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De opgave
Gestreefd wordt het klimaatbestendig maken van het Westland te koppelen aan de
doelstelling het landschap te verfraaien en de recreatieve en ecologische kwaliteit te
vergroten. Dit heeft geleid tot het plan Poelzone. De Poelwetering krijgt als een verbrede
watergang de taak om water uit het Westland te verzamelen en af te voeren naar een nieuw
gemaal aan zee. Tegelijkertijd wordt de watergang voorzien van groene oevers en zo tot een
ecologische en recreatieve corridor ontwikkeld, dwars door het Westland, van de rivieroever
naar de kust.
De Poelpolder werd aangewezen als gebied, waarin bij extreme regenval tijdelijk 75.000 m3
water kan worden geborgen. Een situatie die zich waarschijnlijk eens in de 15 jaar zal
voordoen. Deze laaggelegen polder van circa 60 hectare vol met glasopstanden is daartoe
opgekocht. Het ONW (ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland) heeft als taak om
naast het realiseren van de piekberging deze polder te ontwikkelen tot een woonwijk van
circa 1200 woningen en om een ecologische corridor te realiseren.

Het planconcept
Aanvankelijk werd onderzocht op welke wijze een park kan worden gemaakt dat zowel
ecologisch als recreatief voldoende kwaliteit heeft wanneer het eens in de 15 jaar wordt
geïnundeerd. Hiertoe zou een park van circa 7,5 hectare worden gemaakt op het polderpeil,
dat circa 1 meter onder het boezempeil ligt. Bij extreem hevige regenval zou dit door kaden
omringde park onder een laag water van een meter verdwijnen.
Om te bepalen waar dit park moet worden gesitueerd is een hoogtekaart van het gebied
bestudeerd. Op basis van deze kaart werd geconcludeerd dat ruim driekwart van het gebied
onder boezempeil is gelegen en dus onder water zou komen te staan als de kaden worden
afgegraven. Dit bracht de ontwerpers op het idee de polder als natte berging in te richten.
Op een plas kan immers ook water worden gestapeld.
De maximaal getolereerde peilstijging van de boezem is 0,35 meter. Een compleet nieuwe
ingang op het ontwerpvraagstuk werd geopend toen werd voorgesteld deze tolerantiemarge
te benutten als waterberging. Om de vereiste 75.000 m3 piekberging te creëren is een plas
nodig van 21.4300 m2. Ongeveer de omvang van het onder boezempeil gelegen plangebied.
Door de calamiteitenberging op deze wijze te realiseren ontstaan meerdere voordelen:

Oorspronkelijke plan met piekberging
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De extra bergingscapaciteit is 365 dagen per jaar beschikbaar, na elke regenbui; door de dempende
werking van de plas wordt de boezem robuuster.
De bergingscapaciteit levert ook een bijdrage aan het watersysteem in tijden van droogte;
Het gebied kan worden ontpolderd, hetgeen aanzienlijke verlichting van beheerslasten oplevert aan
kades en gemalen.
Er hoeft geen rekening meer te worden gehouden met strenge polderkeuren bij het bouwen van
woningen; alles is boezemland, gelegen boven het boezempeil.
Woningen kunnen worden gesitueerd aan bevaarbaar water, dat deel uitmaakt van de boezem, van
waaruit het gehele land bereikbaar is. Dit levert een aanzienlijke waardevermeerdering.
Het water zelf als plas heeft recreatieve betekenis.
De plas heeft meer ecologische potentie dan een bergingsbassin.
De waterkwaliteit is gebaat bij een plas op boezempeil.

Nieuw concept met water-op-water berging

MASTERPLAN HET NIEUWE WATER

Op basis van het uitgangspunt van water-op-water berging is een masterplan ontwikkeld.
Daarbij wordt gestreefd de verschillende ambities – natuur, recreatie en wonen – zoveel
mogelijk geïntegreerd te realiseren. In plaats van een park, een natuurzone en een
woonbuurt wordt de ontwikkeling van een woonwaterpark nagestreefd, dat in zijb geheel
zowel het wonen, recreëren als de natuur dient. De plas is hierin het ruimtelijk en bindend
element. Het zwaartepunt van het wonen vindt plaats aan de noordoostzijde en ban de
ecologie aan de zuidwest zijde.
Verschillende condities in het gebied worden benut voor het creëren van verschillende
kwaliteiten. Het bredere en hoger gelegen zuidoostelijke deel geeft aanleiding tot het
creëren van een compacte met water doorsneden woonbuurt, als een klein grachtenstadje.
Omringd door een groene wal, die tevens als ecologische corridor fungeert. In de lange
westelijke oeverzone ligt de nadruk op ecologie. Specifieke woonvormen met een beperkte
footprint kunnen hier echter een plek krijgen en daarmee anonimiteit van deze zone
voorkomen. De oostelijke oeverzone daarentegen is drukker en kan meer het karakter
krijgen van recreatief wonen bij het water met een oeverpromenade. In de plas is ruimte
voor drijvende woonvormen.

Het vervolg
In een ontwerpprijsvraag Casanova van Haaglanden zijn verschillende woningtypologieën in samenhang met de
landschappelijke condities ontwikkeld.
Vanwege het innovatieve gehalte van het plan is het aangewezen als pilotproject in de plannen voor
verbetering van de Randstad (UPR), waarbij uit de FES fondsen wordt geïnvesteerd in onderzoek en realisatie.
Het masterplan is door Koen Olthuis van bureau Waterstudio uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan, op
basis waarvan een bestemmingsplan is gemaakt. Momenteel wordt een eerste bouwplan ontwikkeld.

