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Veel open data in te zien via: https://www.gis.rotterdam.nl/gisweb2/default.aspx 
Buitenruimteobjecten naar eigendom – speeltoestellen – peilenkaart - honden - bomen algemeen – natuurwaarnemingen – groen naar onderhoudssoort - luchtfoto etc. 

  

o Nachtegaalplein in Oud-Charlois 
o Amelandseplein in Carnisse 
o Hollandse- & Drentsestraat in Hillesluis 
o Lariksplein in Schiebroek 
o Bospolderplein in Bospolder Tussendijken 

ADOPTEER EEN PLEIN 
VOOR TOFFE EN STERKE PLEKKEN IN DE STAD 

 

Veel open data in te zien via: https://www.gis.rotterdam.nl/gisweb2/default.aspx 
Buitenruimteobjecten naar eigendom – speeltoestellen – peilenkaart - honden - bomen algemeen – natuurwaarnemingen – groen naar onderhoudssoort - luchtfoto etc. 

Te ‘adopteren’ pleinen t.b.v. klimaatadaptatie 
 

Plein 1: Nachtegaalplein 
OSG Hugo de Groot ligt pal naast het Nachtegaalplein, ook CS Calvijn ligt vlakbij. Het plein kent drie sportvelden waaronder een Cruyff Court. Daaromheen bomen van diverse soorten en vlak gazon, 
rechte paden met verlichting. 
Omliggende bebouwing kent 3 tot 4 woonlagen en varieert van appartementen tot eengezinswoningen. Er zijn achter en binnentuinen,  redelijk groen en voorzien van bomen. Bushalte is in de buurt. 
  

  
  

Opdracht Rotterdams Weerwoord

Johan Verlinde: “Het idee is dat de pleinen 
aangepakt worden met als doel het aantal 
omringende panden met risico op wateroverlast bij 
hevige regen terug te dringen. De gemeente heeft 
hiervoor verschillende maatregelen bedacht, zoals 
meer groenstroken in de straat en kratjes onder de 
weg. Dat zijn maatregelen die wat minder zichtbaar 
zijn.
Juist daarom pakken we ook een aantal pleinen aan.
Pleinen die het water vasthouden en tegelijkertijd 
een super toffe plek in de wijk worden, passend bij 
de omgeving en gedragen door de bewoners.
De pleinen moeten juist ook een functie hebben 
als het droog is, want maar 5% van de tijd regent 
het.... Voor 2020 heeft wethouder Wijbenga budget 
vrijgemaakt om de diverse WeerWoord
projecten in de stad voor te bereiden, ook voor de 
pleinen dus. Jullie input zal gebruikt worden om 
samen met collega’s van de gemeente Rotterdam 
een project op te starten.”

Het Nachtegaalplein is 1 van de 5 pleinen. Buro Lina 
(Tanja Lina) heeft hiervoor een ontwerp ontwikkeld 
met input van bewoners en in samenwerking met 
De Groene Morgen (Raymond  Landegent) en MC 
Complex (Adeiye Tjon). 
Gedurende de ontwerpontwikkeling zijn de condities 
veranderd. Door de coronamaatregelen konden 
de beoogde workshops met leerlingen van het 
Hugo de Grootcollege niet door gaan. Ook was het 
lastiger om bewonersbijeenkomsten te organiseren. 
Desalnietemin zijn er vruchtbare sessies geweest 
met bewoners en gemeente. Veel leesplezier!

Wij gingen aan de slag met het Nachtegaalplein!

In dit boekje lees je hoe de probleemstelling en de 

analyse is vertaald naar een uitvoerbaar ontwerp.
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Wat doen we met piekbuien, extreme 

hitte en een gebrek aan biodiversiteit en 

...insecten ?Klimaatverandering
Probleemstelling

Klimaatveranderingen

Wereldweid verandert het klimaat. In grote steden 
zien we dat het regenwater niet weg kan na 
piekbuien, omdat het riool het niet kan afvoeren. 
Ook zien we steeds meer zogenaamde ‘woestijnen’ 
ontstaan. Stadswijken met te weinig groen, waar 
het veel te heet wordt bij extreme hitte. Een 
ander probleem dat zorgwekkend is, maar waar 
niet iedereen bij stil staat, is dat er steeds minder 
insecten zijn. Dit levert welliswaar een schone 
voorruit van je auto op, maar zorgt in werkelijkheid 
voor veel problemen. Minder insecten betekend 
minder voedsel voor andere dieren, soorten die 
verdwijnen, maar ook minder kruisbestuiving van 
planten. 

