B: Welstandsgebieden (Gemeente Amsterdam, Bureau van de Commissie voor Welstand en Monumenten, 2016).



SterktesSterktes
• Infrastructurele bereikbaarheid
• Bedrijvig gebied 
• Veel groen
• Druk bezocht gebied

Zwaktes
• Vervuilde lucht
• Ingewikkeld bouw gebied

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de SWOT de volgende deelvragen beantwoord: Wat zijn 
de mogelijkheden in/van het gebied? In de SWOT-analyse staan de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen van het gebied. De SWOT wordt gebruikt om een overzicht te creëren van wat 
er binnen en buiten het gebied de trends en ontwikkelingen zijn. Met de SWOT-analyse zullen 
de toekomstmogelijkheden inzichtelijk gemaakt worden en kunnen er kansrijke doelen gesteld 
worden (Carrieretijger, 2020). 

2.3 SWOT-analyse
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Kansen
• HvA campus is in het gebied 

gevestigd
• Weinig toerisme
• Ruimte voor biodiversiteit 

Bedreigingen
• Sterke wind door infrastructuur
• Beperking bouwprojecten
• Grote kans op wateroverlast
• Toenemende droogte door 

klimaatverandering
• Veel last van hittestress bij hogere 

temperaturen

Sterktes
Infrastructurele bereikbaarheid:
In de infrastructuur van Amsterdam dient 
de Wibautstraat als belangrijke locatie. 
(Zie Afbeelding 2.3.A). Zo is het een van 
de spokes om van de snelweg Amsterdam 
binnen te komen en is de weg tevens een 
hub die grote wegen met elkaar verbindt. 
Hierdoor wordt de bereikbaarheid in 
Amsterdam vergroot. Het is daarom niet 
alleen voor de auto, maar ook voor de 
fiets en het openbaar vervoer een druk 
bezochte weg. Er zijn daarom brede rijbanen, 
aparte fietsbanen en veel stoplichten om 
de kruispunten veilig te houden. Onder de 
straat loopt de metro die in de lengte van de 
Knowledge Mile drie haltes telt. Verschillende 
trams kruisen de Wibautstraat op het 

Waterlooplein, de Sarphatistraat, de Ruystraat 
en Amstelstation. De Wibautstraat heeft veel 
gelegenheid voor fietsenstalling en sinds 
kort ook een ondergrondse parkeerplaats. 
De Wibautstraat is dus een plek die makkelijk 
bereikbaar is op veel verschillende manieren. 

Druk bezocht gebied:
De Wibautstraat is goed bereikbaar en een 
belangrijke route in Amsterdam 
vandaar dat de straat druk bezocht wordt. 
Dit dankt zich ook aan de HvA campus die 
gevestigd zit aan en om de straat en door 
de aantrekkelijke horecagelegenheden in de 
straat. (Zie Afbeelding 2.3.B). Doordat de 
straat nu al druk bezocht is zal er dus sowieso 
gebruik worden gemaakt van de brug zonder 
hier extra moeite voor te hoeven doen. 

Figuur 2.3.A: SWOT analyse
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Afbeelding 2.3.A: Wegenkaart 

Bedrijvig gebied:    
Op de Wibautstraat en de Weesperstraat 
hebben 655 bedrijven zich gevestigd. Er 
gebeurt veel in de straat. Dit maakt de 
straat erg levendig, druk en kunnen er veel 
projecten gefinancierd en gelanceerd worden. 
Al deze bedrijven zitten in de Knowledge 
Mile bedrijveninvesteringszone (BIZ). De BIZ 

Afbeelding 2.3.B: Functiekaart (Maps Amsterdam, 2020)

maakt het voor bedrijven mogelijk om in 
een afgebakend gebied samen te investeren 
in hun omgeving en onderneming. Met als 
doel om een duurzaam, groen, veilig en 
genetwerkt business- en innovatie district 
te krijgen. Het is dus aantrekkelijk als 
ondernemer of bedrijf om je hierbij aan te 
sluiten.
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Groen:
Bij de herinrichting van de straat in 2013 (Sant 
en Co, 2017) is er een groenstrook tussen 
de autobanen toegevoegd en zijn er bomen 
geplaatst met grote groeimogelijkheid. (Zie 
Afbeelding 2.3.C). Sindsdien worden er veel 
projecten uitgevoerd door de Knowledge 
Mile om de straat te vergroenen waardoor de 
straat in een korte tijd heel erg is vergroend 
(Knowledge Mile, 2020). Het groen wat nu aan 
het straatbeeld is toegevoegd is aantrekkelijk 
en maakt de straat een aangename plek voor 
bewoners of bezoekers om heen te gaan voor 
meer dan alleen de noodzaak.

Zwaktes
Vervuilde lucht:
De reden waardoor de Knowledge Mile
tot het leven is geroepen komt mede
doordat er in 2016 een landelijk onderzoek
is uitgevoerd door Milieudefensie. Hieruit

bleek dat Amsterdam de meest vervuilde
stad van Nederland was en de Wibautstraat
was met zijn brede autobanen 
één van de meest vervuilde straten van
Amsterdam (Kruyswijk, 2016).

Ingewikkeld bouwgebied:
Uit ons consult met de opdrachtgever 
en betrokken partijen bleek dat 
stedenbouwkundige graag een rustige 
uitstraling hebben met betrekking tot 
bouwplannen in dit stedelijk gebied. Dit 
komt omdat bouwen in dit gebied voor 
veel complicaties zorgt vanuit verschillende 
invalshoeken en schaalniveaus. Één daarvan 
is dat de metro onder het projectgebied 
doorloopt, daardoor moeten we bij het 
ontwerpen van de brug rekening houden 
met de ondergrond. (Zie Afbeelding 2.3.D). 
Daarnaast moet het bouwwerk passen in de 
stedelijke context.

Afbeelding 2.3.C: Wibautstraat Amsterdam (Sant en Co, 2017)
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Kansen
HvA campus is in het gebied gevestigd:
Het feit dat de HvA campus aan en om de 
Wibautstraat is gevestigd maakt de locatie 
een kansrijk gebied. De plek is een letterlijke 
broedplaats van mogelijkheden en als de 
kennis die op de straat rondloopt gebruikt 
kan worden  voor de verbetering van de 
straat dan kunnen er ongetwijfeld toffe 
dingen totstandkomen. Ook de diversiteit aan 
opleidingen en expertises die samenkomen 
op een campus vergroot de mogelijkheden.

Weinig toerisme:
In het gebied is er sprake van weinig 
toerisme. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
historisch centrum, zijn de gebruikers van dit 
gebied voor het grootste deel de studenten 
bewoners van de omliggende omgeving. Op 
de HvA campus wordt er gestudeerd, in de 
straat wordt er gewinkeld en op de kantoren 
wordt er gewerkt. Dit biedt kansen om het 

Afbeelding 2.3.D: Omgevingsfunctiekaart 

gebied een zwaartepunt te maken voor de 
bewoner van Amsterdam. In plaats van nieuwe 
hotels te bouwen kan er dus geïnvesteerd 
worden in de klimaatbestendige stad. 
Wanneer er nog meer mogelijkheden worden 
toegevoegd die het gebied aantrekkelijk 
maken voor de bewoner kan het een nieuw 
centrum worden voor de Amsterdammer 
om te werken, studeren, recreëren en te 
netwerken. 

Ruimte voor biodiversiteit:
In het gebied is er nog maar weinig 
biodiversiteit. Samen met de Knowledge Mile 
heeft de HvA de ruimte genomen om met de 
biodiversiteit in de straat te experimenteren 
door het zogenoemde ‘daklab’ aan te leggen 
op het dak van het Benno Premselahuis aan 
het Rhijnspoorplein (Afdeling communicatie 
HvA, 2017). Voor soortgelijke initiatieven 
in de Knowledge Mile kansrijk omdat er 
nog veel ruimte is waar met betrekking tot 
biodiversiteit nog niet veel is gedaan. 
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Bedreigingen
Grote kans op wateroverlast:
Het gebied is erg gevoelig voor regen. 
Het gebied ligt laag in vergelijking met de 
omgeving. Er zijn veel gebouwen in de straat 
en daarbij ligt de straat ook laag gelegen. (Zie 
Afbeelding 2.3.E). Hierdoor is de piekafvoer 
in het gebied groot. Dit probleem wordt wel 
al aangepakt. Zo zijn er al gebouwen met 
groene daken die het regenwater vertraagd 
afvoeren, zoals het daklab wat hierboven is 
beschreven. (AVG Klimaatatlas, 2020).

Sterke wind door infrastructuur:
Ook is het gebied gevoelig voor (harde) 
wind. Er is door de bebouwing in de straat 
altijd een hardere wind dat de rest van de 
stad. Als er de straat ingereden wordt vanaf 
het Weesperplein kunnen er hele harde 
windvlagen komen als het al redelijk waait. Dit 
is erg gevaarlijk en kan zelfs tot ongelukken 
leiden. Menno Visser heeft een bedrijf in de 
Wibautstraat en praat zelfs over ‘de eeuwige 
wind’ (Straathof, 2015). Deze windoverlast 
kan problemen opleveren voor eventuele 

nieuwe bouwprojecten met betrekking tot 
uitvoerbaarheid.

Beperking bouwprojecten:
Uit ons consult met de opdrachtgever en 
de betrokken partijen bleek dat vanuit 
stedenbouwkundige de wens is, om de 
stedelijke inrichting zo stil mogelijk te houden 
wat betreft bouwprojecten. Het is namelijk 
een ingewikkeld gebied om veranderingen 
aan te brengen omdat het al een divers 
infrastructureel gebied is en aangezien het 
een belangrijke verbinding is met de rest van 
de stad. Om een nieuwbouwproject te starten 
brengt het dus veel complicaties met zich mee 
vanuit plannersperspectief en wordt er dus 
niet makkelijk groen licht gegeven bij nieuwe 
ideeën om verandering aan te brengen in het 
gebied.

Toenemende droogte door klimaatverandering:
Tegenwoordig wordt er bijna ieder jaar wel
een hitte en droogte record verbroken. Het
wordt iedere zomer steeds heter en droger
en dit is de oorzaak van klimaatverandering

Afbeelding 2.3.E: Wateroverlastkaart (Klimaateffectenatlas, 2020)
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(Lieshout van, 2020). Het steeds droger
worden van de omgeving heeft op
veel gebieden een negatief effect. Het
grootste probleem is het grondwaterpeil
dat steeds dieper de bodem inzakt. Lage
grondwaterstanden leiden tot verdroging van
het stedelijk groen. De wortels van de planten
en bomen kunnen niet meer voldoende water
opnemen omdat het grondwater te laag staat.
Dit brengt een hoop natuuronderhoud kosten
met zich mee.
Een ander probleem is de schade die lage
grondwaterstanden toekennen aan houten
funderingspalen. Deze houten palen horen
constant onder water te staan. Wanneer
dit niet meer het geval is kunnen bepaalde
bacteriën en schimmels bij het hout, wat
schade toebrengt aan de kwaliteit van het
hout. Dit wordt paalrot genoemd.
Het meest problematische gevolg van 
het dalende grondwaterpeil is bodemdaling. 
Wanneer grondwaterstanden
naar beneden zakken heeft dit bijna altijd
bodemdaling tot gevolg. Bodemdaling
levert veel schade en dus kosten op aan
gebouwen. Gebouwen komen met scheuren
te zitten of verzakken en komen scheef te
staan. Dit kan gevaarlijke situaties te weeg

brengen (ruimtelijke adaptatie, 2020).
Het projectgebied, net als een groot deel
van de omliggende omgeving, heeft een
grondwaterstand van 2 meter onder maaiveld
(Waternet, 2020) Dat betekent dat ook dit 
gebied kwetsbaar is voor de toenemende 
droogte die wordt veroorzaakt door 
klimaatverandering. Dit vormt een bedreiging 
voor het gebied. 

Veel last van hittestress bij hogere temperaturen:
Huidige koele plekken in de Wibautstraat
De kaart van Afbeelding 2.3.F laat zien dat het 
gebied (rode cirkel) waar de brug zal komen 
erg warm is. De daken van de gebouwen rond
het gebied zijn zwart en worden dus erg warm
op zonnige warme dagen. Er is ook goed te
zien dat het tussen de gebouwen aanzienlijk
warmer wordt. Dit komt door de verstening en
de zwarte daken. Daarnaast is er minder wind
tussen de gebouwen waardoor de warmte
langer blijft hangen. Op de Wibautstraat
lijkt de warmte wel mee te vallen. Op de
weg waar de auto’s rijden, is het volgens
Afbeelding 2.3.F zelfs koeler dan naast de
weg bij de gebouwen. Dit komt door de
groenstrook van gras en bomen, die de twee
weghelften scheidt.

Afbeelding 2.3.F: De relatieve hittekaart (AVG Klimaatatlas, 2020)



De kaart van Afbeelding 2.3.G geeft aan dat er op de weg (roodoranje lijn in de rode cirkel) een
gevoelstemperatuur van 52 graden is. Verder is er een klein risico op dat het drinkwater opwarmt
door deze hoge temperatuur, wat gevolgen kan hebben op de kwaliteit van het drinkwater.

Afbeelding 2.3.G: De gevoelstemperatuur (AVG Klimaatatlas, 2020)
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In Nederland is de gemiddelde jaar
temperatuur met 2,1 graden gestegen sinds
1907 (Compendium voor de Leefomgeving,
2020). Als er een hittegolf in een stad is
kan het in de stad flink warmer zijn dan op
het platteland. Dit wordt het stedelijk hitte-
eiland genoemd (Annelies, 2016). Aangezien 
het gebied ligt in de stad betekent dit dat het 
gebied in een stedelijk hitte-eiland ligt en dus 
snel last zal hebben van hittestress. Dit vormt 
een bedreiging voor het gebied. Nederland 

Afbeelding 2.3.H: De warmste plekken in Amsterdam (Louwerens, 2019)

kent een milder klimaat dus werd er gedacht 
dat Nederland hier geen problemen mee zou 
hebben. Steden in Nederland zijn er niet op 
gebouwd. Pas na de grote hittegolven in 2003 
en 2006 is daar verandering in gekomen. In 
de toekomst zullen er alleen maar meer en 
heftigere hittegolven komen. In combinatie 
met verstedelijking krijgt de stad steeds meer 
hittestress (Louwerens, 2019). De warmste 
plekken in Amsterdam te zien op Afbeelding 
2.3.H.
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2.4 Doelgroep analyse

In de onderstaande analyse zal er antwoord 
worden gegeven op de deelvraag: Voor 
welke doelgroepen is de brug (Knowledge 
Mile Park-brug) bedoeld? Per doelgroep 
wordt verteld wie deze mensen zijn, wat de 
projectlocatie voor hen betekent en wat de 
baten zouden zijn als de brug er daadwerkelijk 
staat. De doelgroepen staan hieronder 
vermeld. 
• Studenten 
• Omwonende 
• Bezoekers
• Bedrijven 

Studenten:
De locatie waar de Knowledge Mile Park-brug 
moet komen is omringd door hogescholen 
en universiteiten. De doelgroep die dus het 
meest in aanraking zal komen met de brug 
zijn de studenten. In 2021, als de bouw 
van het nieuwste HvA gebouw klaar is, 
bevinden zich rond dit stukje Wibautstraat 
vijf hogescholen met circa 60.000 studenten 
(Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve 
Industrie, 2017). Voor de studenten is de 
altijd drukke Wibautstraat een obstakel. Het 
komt nogal vaak voor dat de studenten voor 
een volgende les moeten verplaatsen naar 
een ander gebouw. Door deze verplaatsing 
moet de Wibautstraat overgestoken worden. 
De studenten hebben tussen de lessen door 
weinig tijd en de Wibautstraat oversteken 
duurt lang door de drukte en stoplichten. 
Verder is het passeren van deze straat door 
grote groepen tegelijk niet heel veilig. 
Wanneer de Knowledge Mile Park-brug 
daadwerkelijk gerealiseerd is, kunnen 
studenten sneller en veiliger de Wibautstraat 
oversteken. 

Naast dat de burg voor een snellere en 

veiligere verplaatsing moet zorgen, zal de 
brug ook een samenkomstplek worden voor 
studenten. Op dit moment gebeurt dat in 
café Fest, een horecatent waar studenten een 
kopje koffie of een biertje komen drinken. Het 
is een klein café, dus het zit al gauw vol. Naast 
dit café zijn er maar weinig plekken waar de 
studenten voor recreatie kunnen samenkomen 
op de campus zelf. De Knowledge Mile Park 
Brug moet hier verandering in gaan brengen. 
Het wordt een stadspark op een brug waar 
tussen of na de colleges afgesproken kan 
worden. 

Omwonende:
Naast de hogescholen met zijn studenten 
bevinden zich rond het projectgebied ook 
buurtbewoners. Voor deze buurtbewoners is 
het dichtstbijzijnde park het Oosterpark, dat 
ongeveer een halve kilometer verderop ligt. 
Dit betekent dat er rond het projectgebied 
veel te weinig groen aanwezig is. Op dit 
moment betekent de Wibautstraat voor de 
omwonende mensen een drukke straat. Dit 
moet gaan veranderen wanneer de brug er 
staat. Het park op de brug zal de omgeving 
enorm vergroenen, wat beter is voor het 
milieu en gezondheid. Omwonende zullen 
sneller een rondje gaan lopen in een park 
wanneer het park op loopafstand is. 

Bezoekers:
Onder de doelgroep 'bezoekers' bedoelen 
we toeristen en mensen uit Nederland die 
de locatie komen bezoeken. Op dit moment 
is de Wibautstraat niet echt een plek waar 
bezoekers op af komen. Het is een drukke, 
lange straat met horeca. Deze cafés moeten 
het voornamelijk hebben van studenten 
en omwonende en daar moet verandering 
in komen. Toeristen en andere bezoekers 
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weten hun weg altijd te vinden naar dezelfde 
hotspots. Denk hierbij aan De Wallen, de 
Dam en omgeving of het Vondelpark. Op dit 
moment hebben ze in de Wibautstraat ook 
niks te zoeken. 
De Knowledge Mile park brug gaat 
hier verandering in brengen. Een 
klimaatadaptief park op een brug bestaat 
nog niet in Nederland dus dit zal dan ook wel 
aantrekkingskracht hebben. De Amsterdamse 
gemeente zet zich in voor het verspreiden 
van de toeristen, zodat de hotspots niet 
meer overbelast raken (Taus ,2020). Bij 
het realiseren van deze parkbrug wordt 
er meegeholpen aan de spreiding van de 
toerisme stroom en geeft het een boost aan 
de economie van de Wibautstraat. 

Bedrijven:
Op en rond de Wibautstraat zitten een hoop 
bedrijven gevestigd. Denk hierbij aan horeca, 
detailhandel en hotels. Zoals hierboven 
vermeldt is de Wibautstraat nog geen plek 
waar toeristen op af komen, dus moeten de 
bedrijven het hebben van de studenten en 
buurtbewoners. De Knowledge Mile Park-
brug zal een enorme verrijking zijn van dit 
gebied. Het trekt nog meer mensen vanuit de 
stad zelf aan en er zullen ook bezoekers van 
buitenaf op af komen. Dit zal voor de huidige 
bedrijven gunstig zijn, want meer mensen 
betekent meer klanten. 
Door deze toename van bezoekers zullen er 
in de Wibautstraat ongetwijfeld meer hippe 
bedrijven zich vestigen. Dit zorgt voor nog 
meer levendigheid en bedrijvigheid, wat deze 
locatie kan versterken. 
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2.5 Stakeholders

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven 
op de deelvraag: Hoe maken we de 
brug aantrekkelijk voor de verschillende 
stakeholders? Daarnaast worden de 
verschillende stakeholder beschreven.

Bij de bouw en werking van de brug zijn 
veel mensen, bedrijven en andere partijen 
betrokken die stakeholders worden genoemd. 
Deze mensen, bedrijven en andere partijen 
hebben allemaal eigen belangen en hebben 
invloed op de bouw en werking van de brug. 
Deze invloed verschilt in zowel de grootte als 
de soort. De ‘bedrijveninvesteringszone’ (BIZ) 
heeft bijvoorbeeld de taak om het project 
te financiëren en de gemeente zal het dan 
gaan uitvoeren. Invloed kan ook negatief 
zijn, denk bijvoorbeeld aan bewoners die de 
brug liever niet willen (Leansixsigmatools, 
2021). Stakeholders kunnen onderverdeeld 
worden in drie verschillende groepen. Er zijn 
interne stakeholders, externe stakeholders 
en interface stakeholders (BrownPaperAudit, 
2021). De belangrijkste stakeholders worden 
in dit hoofdstuk toegelicht.