Het verhaal is inmiddels bekend, maar lang niet 
iedereen is zich er van bewust dat je hier ook 
zelf iets aan kunt veranderen. Iedere geveltuin, 
elk extra plantje, een ander maaibeleid, meer 
bewustzijn door educatie, het draagt allemaal bij 
aan de transformatie die nodig is voor een gezonder 
leefklimaat. Een project zoals het Nachtegaalplein 
waar bewoners bij betrokken worden, levert veel 
op. Het belangrijkste is misschien wel dat bewoners 
en de overheid leren om samen te werken aan deze 
verandering. Rondom het Nachtegaalplein zien we 
bijvoorbeeld dat bewoners al heel goed met deze 
thema’s bezig zijn, maar dat het vaak lang duurt 
om een project van de grond te krijgen met de 
gemeente.  

Hoe zorgen we ervoor dat we deze keer wél de 
handen ineen kunnen slaan en een verandering in 
gang kunnen zetten bij het Nachtegaalplein?
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N
0 10 20 30 40 50m5

Nachtegaalplein

Situatie, risicopanden
Versie 1.0 25-09-2020
schaal 1:1000

info @burolina.nl 06-46274939

Risico C

Risico D

Risico E

Blue Label panden

Het Rotterdams Weerwoord vraagt om hulp, omdat 
het aantal risico panden terug gedrongen moet 
worden vóór de nieuwe collegetermijn. Op basis van 
de eerste berekening blijkt dat er veel risicopanden 
(rood, zie bovenste kaart) aanwezig zijn rondom het 
Nachtegaalplein. 

De bewoners geven aan klachten te hebben. 
Rondom de Arendsweg zijn bewoners al langer 
bezig met het wateroverlast en hebben daar zelf 
ook veel gedaan aan vergroening op de stoepen. 
De portiekwoningen aan de oostzijde van het 
Nachtegaalplein hebben souterrains onder de 
woningen, waarbij sommige bewoners deze als extra 
ruimte hebben betrokken bij de woning.

In blauw is aangegeven waar doorgaans diepe 
plassen blijven staan op de weg, wanneer het riool 
het teveel aan regenwater niet kan afvoeren. 

Bij een latere berekening zijn er andere 
uitgangspunten gehanteerd, waardoor er minder 
blue label panden rondom het Nachtegaalplein zitten 
met een C of een D label. Dit neemt niet weg dat 
het wateroverlast er in de werkelijkheid nu al is, laat 
staan als we wachten op de nog heviger piekbuien in 
de toekomst. 

De bewoners zelf denken graag mee over 
oplossingen. Een deel van de oplossing kan zijn dat 
het Nachtegaalplein ingezet wordt als buffer, zodat 
een gedeelte van het regenwater kan infiltreren in 
de bodem en het overtollige water vertraagd wordt 
afgevoerd naar het riool. Dit komt overeen met de 
conclusie uit het gemeenterapport: Variantenstudie
Oud Charlois Oost District 23 - Charlois, 2016.

Blue Label panden 
Wat doen we met regenplassen op de 

straat, biodiversiteit en hittestress?

Blad:  5/14
Datum:  10 maart 2021

Tabel 2: Waargenomen grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld bij peilbuis 005
<0,1 m -
mv

<0,2 m -
mv

<0,3 m -
mv

<0,4 m -
mv

<0,5 m -
mv

<0,6 m -
mv

<1,0
m-mv

<1,25
m-mv

Percentage
005 1,7 8,3 23,5 52,8 81,7 100,0 100,0 100,0
Percentage
128562-12 0 0 0 0 0 0 50,0 100,0

Op enkele tijdstippen komt de grondwaterstand bij peilbuis 005 zelfs boven het maaiveld uit,
namelijk op 28 en 29 januari en 3 februari. Als de Blue Label kaart wordt bekeken, waarbij met
een blokbui van 50 mm/u gedurende 2 uur wordt gerekend, is te zien dat ter hoogte van
peilbuis 5 het maaiveld ook onder water staat. Gemeten grondwaterstanden rondom of zelfs
iets boven het maaiveld zijn in theorie dus mogelijk ter plaatse van de peilbuis.