De bedrijveninvesteringszone, BIZ (intern).
De bedrijveninvesteringszone is een hele 
belangrijke stakeholder. De BIZ zal de brug 
voor een groot deel gaan financiëren en zal 
ook veel gebruik gaan maken van de brug. 
Hierdoor heeft de BIZ veel invloed op zowel 
de bouw en werking van de brug.  
De brug zal voor de BIZ aantrekkelijk worden 
wanneer zij daadwerklijk gebruik kunnen 
maken van de brug. Bijvoorbeeld door 
werkplekken voor de BIZ te creëren op de 
brug of een park op de brug beschikbaar 
stellen voor de BIZ. 

Gemeente Amsterdam (intern).
De gemeente is voornamelijk verantwoordelijk 
voor de bouw en goedkeuring van de brug. 
de gemeente zal dus overtuigd moeten 
worden dat de brug een toevoeging en 
een extra waarde is in de buurt. Zonder 
toestemming van de gemeente zal de brug 
niet gebouwd worden. 
De brug wordt voor de gemeente 
aantrekkelijk als deze voldoet aan de 
stedenbouwkundige eisen. Daarnaast kan de 
brug aantrekkelijk worden door het creëren 
van nieuwe koele plekken in de stad en de 
vergroening van de Wibautstraat.

Hogeschool van Amsterdam (intern).
De Hogeschool van Amsterdam is een 
stakeholder die in hoge mate betrokken is 
met de bouw van de brug, tijdens de bouw 
en na de bouw. De reden dat de Hogeschool 
van Amsterdam veel betrokken is komt ten 
eerste door plaats waar de Hogeschool zich 
bevindt. De brug gaat gebouwd worden 
tussen de campussen dus wil de Hogeschool 
hier graag aan bijdrage. Ten tweede heeft 
de Hogeschool veel kennis in vorm van 
hoogleraren en onderzoeken. Er zijn namelijk 
allerlei projecten en onderzoeken hoe de 
brug het beste gebouwd kan worden. Deze 
onderzoeken lopen enorm uiteen omdat er 
ook heel veel verschillende specialiteiten 
zijn. Zofocust dit rapport zich op de 
klimaatbestendige kant van de brug, maar 
kan het in een ander verslag weer gaan over 
de toegevoegde waarde van de brug aan 
bedrijven.
Wat de brug aantrekkelijk maakt voor de 
Hogeschool van Amsterdam is dat de 
studenten op de HvA Campus gebruik kunnen 
maken van de brug om er te studeren of 
voor de docenten om buiten les te geven 
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op de brug. Daarnaast zorgt de buitenlucht 
en groenvoorziening voor een hogere 
productiviteit. 

Knowledge Mile (intern).
Dit is de initatiefnemer voor het realiseren 
van de brug. Knowledge Mile werkt met 
verschillende partijen. De belangrijkste 
partijen zijn de Hogeschool van Amsterdam, 
de bedrijveninvesteringszone (BIZ) en de 
mensen uit de omgeving. 
Voor de Knowledge Mile is de brug 
aantrekkelijk om als voorbeeldproject te 
kunnen gebruiken voor andere locaties en 
projecten. 

Studenten (extern).
Studenten zijn veel betrokken bij het 
ontwerpen van de bouw en werking van de 
brug. De studenten zullen veel gebruik gaan 
maken van de brug. Één van de redenen 
waarom de brug gebouwd zal worden is met 
name voor de studenten. Studenten zullen 
dan ook betrokken blijven als de brug er is. 
Er zullen veel projecten en onderzoeken op 
de brug gaan plaatsvinden waar de studenten 
veel invloed op uitoefenen. De brug wordt 
voor de studenten aantrekkelijk, omdat 
de brug twee HvA gebouwen met elkaar 
verbindt. Door deze verbinding wordt de 
looproute naar het andere gebouw verkort en 
veiliger dan op straat over te steken. 

Bewoners (extern).
Bewoners hebben veel invloed op de 
besluitvorming van de bouw van de brug. Dit 
heeft alles te maken met hoe de bewoners 
tegenover dit project staan. Als bewoners 
negatief zijn en duidelijk laten weten de brug 
niet te willen door middel van demonstraties 
of andere acties zal het de bouw flink 
belemmeren. Wanneer bewoners positief zijn 
en bijvoorbeeld acties of projecten starten die 

op de brug plaats zouden kunnen vinden zal 
dit de besluitvorming ten goede komen. Voor 
de bewoners wordt de brug aantrekkelijk, 
omdat het dient als stedelijk park en door hen 
recreatief gebruikt kan worden.

Conclusie
De brug zal voor de BIZ aantrekkelijk worden,  
door werkplekken voor de BIZ te creëren op 
de brug of een park op de brug beschikbaar 
stellen voor de BIZ. Voor de gemeente is dat 
als deze voldoet aan de stedenbouwkundige 
eisen, het creëren van nieuwe koele 
plekken in de stad en de vergroening van 
de Wibautstraat. Voor de Hogeschool van 
Amsterdam is dat de studenten op de HvA 
Campus gebruik kunnen maken van de brug 
om er te studeren of voor de docenten om 
buiten les te geven op de brug. Daarnaast 
zorgt de buitenlucht en groenvoorziening 
voor een hogere productieviteit. Voor de 
Knowledge Mile is de brug aantrekkelijk om 
als voorbeeldproject te kunnen gebruiken 
voor andere locaties en projecten. De brug 
wordt voor de studenten aantrekkelijk, omdat 
de brug twee HvA gebouwen met elkaar 
verbindt en de buiten zitplekken. Door deze 
verbinding wordt de looproute naar het 
andere gebouw verkort en veiliger dan op 
straat over te steken. Voor de bewoners wordt 
de brug aantrekkelijk, omdat zij een extra 
park in de omgeving hebben dat gebruikt kan 
worden voor recreatie. De brug zal zo worden 
ontworpen dat deze belangen mee worden 
genomen in het ontwerp waardoor elke 
stakeholder er baat bij zal hebben.
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In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven 
op de deelvraag: Welke klimaatadaptieve 
maatregelen kunnen er op de brug op een zo 
voordelige manier worden gerealiseerd? 

Vanwege het klimaat dat aan het veranderen 
is, krijgt Nederland steeds meer te maken 
met hitte- droogte- en wateroverlast. In de 
zomer kan het erg droog en heet worden. 
Hiervoor moeten maatreglen toegepast 
worden, zodat er prettig geleefd kan worden. 
Daarnaast zijn er meer extreme buien, 
waardoor er wateroverlast kan ontstaan op 
straat. Daarom is er in dit hoofdstuk gekeken 
naar de richtlijnen van hittebestendig plannen 
en de mogelijke klimaatadaptieve maatreglen 
die op en/of onder de brug kunnen worden 
toegepast. 

Voor de klimaatadaptieve maatregelen zijn 
er verschillende maatregelen met dezelfde 
functie. Denk bijvoorbeeld aan waterbergen: 
Omdat dit op meer dan één manier toegepast 
kan worden. Op de volgende pagina's worden 
de klimaatadaptieve maatregelen toegelicht.

Richtlijnen van hittebestendig plannen 
Naar aanleiding van recent onderzoek van 
de HvA betreffend hittebestendigheid (Kluck 
et al., 2020) zijn er drie richtlijnen opgesteld 
die de gemeente bij het (her)inrichten van 
de stad kan gebruiken om stedelijk gebied 
hittebestendig in te richten. Er zijn twee 
doelen die aan de opstelling van deze 
richtlijnen ten grondslag liggen. Het eerste 
doel is tijdens hete periodes de gemiddelde 
luchttemperatuur zo laag mogelijk houden. 

Het tweede doel is overdag de hitte beperken 
en de stad leefbaar houden door voldoende 
koele plekken te creëren. 

De richtlijnen zijn als volgt: 
1. De afstand tot een aangename en 

aantrekkelijke koele verblijfsplek van 
woningen moet voldoende dichtbij zijn. 
Hierbij is het voorstel binnen 300 meter. 

2. Op het heetst van de dag moet er 
voldoende schaduw op belangrijke 
looproutes aanwezig zijn zodat essentiële 
functies in de stad voor iedereen 
bereikbaar blijven. Hierbij is het voorstel 
minimaal 40% 

3. Er moet zoveel groen zijn dat er 
verdamping kan optreden en de 
gemiddelde luchttemperatuur wordt 
beperkt. Hierbij is het voorstel minimaal 
30%

3. Klimaatadaptieve maatregelen
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Wadi (waterberging)
 + vangt water op van regenbui
 + biedt biodiversiteit 
 + verlaagt het stedelijke hitte eiland-effect
 + waterverbinding en recreatie 
 + verbetert de leefbaarheid stad
 − veel periodiek onderhoud
 − veroorzaakt slib in de afvoer

(De Gids Duurzame Gebouwen, 2016)Schets 3.A: Wadi (waterberging)

Schets 3.B: Polderdak/infiltratiekratten (waterberging)

Schets 3.C: Vijver (waterberging)

Schets 3.D: Waterberging onderkant van de brug

Polderdak (waterberging)
Een polderdak is een groendak met daaronder 
waterberingende kratjes.

 + vermindert temp. tot 2 graden buiten
 + biedt biodiversiteit (bijen, vlinder en vogels)
 + kan een regenbui van 60-150 mm bergen
 + vermindert de belasting op het riool
 + water verdamping 45-70% door planten
 + water hergebruiken 
 − kost veel geld

(Green Deal Groene Daken, 2018)

Vijver (waterberging)
 + verbetert de waterkwaliteit
 + biedt biodiversiteit
 + werkt verkoelend
 + neemt weinig ruimte in
 − veel onderhoud
 − moet min. 1,5 m diep zijn

(Amsterdam Rainproof, 2020)

Waterberging onderkant van de brug
 + kan een regenbui van 60-150 mm bergen
 + vermindert de belasting op het riool
 + beheer van water afvoer
 + water hergebruiken
 + draagt bij aan een klimaatbestendige stad
 − belastend voor de constructie

(Green Deal Groene Daken, 2018)

Lijst met klimaatadaptieve maatregelen:
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Conclusie
De bomen, zonnepanelen en moestuin hebben geen nadelen en zijn het voordeligst. Deze 
kunnen toegepast worden op de brug. Daarnaast valt de vijver af, want deze heeft de meeste 
nadelen. De wadi biedt meer verschillende voordelen met betrekking tot het klimaat en 
biodiversiteit. Dus is er gekozen om de wadi toe te passen in ons project. Voor de waterberging 
onder de brug is de mogelijkheid om deze te combineren met een polderdak. Op de brug 
komt dus een polderdak (waterberging) met verschillende plantensoorten die bijdragen aan de 
biodiversiteit en het verkoelen van de omgeving. 

Schets 3.E: Bomen met bankjes op de brug (schaduw)

Schets 3.F: Zonnepanelen werkplek (schaduw & energie)

Schets 3.G: Moestuin op de brug (biodiversiteit & voedsel)

Bomen met bankjes (schaduw)
 + biedt schaduwrijke zitplaatsen
 + de boom neemt warmte op
 + verkoelend effect
 + biedt biodiversitiet
 + verdampt water 
 + neemt CO2 en water op

(beter groen bv, 2018)

Zonnepanelen werkplek (schaduw)
 + in de natuur werken
 + biedt schaduw
 + biedt duurzame energie
 + biedt de mogelijkheid om een laptop of 

telefoon op te laden

Moestuin (biodiversiteit & voedsel)
 + kleinere afvalstroom (verpakkingen)
 + vermindert voedselverspilling
 + verkoelend effect
 + biedt biodiversitiet
 + verdampt water 
 + neemt CO2 en water op

(Groen Kapitaal, 2020)
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4. Ontwerp

In dit hoofdstuk worden het concept uitgelegd en de bijbehorende functies. We behandelen 
hiervoor de volgende deelvraag: Uit welke verschillende functies bestaat de brug?

De Knowledge Mile Park-brug zal ‘het Hoofdkwartier’ genoemd worden. Deze naam is gekozen 
omdat de brug als middelpunt voor de omgeving gezien wordt. Het concept is een brug met 
eilandjes met diverse diensten. Om de eilandjes ligt een oranje ovaal, dit is de atletiekbaan. (Zie 
Figuur 4.A). De brug biedt groenvoorziening, schaduw, sport, werkplekken, horeca en buiten 
educatie ruimte. De constructie van de brug is berekend op de lengte en sterkte van de houten 
kolommen en liggers. (Zie bijlage 3). Voor de brug is het materiaal hout gekozen, omdat hout 
duurzaam is. Dit komt doordat hout geen CO2 uitstoot, maar juist opneemt. Daarnaast past hout 
bij de natuurlijke uitstraling van de park brug.

Figuur 4.A: Vlekkenplan met functies en inspiratie
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De Knowledge Mile Park-brug
In het ontwerp (Figuur 4.A) is te zien dat de 
Knowledge Mile Park-brug uit 15 kleinere 
eilandjes met verschillende functies zal gaan 
bestaan. Hier worden de functies toegelicht. 
Het hoofdpad van de brug heeft als functie 
doorgang van het HvA Wibauthuis naar het 
HvA Kohnstammhuis en tegelijkertijd een 
oversteekroute van de ene kant naar de 
andere kant van de Wibautstraat. Deze is 
boven de rode lijn in Figuur 4.A te zien. 

Horeca:
In het midden van de brug zal er ruimte zijn 
voor de horeca. Er is nog niet bekend welke 
horeca hier zal komen maar er zijn wel al 
ideeën. Horeca sfeerbeeld (Zie Afbeelding 
4.A). Zo kan de Green House een goed café/
restaurant zijn voor op dit plein. The Green 
House is een circulair restaurant waar lekkere 
gerechten bereid worden van ingrediënten 
uit eigen moestuin en uit de regio. Ook heeft 
het bedrijf een green hub waar men elkaar 

kan ontmoeten en waar events georganiseerd 
worden. Deze verhalen en ontmoetingen 
inspireren mensen over hoe het anders en/of 
duurzamer kan en over een circulaire wereld 
waarin afval niet bestaat (The Green House 
restaurant, 2020). 

Moestuin:
De moestuin zal voornamelijk voor de horeca 
gebruikt worden. Hier kunnen ook proeven 
en onderzoeken gedaan worden door 
studenten. De moestuin zal zowel horizontaal 
(op de grond) als verticaal (aan de balustrade) 
worden toegepast.
(Zie Afbeelding 4.A & Afbeelding 4.B).

Werkplekken:
De werkplekken zijn voor de studenten en 
de BIZ. Hier kunnen de studenten in de 
buitenlucht studeren of BIZ medewerkers 
werken in de natuur. De werkplekken zullen 
worden voorzien van zonnepanelen. (Zie 
Schets 3.F)

Grasveld:
Er zullen een aantal grasvelden komen waar 
ook gewone zitplaatsen zullen zijn. Deze 
grasvelden zijn bedoeld voor studenten, 
omwonenden en bedrijfsmedewerkers. 

Educatie:
Er zullen twee ruimtes zijn waar docenten 
buiten les kunnen geven. Een van deze 
buitenruimtes zal worden voorzien van een 
pergola, zodat er in de zomer in de schaduw 
les gegeven kan worden. 
Leerkrachten zien positieve effecten van 
buiten lesgeven, zo blijkt uit het onderzoek 
van DUO. Docenten denken dat leerlingen 
graag buiten les hebben, en dat de ideale 
verhouding tussen binnen en buiten les 75% 
binnen en 25% buiten is (inv, 2020).
Onderzoekers Nathalie Daalder en Marloes Afbeelding 4.B: Moestuin

Afbeelding 4.A: Horeca & moestuin
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Martens hebben meer inzicht proberen te 
krijgen in de mogelijkheden en behoeftes van 
pabostudenten om buiten les te geven en de 
verwachtingen vanuit de opleiding (Nathalie 
Daalder, 2020). Er zijn uiteindelijk 567 
pabostudenten in hun analyses meegenomen. 
De belangrijkste conclusies waren dat 86% 
van de pabostudenten aangeeft dat buitenles 
een meerwaarde biedt voor leerlingen ten 
opzichte van alleen binnen lesgeven. Verder 
zal buitenles een echte meerwaarde zijn. Het 
zal het plezier van de studenten vergroten. 
Verder zullen de studenten een actievere 
houding krijgen en de lesstof zal beter blijven 

Afbeelding 4.C: Waterplein

Afbeelding 4.D: Atletiekbaan

hangen.

Zitplekken:
Er zullen meerdere zitplekken zijn voor de 
studenten en mensen die in alle rust willen 
werken. De zit plekken worden voorzien 
planten en bloemen die bijdrage aan de 
biodiversiteit. Er zullen zitplekken in de zon 
zijn maar ook in de schaduw. 

Waterplein:
Het waterplein zal vooral voor verkoeling 
zorgen in de zomer. Mensen kunnen dan even 
afkoelen bij het water. (Zie Afbeelding 4.C).

Atletiekbaan en sport:
Sport is enorm belangrijk voor lichamelijke 
gezondheid en heeft een positieve invloed op 
je brein. Daarom is het belangrijk om genoeg 
sportgelegenheden te hebben. Onderzoek 
wijst uit dat je alerter, vrolijker, creatiever en 
minder angstig wordt als je af en toe sport 
(FEM FEM, 2017). Als studenten beter willen 
presteren dan speelt sport dus ook een 
belangrijke rol. Er kan op de brug gesport 
worden en er kan een atletiekvereniging door 
bijvoorbeeld de HvA opgericht worden. (Zie  
Afbeelding 4.D).
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Onze gekozen maatregelen die effectief en realistisch zijn voor op en onder de brug zijn:

4.1 Klimaatadaptieve maatregelen

• wadi (waterberging) • Waterberging onderkant van de brug

• Bomen met bankjes op de brug (schaduw)

• Zonnepanelen werkplek (schaduw & energie)

• Moestuin op de brug (biodiversiteit & voedsel)



4.2 Schaduw

Dit hoofdstuk gaat over het belang van 
schaduw in de stad. Eerst wordt er gekeken 
naar de bestaande koele plekken vanaf de 
Wibautstraat. Daarna wordt de schaduw op 
het ontwerp van de brug toegelicht. 
 
WUR en Amsterdam Institute for Metropolitan 
Solutions berekenen de invloed van 
bebouwing, vegetatie, water, wind en 
schaduw op de lokale temperatuur. Het 
bedrijf heeft dit nu gedaan voor Amsterdam. 
Het bedrijf berekent bijvoorbeeld waar 
schaduw valt in een straat, op welk tijdstip 
en waar koele plekken zijn. Met deze 
analyses kan het bedrijf de overheid en/of 
gezondheidsdiensten tijdig waarschuwen om 
maatregelen te nemen (Louwerens, 2019).
Tot slot helpt het bedrijf stedelijke ontwerpers 
met de inrichting om het gebied koel te 
houden. Op de kaart is goed te zien dat de 
buurt in de Wibautstraat een erg warme buurt 
is met een temperatuur van 36,9 graden. (Zie 
Afbeelding 2.3.H).

Afbeelding 4.2.A: Koele plek route 1 (Google maps, 2020)

Afbeelding 4.2.B: Koele plek route 2 (Google maps, 2020)

Afbeelding 4.2.C: Koele plek route 3 (Google maps, 2020)

De drie dichtstbijzijnde bestaande koele plekken zijn vanaf het Wibautshuis in kaart gebracht (Zie 
Afbeelding 4.2.A, Afbeelding 4.2.B en Afbeelding 4.2.C). De dichtstbijzijnde koele plek is op 800 
meter lopen. (Zie Afbeelding 4.2.A). De afstand tot de koele plek is te groot. 10 minuten is te ver 
als het warm en te weinig schaduw is.
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De richtlijnen voor een hittebestendige stad 
zijn (zoals eerder genoemd in hoofdstuk 
3): Aftand tot koele plek is minimaal 300 
meter, de looproute naar de koele plek 
biedt minimaal 40% schaduw & 30% 
groenvoorziening voor de verdaping. 
Deze richtlijnen zijn in het ontwerp van de 
knowledge mile park brug als randvoorwaarde 
opgenomen. In het ontwerp komen de 
richtlijnen in de volgende punten tot uiting: 

• Afstand tot koelte 
De woningen grenzend aan de Wibautstraat 
hebben momenteel een afstand van 
800 meter tot een koele en aangename 
verblijfsplek (Afbeelding 4.2.H). Wanneer 
de Knowledge Mile Park-brug wordt 
geïmplementeerd zal deze afstand verkleind 
worden tot 100 meter. Hierdoor voldoet 
het nieuwe ontwerp van de brug bij aan de 
randvoorwaarde waarbij de woningen zich 
binnen een straal van 300 meter van een 
aangename koele plek moet bevinden. 

• Pergola 
Een van de buitenlokalen zal worden voorzien 
van een pergola. De pergola is gemaakt van 
hout en wordt bekleedt met klimplanten die 
niet alleen voor schaduw, maar ook voor 
verdamping kunnen zorgen. De pergola is een 
van de maatregelen die schaduw biedt op de 
brug. (Zie Afbeelding 4.2.D & 4.2.E). 
• Biodiversiteit 

Op de brug is sprake van een grote 
biodiversiteit. Er is overal op de brug sprake 
van beplanting in de vorm van bijvoorbeeld 
een moestuin, een grasveld, hangplanten 
en natuurlijk de bomen die tussen de brug 
doorsteken. Ook onder de brug wordt de 
groenstrook een wadi. Deze vergroening 
draagt bij aan de toename van verdamping 
wat weer bijdraagt aan beperking van de 
luchttemperatuur. Hier wordt een percentage 
van 30% aangehouden, wat valt onder de 
derde randvoorwaarde. 

Er is gekeken naar de hoeveelheid schaduw 
die op de brug valt. Hiervoor zijn er 2 dagen 
en 2 verschillende situaties gekozen. De 
eerste situatie is de schaduw zonder de brug 
en tweede situatie is de schaduw met de brug 
voor zowel de zomer en winter.
De zon bereikt zijn hoogste punt in de zomer 
op 21 juni. In de winter op 21 december staat 
de zon het laagst (Hermans, 2017).
In de zomer op 21 juni staat de zon het 
hoogst, waardoor de schaduw op deze dag 
het kleinst zal zijn van het jaar. In de winter op 
21 december staat de zon het laagste en is 
er juist meer schaduw. Deze 2 dagen worden 
vergeleken om aan te tonen of er in de zomer 
voldoende schaduw op de brug gecreëerd 
wordt en in de winter voldoende zonlicht. Dit 
wordt op de volgende pagina's weergeven en 
toegelicht.

Afbeelding 4.2.D: Pergola bovenaanzicht

Afbeelding 4.2.E: Pergola zij-aanzicht
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Schaduw in de zomer op 21 juni (gemaakt met SketchUp)

Afbeelding 4.2.F: Schaduw in de zomer op 21 juni in de Wibautstraat zonder brug

Afbeelding 4.2.G: Schaduw in de zomer op 21 juni in de Wibautstraat met brug

In deze situatie op Afbeelding 4.2.F is er weinig schaduw op straat. Dit komt doordat 21 juni de 
zon het hoogst staat en daardoor is er minder schaduw. Er is een heel klein beetje schaduw van 
de gebouwen, maar de verkeersroutes staan in de volle zon. Deze situatie voldoet niet aan de 
randvoorwaarde dat 40% van de looproute in de schaduw is. 

In deze situatie op Afbeelding 4.2.G is er al veel meer schaduw gecreëerd zowel op als onder de 
brug. Op de brug is dat gedaan door de zonnepaneel zitplekken, pergola en de bomen. Al deze 
maatregelen bieden schaduw. Er is op deze manier een looproute ontstaan die wel voldoet aan 
de 40% schaduw randvoorwaarde.
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Afbeelding 4.2.H: Schaduw in de winter op 21 december in de Wibautstraat zonder brug

In deze situatie op Afbeelding 4.2.H is er een lange schaduw en dit komt doordat de zon lager 
staat in de winter. Daarnaast is er in de winter juist weinig zonlicht. Dus in deze situatie is het de 
bedoeling dat er niet te veel schaduw ontstaat en zonder brug is dat ook het geval.

Afbeelding 4.2.J: Schaduw in de winter op 21 december in de Wibautstraat met brug

In deze situatie op Afbeelding 4.2.J is er veel meer schaduw dan is de zomer, maar dit is juist 
in de winter nadelig. Onder de brug is het bijna helemaal bedekt met schaduw. Op de brug 
kan er wel gelopen worden in de zon en dat is voor de helft van de brug. Daarnaast bieden de 
zonnepanelen zitplekken een droge zitplek als het bijvoorbeeld zou regenen. 

Schaduw in de winter op 21 december (gemaakt met SketchUp)
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Biodiversiteit
Een doel wat het ontwerp van de Knowledge 
Mile Park-brug heeft is het vergroten 
van de biodiversiteit in het gebied. Uit 
de gebiedsanalyse blijkt namelijk dat de 
biodiversiteit in het gebied laag is. Het 
ontwerp van de knowledge mile park brug 
zal groen bevatten dat gunstig is voor de 
toename van biodiversiteit. 

• Groene daken: De groene daken die 
toegevoegd zullen worden dragen bij aan 
de waterberging en afvoer in het gebied 
en kunnen bovendien functioneren als 
daktuin wat bijdraagt aan de biodiversiteit. 

• Inheemse planten: Veel Nederlandse 
insectensoorten en vogels zijn afhankelijk 
van Nederlandse planten. Daarom is 
het gunstig voor het vergroten van de 
biodiversiteit om inheemse plantensoorten 
te gebruiken. Dit zorgt er ook voor dat 
het groen beter bestendig is tegen 
bijvoorbeeld schimmels (HORTA, 2019). 

• Composthoop: GFT afval en Tuinafval is 
perfect voor het bemesten van de (moes)
tuin en dient tegelijkertijd als een thuis 
voor hommels (en egels) (HORTA, 2019).

• Insectenhotel: Met een insectenhotel 
wordt er een plaats gecreëerd waar bijen 
en andere insecten hun eitjes kunnen 
leggen. 

•  Bloemperken: Bloemperken dienen 
multifunctioneel. Ze zien er niet alleen 
mooi uit maar zijn ook een gunstige 
schuilplaats  voor vogels, en dienen als 
voedsel voor veel verschillende soorten 
insecten (GroenVandaag, 2020).

• Wadi: Wadi’s hebben niet alleen een 

belangrijke functie in de waterafvoer, ze 
dienen tegelijkertijd als vijver waar dieren 
als slakken libellen en kikkers baat bij 
hebben.

• Moestuin: Een moestuin kan naast 
voedselvoorziening ook bijdragen aan de 
biodiversiteit door een verscheidenheid 
aan gewassen te planten en bewerken. 

• Vervanging boomsoort: Momenteel 
staan er op de Wibautstraat platanen 
op de groenstrook en langs de weg. Dit 
is een mediterrane boomsoort wordt 
niet veel gebruikt door insectensoorten, 
vogels en er is zelfs vastgesteld dat de 
bomen aangetast zijn door schimmel 
(Sellies, 2012). De boomsoort kan 
vervangen worden door een inheemse 
boomsoort zoals bijvoorbeeld de 
doodsbeenderenboom. Deze is 
goed bestennig tegen hitte, droogte, 
luchtverontreiniging of strooizout 
en is bovendie een waardplant voor 
bijen(Bomenbieb, 2020).

• Prairietuinen: Prairietuinen zijn een ideale 
manier om in een sterk verstedelijkt 
gebied de biodiversiteit te vergroten 
doordat de soorten planten goed 
bestendig zijn tegen externe factoren 
zijn en weinig water nodig hebben. 
Prairietuinen toevoegen is daarom een 
ideale manier om de biodiversiteit in 
het gebied te vergroten (De tuinen van 
Appeltern, 2020).

Plantensoorten: 
Om deze punten die de biodiversiteit 
vergroten om te zetten naar concrete stappen 
die ondernomen kunnen worden is een lijst 
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4.3 Biodiversiteit

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag: Wat zijn de mogelijkheden voor de 
brug (Knowledge Mile Park-brug) op veschillende aspecten? met betrekking tot de biodiversiteit.



opgesteld met planten die gunstig zijn voor 
de biodiversiteit en samen een goede mix 
vormen van verschillende plantensoorten. (Zie 
Bijlage 2).

Voor de Wadi
• Wilgenroosje -> hoger opgaande 

plantensoort
• Watermunt -> hoger opgaande 

plantensoort
• Poelruit -> hoger opgaande plantensoort
• grote egelskop -> hoger opgaande 

plantensoort
• Grote waterweegbree -> Helofyt
• Zwanebloem -> Helofyt
• Riet -> Helofyt
•   Zwarte els -> houtig gewas
• Kleine watereppe -> Houtig gewas  

Op de Pergola
• Klimop -> ‘s winters groenblijvend
• Kamperfoelie -> ‘s winters groenblijvend
• Toscaanse Jasmijn -> ‘s winters 

groenblijvend

In de bloemperken
• egelzonnehoed, echinacea pallida, Llez, 

wikicommons
• ierse heide, daboecia cantabrica, Johan N, 

wikicommons
• geschubde mannetjesvaren dryopteris 

affinis, MPF, wikicommons
• ridderspoor, delphinium magic fountain, 

Gustaf Eriksson, wikicommons
• duizendblad, achillea millefolium, Pethan, 

wikicommons
• vingerhoedskruid, digitalis purpurea, 

AnRo0002, wikicommons

In de prairietuinen
• Aster.
• Dropplant, Agastache 'Black Adder' en 

andere Agastache soorten.

• Duizendblad, Achillea 'Coronation Gold' 
en andere Achillea soorten.

• Gele zonnehoed, Rudbeckia.
• IJzerhard, Verbena bonariensis.
• Pijpestrootje, Molinia-soorten.
• Rode zonnehoed, Echinacea purpurea 

'Magnus'

Inheemse planten
• kattenstaart 
• rapunzelklokje 
• knoopkruid 
• brunel 
• Hoefijzervaren
• geelster 

Watergebruik
Belangrijk is om rekening te houden met 
hoeveel water het groen op de brug nodig 
zal hebben. Gemiddeld hebben planten 
ongeveer 20 liter per vierkante meter per 
week nodig. De lijst aan planten is zorgvuldig 
samengesteld op basis van hun eigenschap 
goed te kunnen functioneren met weinig 
water. Uitgaant van dat het gemiddelde van 
20 liter water per vierkante meter per week 
ruim voldoende zal zijn. Het brugontwerp zal 
ongeveer 1000 m2 uit vergroening bestaan. 
Dit komt neer op 20.000 liter water per 
week. Doordat er ook groene daken met 
waterbeheer in het concept zitten, en op 
het Benno Premselahuis al aanwezig is, zijn 
we in staat om regenwater te gebruiken als 
sproeiwater en dit op te slaan voor droge 
periodes en juist af te voeren bij natte 
periodes. 
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Een van de klimaatbestendige 
maatregelen die wordt toegepast op 
en onder de Knowledge Mile Park-brug 
is regenwaterberging. Het regenwater 
gaat geborgen worden door middel van 
bergingskratten onder het vloeroppervlak 
van de brug. Over de gehele oppervlakte 
van de brug worden deze kratten geplaatst. 
Het geborgen water zorgt voor minder 
wateroverlast op straat en is belangrijk voor 
de biodiversiteit op de brug. De bomen en 
planten op de brug staan in contact met de 
waterberging en kunnen in tijden van droogte 
hier water vandaan halen. 

Verder wordt er onder de brug, op de locatie 
waar zich nu de middenberm bevindt, een 
wadi gerealiseerd. Deze wadi heeft twee 
bergingsfuncties. 
De eerste functie is dat het neerslag zal 
bergen uit de omliggende omgeving. 
Neerslag wat in de omgeving van de 
Wibautstraat valt zal in de wadi geborgen 
worden en zorgt dus voor minder water op 
straat. 
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4.4 Waterberging

Figuur 4.4.A: Wadi onder de brug met afmetingen

De tweede functie is waterbergen wat 
afkomstig is uit de berging van de brug 
zelf. Tijdens het bergen van het water op 
de brug wordt de brug natuurlijk zwaarder 
door de hoeveelheid water die het constant 
moet dragen. Wanneer de berging maximaal 
gevuld is tijdens een bui zal er water geloosd 
worden in de wadi onder de brug. 

De twee klimaatadaptieve maatregelen 
hebben een positiefeffect op de hoogte van 
het water in de Wibautstraat. In de huidige 
situatie staat er na een bui van 70 mm/uur 20 
cm water tussen de trottoirs en 2 cm op straat. 
In de nieuwe situatie staat er na eenzelfde 
intensieve bui nog maar 15 cm tussen de 
trottoirs en geen water om de omliggende 
straat. De maatregelen zorgen dus voor een 
flinke reductie van de waterhoogte in de 
Wibautstraat. 

Voor de uitgebreide, gedetailleerde 
berekening van deze waterhoogtes, zie Bijlage 
5. Hier staan de berekeningen en verdere info 
en worden de randzaken toegelicht.  
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4.5 Futuristisch ontwerp

Afbeelding 4.5.A: Futuristisch ontwerp

Het futuristisch ontwerp is momenteel niet 

realistisch, maar in de toekomst kan dat 

nog veranderen. Dit is het nieuwe ontwerp 

van de brug met een aantal aanpassingen. 

De volgende elementen zijn toegevoegd: 

windturbines, hangnet, palmbomen, zwembad 

en glijbaan. (Zie Afbeelding 4.5.A).

De temperaturen stijgen, zoals al eerder 

genoemd is in de SWOT-analyse. Vandaar dat 

er in het futuristisch ontwerp palmbomen en 

een zwembad zijn toegepast. Als het zo ver is 

dat het klimaat in Nederland naar een tropisch 

klimaat verandert. Dan is er een mogelijkheid 

om palmbomen te plaatsen. Daarnaast is er 

een zwembad om lekker in af te koelen in de 

zomer. De kinderen kunnen van de glijbaan 

gaan en belanden zo in de wadi. 

Er zijn schaduwrijke zitplaatsen onder 

palmbomen. Er hangt een hangnet om in 

te liggen of in te klimmen. (Zie Afbeelding 

Windturbine

Hangnet

Glijbaan

Palmboom 
(kokosnoot boom)

Zwembad

4.5.B). Met de windturbine kan er energie 

worden opgewekt. Dit is voordelig wanneer er 

te weinig zonlicht is voor de zonnepanelen om 

energie mee op te wekken. 

Afbeelding 4.5.B: Schets hangnet



Hangnet

Glijbaan

Palmboom 
(kokosnoot boom)

Conclusie
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De bedrijveninvesteringszone, de Hogeschool 
van Amsterdam en de Knowledge Mile willen 
graag een brug-park bij de HvA campus 
in de Wibautstraat. De gemeente wil dat 
de Knowledge Mile nog groener wordt en 
wil dit groen graag functioneel aanleggen. 
Daarnaast zal de straat toekomstbestendig en 
klimaat-adaptief worden ingericht. Om dit te 
realiseren zijn er verschillende analyses van het 
gebied gemaakt. Zo is er een SWOT-analyse 
gemaakt van het gebied. De belangrijkste 
uitkomsten van deze analyse is dat het 
gebied heel levendig is. De HvA campus is 
hier namelijk gevestigd samen met heel veel 
bedrijven. Maar tegelijkertijd is er te weinig 
biodiversiteit en is er sprake van hitte en 
droogte. Daarnaast is het gebied laaggelegen 
wat tot wateroverlast kan leiden. 

Met het klimaatbestendige ontwerp is de 
hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord:
Hoe kan de Knowledge Mile Park-brug 
ontworpen worden zodat hij bijdraagt aan 
klimaatbestendig plannen van de stad?

Deze brug zal een enorme toegevoegde 
waarde hebben voor het klimaatbestendig 
plannen, de samenleving maar ook voor 
de biodiversiteit. Deze drie punten worden 
hieronder toegelicht.

Klimaatbestendig plannen:
Op basis van het klimaat en de 
klimaatadaptieve maatregelen te analyseren 
wordt er duidelijk wat de mogelijkheden zijn. 
Daarna kan er een klimaatbestendig plan 
worden gemaakt. 

Water:
Het regenwater gaat geborgen worden 
door middel van bergingskratten onder het 
vloeroppervlak van de brug en een er zal 
een wadi onder de brug komen. Deze wadi 
heeft twee bergingsfuncties. Hier zal namelijk 
water worden geborgen uit de omliggende 
omgeving maar kan ook het regenwater 
bergen wat op de brug valt. Deze wateropslag 
zorgt ervoor dat er bij een bui van 70 
millimeter in een uur het water van 20 naar 15 
centimeter hoogte gaat tussen de trottoirs. 
Verder zal er geen water meer liggen in de 
omringende straten.

Droogte:
Doordat er op en onder de brug veel 
water geborgen kan worden kan droogte 
tegengegaan worden. De bomen en planten 
kunnen namelijk in droge tijden nog genoeg 
water opnemen dankzij de brug. De brug 
kan tot 595.000 liter opslaan wat gebruikt 
kan worden voor de planten en bomen. Alle 
planten hebben per week ongeveer 20.000 
liter water nodig. Er is dus genoeg water voor 
de planten in droge periodes.

Hitte:
Ook zal deze brug een extra koele plek 
vormen. Uit onderzoek is naar voren gekomen 
dat de dichtstbijzijnde koele plek op iets 
minder dan een kilometer zit. Voor ouderen 
of zwakkere zijn deze plekken dus moeilijk 
te bereiken. Nu kunnen ouderen die dichtbij 
wonen een bezoek brengen aan het park. 
Dit is niet alleen voor ouderen fijn. Voor alle 
mensen is het fijn om even af te kunnen 



koelen tijdens warme dagen.

Samenleving:
De brug zal een boost geven aan de lokale 
samenleving. De brug zal echt als een centraal 
punt worden gezien waar afgesproken kan 
worden door studenten, bedrijven en de 
lokale bevolking. Dit komt mede doordat 
de brug uit vijftien verschillende deel-
eilanden bestaat. Dit zorgt ervoor dat mensen 
voor verschillende gelegenheden naar de 
brug gaan. Denk aan een studieopdracht, 
sollicitatiegesprek, een vriend(in) die je al vijf 
jaar niet hebt gesproken of om te sporten. 
Mensen die in de buurt wonen zullen dus 
zeker van deze brug gebruik maken. 

Biodiversiteit:
Door de brug zal de biodiversiteit flink 
toenemen. Ten eerste zullen er meer planten 
zijn dan eerst. Deze planten trekken weer 
insecten aan wat ook weer vogels zag 
aantrekken. Verder zullen er in de wadi veel 
nieuwe planten en organismen komen. 
Bijna alles wat de mens eet komt doordat er 
biodiversiteit is. Het is dus heel belangrijk om 
de biodiversiteit niet te laten verdwijnen. 
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Het doel van dit onderzoek was om erachter 
te komen hoe The Knowledge Mile Park-
brug ontwerpen kan worden om bij te dragen 
aan de klimaatbestendige plannen van de 
stad Amsterdam. De resultaten laten aan de 
hand van verschillende analyses zien dat er 
een aantal opties zijn van klimaatadaptieve 
maatregelen die hier positief aan bijdragen. 

Er zijn op professionele manieren analyses 
uitgevoerd door derde- en vierdejaars 
studenten op het onderzoek niveau wat 
verwacht wordt van Hbo-studenten. De 
uitkomsten van dit rapport kunnen wat 
afwijken. Deze twijfelpunten worden hieronder 
toegelicht.

Voor het ontwerpen van de parkbrug 
is gekozen om hout te gebruiken als 
constructiemateriaal. Hout is geen alledaags 
constructiemateriaal voor grote bruggen 
dus zijn hier constructieberekeningen voor 
gemaakt. Deze berekeningen en uitkomsten 
zijn gemaakt aan de hand van de vuistregels 
van het TU Delft, en zijn tot een bepaald 
niveau realistisch. Daarentegen zijn wij 
geen geschoolde constructeurs die expert 
zijn op het gebied van deze berekeningen. 
Wij adviseren daarom in een eventueel 
vervolgonderzoek de constructie van de brug 
te laten berekenen door constructeurs. 

Tijdens het berekenen van de waterberging 
in de huidige en nieuwe situatie is er 
bepaald hoe groot de wateroverlast is na 
een bui met een intensiteit van 70 mm/
uur. Voor deze berekening zijn verschillende 

oppervlaktes van de omliggende omgeving 
van het projectgebied essentieel. Deze 
oppervlaktes zijn bepaald aan de hand 
van berekeningen via Google Maps. Dit 
zijn globale berekeningen die wat grovere 
uitkomsten geven, omdat oppervlaktes via 
Maps niet voor de volle 100% betrouwbaar 
zijn. De berekeningen die gemaakt zijn aan de 
hand van deze oppervlaktes zijn erg realistisch 
maar kunnen natuurlijk altijd iets afwijken van 
de werkelijkheid. 

Ondanks dat sommige resultaten iets 
kunnen afwijken van de werkelijkheid geeft 
het onderzoek in grote lijnen een realistisch 
beeld van de mogelijkheden van het gebied. 
De door ons gekozen en berekenende 
klimaatadaptieve maatregelen hebben 
een positief effect op de omgeving in 
verschillende aspecten zoals leefbaarheid, 
socialiteit, sportiviteit, biodiversiteit, veiligheid 
en natuurlijk het klimaat. 
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Bijlage 1 Vormstudies

Brug met boom en zitplaatsen
De boom gaat door een gat in de brug, 

waardoor er een schaduwrijk gebied ontstaat 

dat comfort biedt aan de omringende 

zitplaatsen. 

Brug over brug
Een brug die over een andere brug gaat, zodat 

er meerdere looproutes en zichtlijnen ontstaan. 

Schets 1: Brug met boom en zitplaatsen

Schets 2: Brug over brug

Schets 3: Zigzag brug

Schets 4: Brug met glijbaan

Zigzag brug
Een brug die in een zigzag beweging naar de 

andere kant gaat. 

Brug met glijbaan
Een brug met een glijbaan eraan, zodat je op 

een speelse manier direct beneden bent.  
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Boogbrug
Een simpele brug van die in een gebogenvorm 

van de ene kant naar de andere kant gaat.

Schets 5: Boogbrug

*dit zijn verschillende mogelijke vormen voor de brug en zijn niet per se realistisch



Conclusie
We hebben gekozen voor de brug met eilandjes. (Zie Schets 2.6.I: Brug met eilandjes). Deze 

vorm biedt de meeste mogelijkheden qua functies, looproutes en zichtlijnen. Op elk eiland 

kunnen verschillende functies en klimaatbestendige maatregelen worden geplaatst. 

53

Van boom tot boom brug
Een brug waarvan de looproute van boom tot 

boom gaat. Hierbij is de brug om de boom 

heen gemaakt.

Schets 6: Van boom tot boom brug

Schets 7: S-brug tussen de bomen door

Schets 8: Massieve brug

S-brug tussen de bomen door 
Een S-vormige brug waarbij het lijkt alsof de 

brug tussen de bomen doorgaat.  

Massieve brug
Een massieve brug van steen, die lijkt op een 

brug om een gracht te overbruggen.  

Schets 9: Brug met eilandjes

Brug met eilandjes
Een brug met verschillende eilandjes, die met 

elkaar in verbinding staan. Op elk eiland kan 

een andere functie. 

Schets 10: Infinity brug

Infinity brug
Een brug waarvan de looproute in een infinity 

of 8 teken gaat. 



Wilgenroosje Watermunt Poelruit

Grote egelskop Grote waterweegbree Zwanebloem Riet

Zwarte els (boom) Kleine watereppe

Klimop Kamperfoelie Toscaanse Jasmijn

Egelzonnehoed Ierse heide Geschubde mannetjesvaren 

Bijlage 2 Biodiversiteit visualisatie

Wadi

Pergola

Bloemen
perken
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Ridderspoor Duizendblad Vingerhoedskruid

Aster Dropplant Duizendblad (geel)

Gele zonnehoed IJzerhard Pijpestrootje Rode zonnehoed

Kattenstaart Rapunzelklokje Knoopkruid

Brunel Hoefijzervaren Geelster

Prairie
tuinen

Inheemse
planten
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Bijlage 3 Constructieve berekeningen
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Vloerbalkhoogten vuistregels:
• breedte = 1/3 of 1/4 x hoogte
• hout: gezaagde houten vloerliggers (tot 6 m) 1/20 x lengte
• gelamineerde houten vloerliggers (tot 10 m) 1/17 x lengte
Berekening: 6000mm/20 = 300mm 
Voor een lengte van 6 meter is de balk 0,3 meter dik.

Kolommen vuistregels:
• hout: breedte = lengte / 20 
Berekening: 16.000mm /20 = 800 mm
Voor een lengte van 16 meter is de kolom dikte 0,8 meter dik. 

Figuur 1: Vuistregels, (TU Delft, 2013)



Bijlage 4 Visualisatie brug
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Bijlage 5 Waterberging berekeningen

Een van de klimaatbestendige maatregelen 
die we op De Knowledge Mile Park Brug 
gaan toepassen is regenwaterberging. Het 
regenwater gaat geborgen worden door 
middel van bergingskratten onder het 
vloeroppervlak van de brug. Over de gehele 
oppervlakte van de brug worden deze kratten 
geplaatst. De oppervlaktes per eiland zijn 
berekend en zijn in Figuur 1 te zien.

De infiltratiekratten hebben een dikte van 10 
cm en kunnen 8 cm water bergen. Wanneer 
alle oppervlaktes bij elkaar worden opgeteld 
komen we op een totale oppervlakte van 
2123 m². Over deze 2123 m² gaat dus water 
opgevangen worden om vervolgens in de 
kratten geborgen te worden. 

Er wordt gerekend met een maatgevende 
bui met een intensiteit van 70 mm/uur. 
De gemeente Amsterdam streeft ernaar 
hiervan 20 mm via het ondergrondse 
hemelwaterstelsel te verwerken en 50 mm 
tijdelijk te bergen in de openbare en private 
ruimten (Gemeente Amsterdam, 2016). 

Als eerst wordt er van de huidige situatie 
berekent hoeveel neerslag en in totaal in het 
projectgebied valt. Vervolgens kan er aan de 
hand van deze berekeningen worden bepaald 
hoeveel millimeter water er op de straat en 
trottoirs zal staan na zo een maatgevende bui. 
Daarna zal deze neerslagberekening opnieuw 
worden gedaan met de toevoeging van de 
brug en wadi. Hierna zal er een duidelijk 
verschil te zien zijn wat de invloed is van de 
klimaatbestendige maatregelen. 

Huidige situatie
Als eerste is de totaaloppervlakte van 
het projectgebied bepaald met behulp 
van Google maps. In figuur 10B is het 
projectgebied te zien met een afgeronde 
oppervlakte van 29700 m². (Zie Figuur 2).

Aan de hand van deze oppervlakte kunnen 
we bepalen hoeveel neerslag er in totaal in 
het projectgebied valt. Zoals al eerder in de 

Figuur 1: Plattegrond van het ontwerp met per eiland 

individueel de berekende oppervlaktes

Figuur 2: Grenzen van het projectgebied met de 

bijbehorende gegevens zoals de afmetingen en de 

hoeveelheid vierkante meters (Google Maps, 2021).
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tekst vermeld wordt er gerekend met een 
maatgevende bui van 70 mm/uur.

Hoeveelheid neerslag:
( 70 / 1000 ) * 29700 = 2079 m³ water

Er valt dus in het projectgebied 2079 m³ 
neerslag bij een bui van 70 mm/uur. Dit 
betekent niet dat er daadwerkelijk 2079 m³ 
water op de straat komt te staan. Zoals al 
eerder vermeld wordt van de 70 mm neerslag 
20 mm door het hemelwaterriool verwerkt. 

Hoeveelheid neerslag naar hemelwaterriool:
( 20 / 1000 ) * 29700 = 594 m³ water

Verder zal nog een deel van de totale 
hoeveelheid neerslag infiltreren in de 
onverharde grond. Voor deze hoeveelheid 
infiltrerende neerslag te bepalen hebben we 
eerst het percentage onverharde grond nodig 
van het projectgebied. Zoals in figuur 10B te 
zien is heeft het gebied weinig onverharde 
grond. De berm van de Wibautstraat is 
van gras, verder zijn er nog wat struiken te 

vinden en staan er ongeveer 40 bomen in het 
gebied. Wij hebben door middel van Google 
maps een schattig gemaakt dat projectgebied 
voor 10% uit onverharde grond bestaat. 
10% van de totale oppervlakte = 0,1 * 29700 
= 2970 m²

Vervolgens moet er bepaald worden uit 
welke grondsoort de onverharde bodem 
bestaat. Dit wordt gedaan door middel van 
een bodemonderzoek in het projectgebied. 
Deze bodemonderzoeken zijn te vinden op de 
website van Dinoloket. in Figuur 3 is een kaart 
te zien van een bodemonderzoek wat midden 
in het projectgebied valt.

Te zien is in de lithologie van Figuur 3 dat 
de eerste meters bodem uit zand bestaat 
in de midden tot grove categorie. Dit is 
belangrijk om te weten omdat deze gegevens 
nodig zijn om de infiltratiecapaciteit van 
de bodem te bepalen. In Tabel 1 zijn de 
infiltratiecapaciteiten van verschillende type 
grondsoorten te zien.

Figuur 3: Bodemonderzoek in de Wibautstraat, de groene stip geeft de exacte locatie van de boring aan ( DINOloket, 2021)

Tabel 1: Tabel met de K-waardes en infiltratiecapaciteiten van verschillende bodemtypes
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Het type bodem in de Wibautstraat bestaat 
dus uit zand van de midden tot grove 
categorie. Dit type grond is niet in de tabel te 
zien maar valt tussen grof en fijn zand in. Onze 
aanname is dat het type grond iets meer naar 
fijn neigt en een K-waarde heeft van 2 m /
dag. De reden voor deze aanname luidt als 
volgt. De bodemlagen gaan van midden naar 
grof zand om vervolgens naar veen en klei te 
gaan. Veen en klei zijn bodemsoorten waar 
water slecht in infiltreert, dit is ook te zien in 
de bovenstaande tabel. Wij hebben daarom 
de K-waarde naar beneden afgestemd. Verder 
is rekenen met een lagere K-waarde veiliger 
omdat er beter van uitgegaan kan worden dat 
er minder water infiltreert dan meer. 
Deze K-waarde wordt omgerekend naar de 
infiltratiecapaciteit in mm/uur.
( 2 / 24 ) * 1000 = 83 mm/uur 

Hoeveelheid neerslag dat in de grond 
infiltreert:
Onverhard oppervlakte:   2970 m²
Infiltratiecapaciteit:  83 mm/uur of 
0,083 m/uur

2970 * 0,083 = 247 m³ neerslag wat in de 
bodem infiltreert
Uit de bovenstaande berekeningen blijkt dus 
dat er van de totale hoeveelheid neerslag een 
deel het hemelwaterriool ingaat en een deel 
in de bodem infiltreert. 
Totale hoeveelheid neerslag:  2079 m³
Neerslag in hemelwaterriool:  594 m³
Neerslag wat infiltreert: 247 m³

2079 – 594 – 247 = 1238 m³ resterend 
neerslag blijft over en zal dus op de straat 
terecht komen. 

Om te weten hoe hoog het water op 
de straat komt te staan hebben we de 
straatoppervlakte nodig. 
Dit is te bepalen door de totale oppervlakte 
te verminderen met de bebouwing en het 
onverhard gebied. De oppervlaktes van 
de gebouwen zijn bepaald door gebruik te 
maken van Google maps en het onverhard 
gebied is al eerder in de tekst bepaald. 

Totale oppervlakte projectgebied:  
29700 m²
Oppervlakte bebouwing:  11124 m²

Oppervlakte onverhard gebied:  743 
m²

Straatoppervlakte: 29700 – 11124 – 743 = 
15606 m²

Nu we de resterende hoeveelheid neerslag 
en het straatoppervlak hebben bepaald kan 
er berekend worden hoeveel centimeter 
water er op de straat komt te staan. Dit wordt 
berekend door de hoeveelheid neerslag te 
delen door het straatoppervlak. 

Hoeveelheid resterende neerslag:  1238 
m³
Straatoppervlakte:   15606 m²

Hoogte water op de straat:   1238 
/ 15606 = 0,08 m dus 8 centimeter

Er zal dus 8 cm water op straat staan in de 
situatie wanneer de straat helemaal vlak zou 
zijn. In de werkelijkheid is dit niet het geval. 
Straten worden op een manier ontworpen 
dat wanneer water op straat komt te staan, 
dit water afstroomt naar de weg vaak in het 
midden van de straat. Hier wordt het water 
geborgen tussen de trottoirs aan beide zijden. 
Deze trottoirbanden zijn over het algemeen 
20 cm hoog (van den Hout, R, 2013). De weg 
dient dus als waterberging zodat het water 
niet de gebouwen in stroomt en schade 
aanricht. 

De volgende stap is om te berekenen hoeveel 
centimeter water er op de weg tussen de 
trottoirs komt te staan. Als deze maximaal 
gevuld is wordt er ook bepaald hoeveel 
centimeter er op de trottoirs zelf komt te 
staan. 
Deze berekening wordt gemaakt door de 
resterende hoeveelheid neerslag te delen 
door de oppervlakte die zich tussen de 
trottoirs van de Wibautstraat bevinden. 
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Figuur 4: De lengte van de Wibautstraat wat in ons 

deel van het projectgebied valt (Google Maps, 2021).

Afmetingen Wibautstraat:
Lengte:    270 m
Breedte rijbaan:  4 m 
Aantal rijbanen:  4

Oppervlakte Wibautstraat:
270 * 4 * 4 = 4320 m²

Nu we de hoeveelheid resterende neerslag 
en de oppervlakte van de Wibautstraat weten 
kunnen we de hoogte van de neerslag op 
straat bepalen. 

Hoeveelheid resterende neerslag: 1238 m³
Straatoppervlakte:  4320 m²

Hoogte water op de straat: 
1238 / 4320 = 0,28 cm

Dit betekent dus dat de berging op de weg tussen de trottoirs maximaal is gevuld. Hier staat 20 
cm water in, omdat deze trottoirs 20 cm hoog zijn.
Met de overige 8 centimeter gaan we nu verder rekenen. De reden hiertoe is dat deze 8 cm 
neerslag niet op het straatoppervlakte van de Wibautstraat valt, maar verspreid wordt over de 
totale straatoppervlakte. Hieronder is de berekening te zien hoeveel neerslag er over de rest van 
de straat verspreid wordt.

Totale straatoppervlak:    15606 m²
Straat / weg oppervlak Wibautstraat:  4320 m²

( 4320 / 15606 ) * 0,08 = 0,02 m dus 2 cm

Dit betekent dat naast de maximaal gevulde trottoirs van 20 centimeter hoogte, er 2 cm 
overtollig water op het omliggende straatoppervlak blijft staan. 

De bovenstaande neerslag berekening is gebaseerd op het projectgebied rond de Knowledge 
Mile Park Brug in de Wibautstraat. In de werkelijkheid heeft een maatgevende bui geen 
projectgrenzen. Zoals al eerder in de SWOT-analyse vermeld is, is de Wibautstraat een van de 
laagstgelegen delen van het projectgebied. Dit betekent dat de neerslag van de omliggende 
straten ook gedeeltelijk naar de Wibautstraat stroomt. Hierdoor zal de situatie, de hoogte van het 
water op straat, waarschijnlijk nog erger zijn dan in de bovenstaande berekening is berekend.
In Afbeelding 2.3.E in de SWOT-analyse zijn de modelresultaten te zien van een wateroverlast 
kaart via de klimaat effectenatlas. In deze kaart is een maatgevende bui gemodelleerd die eens 
in de honderd jaar voorkomt. Op de kaart is te zien dat in de Wibautstraat in zo een situatie 15 
tot 30 centimeter neerslag op de straat blijft staan. Dit is dus vergelijkbaar met de bovenstaande 
berekeningen. Wij hebben zelf gerekend met een maatgevende bui die eens in de tweehonderd 
jaar voorkomt, alleen was hier geen kaart van beschikbaar.
Nieuwe situatie
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In de nieuwe situatie worden er twee klimaat adaptieve maatregelen toegepast op en rond de 
brug. Op de brug gaat er water geborgen worden door het plaatsen van bergingskratten en 
onder de brug zal een wadi komen. Als eerst wordt de berging capaciteit van de brug berekent 
en vervolgens die van de wadi. Daarna zal blijken wat dit voor effect heeft met de hoogte van het 
water dat op straat zal staan na een maatgevende bui.
Hieronder is de berekening te zien hoeveel neerslag er maximaal op de brug geborgen kan 
worden. 

Oppervlakte brug:   2123 m²
Dikte infiltratiekratten:   0,08 m
Maatgevende bui:  70 mm/uur

Waterberging: 2123 * 0,07 = 148,61 m³ (afgerond 149) water

Tijdens het bergen van het water op de brug wordt de brug natuurlijk zwaarder door de 
hoeveelheid water die het constant moet dragen. Wij willen de brug water laten bergen en dus 
vertragen. Wanneer de berging maximaal gevuld is tijdens een bui zal er water geloosd worden 
in een nieuwe wadi die onder de brug zal komen. 

Wadi:
Onder de brug zal een wadi komen om water op te vangen wat afkomstig is vanuit de brug 
en omliggende omgeving. Zoals hierboven vermeld is willen wij een smartsysteem aan de 
waterberging toevoegen om zo de waterdoorstroom te reguleren. Wanneer de berging maximaal 
gevuld is gaan er kleppen open en zal er vertraagd water worden geloosd in de wadi.

Afmetingen wadi
Lengte:  162m
Breedte: 11m
Diepte :  0,5m

Waterberging capaciteit
Volume:  162 * 11 * (0,5/2) = 446 m³

In de nieuwe situatie kan er dus veel meer water geborgen worden door de twee klimaat 
adaptieve maatregelen. Hieronder wordt er berekent wat dit voor effect heeft op de hoogte van 
het water in de Wibautstraat.

Berging 
Brug:    149 m³
Wadi:   446 m³
Totale Berging:  149 + 446 = 595 m³

Nu er op twee locaties water geborgen gaat worden wordt de hoeveelheid resterende neerslag 
wat op straat valt ook minder. Eerder in deze berekening hebben we bepaald hoeveel water er in 
het hemelwaterriool terecht komt en hoeveel water er in de bodem infiltreert. Hier gaat dus ook 
nog waterberging aan toegevoegd worden. Hieronder is de berekening te zien hoeveel resterend 
water er op straat valt in de nieuwe situatie.

Totale hoeveelheid neerslag:  2079 m³
Neerslag in hemelwaterriool:  594 m³
Neerslag wat infiltreert: 247 m³
Waterberging:   595 m³

62



2079 – 594 – 247 – 595 = 643 m³ resterend neerslag blijft over en zal dus op de straat terecht 
komen. 

Nu we de resterende hoeveelheid neerslag en het straatoppervlak hebben bepaald kan er 
berekend worden hoeveel centimeter water er op de straat komt te staan. Dit wordt berekend 
door de hoeveelheid neerslag te delen door het straatoppervlak. 

Hoeveelheid resterende neerslag:  643 m³
Straatoppervlakte:   15606 m²

Hoogte water op de straat:   643 / 15606 = 0,04 m dus 4 centimeter

Er zal dus, in de denkbeeldige situatie dat de straat geheel vlak is, 4 centimeter water op straat 
staan na een bui van 70 mm/uur. Door het toevoegen van de brug en wadi is de hoogte in 
vergelijking met die van de huidige situatie gehalveerd. 
Nu gaan we berekenen hoeveel van deze hoeveelheid water tussen de trottoirs komt te staan en 
hoeveel centimeter daar overheen zal gaan. 

Hoeveelheid resterende neerslag:  643 m³
Straatoppervlakte:   4320 m²

Hoogte water op de straat: 
643 / 4320 = 0,15 cm

Dit betekent dus dat de berging op de weg tussen de trottoirs maar tot 15 centimeter hoogte 
gevuld is en dat er geen overig water op de rest van de omliggende straat zal staan. 

Conclusie:
Door het toevoegen van de klimaat adaptieve maatregelen wordt er dus veel meer water 
geborgen. 
Te zien is dat de wadi een groter effect heeft op de waterhoogte dan de brug. Dit heeft er mee te 
maken dat de wadi simpel weg veel meer water kan bergen. Dit betekent echter niet dat de brug 
minder belangrijk is. Het geborgen water in de brug is erg belangrijk voor het levend houden van 
alle planten op de brug. 
De twee klimaat adaptieve maatregelen hebben een positiefeffect op de hoogte van het water in 
de Wibautstraat. In de huidige situatie staat er na een bui van 70 mm/uur 20 cm water tussen de 
trottoirs en 2 cm op straat. 
In de nieuwe situatie staat er na eenzelfde intensieve bui nog maar 15 cm tussen de trottoirs en 
geen water om de omliggende straat. De maatregelen zorgen dus voor een flinke reductie van 
de waterhoogte in de Wibautstraat. 
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