Figuur 4: Grondwaterstanden in peilbuis 005

Figuur 5: Blue Label kaart

-2,25
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-1,5

-1,25

-1
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Grondwaterstanden en maaiveld in NAP

GWS PB005 GWS PB128562-12 MV PB005 MV PB128562-12

Blue Label kaart, waarbij 
met een blokbui van 50 
mm/u gedurende 2 uur 
wordt gerekend.

Blue Label panden 
op basis van de 1e 
berekening bij de start 
van de opgave.

De risicopanden komen 
overheen met de plekken 
waar volgens bewoners 
water blijft liggen in de 
straten. 

Ook wordt op deze 
plekken door bewoners 
aangegeven dat er 
wateroverlast is in de 
souterrains.

Risico B
Risico C Risico D

Risico C
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N

Knik in het riool door verzakking

De verzakking van de straat op het 

kruispunt veroorzaakt grote plassen 

na hevige regenbuien.

De 
aanlegdiepte 

van het riool was 
 -2 meter en 64 cm. Bij een 

meting in 2015 is dit gezakt tot 
-3 meter 30. In totaal is het riool 

hier dus 66 cm gezakt en wellicht nu 
in 2021 nog lager. Dit veroorzaakt 

een flinke knik in het riool. De 
verzakking van de weg geeft 

bij piekbuien grote 
plassen.

Analyse

Rioolaanpak en verzakkingen

In de toekomst zal stadsbeheer ook rondom het 
Nachtegaalplein het riool aanpakken. Dit gebeurd 
al op andere plekken in de stad en dit is een 
grootschalige en kostbare ingreep. Wanneer dit 
gebeurd is nog onbekend. Maar als het zover is, zal 
ook gelijk het hemelwater afgekoppeld worden van 
het vuil water riool. 
De verzakking op dit kruispunt, zoals aangegeven op 
deze pagina, veroorzaakt nu al overlast, maar deze 
overlast kunnen wij binnen onze opgave helaas niet 
oplossen. We willen we in het nieuwe ontwerp een 
deel van de regenwaterkolken langs de asfaltweg 
aan een wadi koppelen, zodat dit water niet tijdens 
de piekbij het riool overbelast.
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Verhuizing OSG De Hugo de Groot

Het gebouw van de OSG De Hugo de Groot zal over 
een aantal jaren een andere bestemming krijgen. 
De school gaat verhuizen en dat betekend een 
grote verandering voor het Nachtegaalplein. Op dit 
moment bevat het plein drie sportvelden, en ook op 
het eigen terrein van de school bevinden zich nog 2 
sportvelden. Vanuit de bushalte loopt een breed pad 
over het Nachtegaaleplein richting de school, waar 
een grote stroom leerlingen dagelijks lopen. 

Het gebouw is een monumentaal pand, met een 
latere aanbouw, waarvan nu nog niet gezegd 
kan worden of dit gedeelte zal blijven staan. Om 
de school heen is er voldoende ruimte voor de 
verbouwing. Ook is er genoeg buitenruimte binnen 
het eigen terrein voor het opvangen van regenwater 
in de toekomst. De ontwikkelingen hoeven dus 
geen invloed te hebben op het aanpakken van het 
Nachtegaalplein. 

De sportvelden kunnen in het nieuwe plan behouden 
blijven, zodat er voor de leerlingen niets verandert 
aan het gebruik van het plein. De padenstructuur 
kan in hoofdlijnen ook behouden blijven.

Het schoolgebouw heeft gelukkig 

genoeg eigen terrein voor de verbouwing van de 

herbestemming en voor het opvangen van regenwater.

Analyse
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Wensen bewoners (input uit gesprekken, 
observarties en online bijeenkomsten)

Rondom het nachtegaalplein zijn er verschillende 
gebruikersgroepen, zoals het hoort bij een groot 
plein in het hart van de wijk. Echter komt bij 
de huidige inrichting niet iedereen aan bod. 
Hondenbezitters maken veel gebruik van het gazon, 
terwijl het geen officiele hondenuitlaatplek is. Dat is 
het wel geweest.
Sporters komen ook aan hun trekken op het 
Nachtegaalplein. Echter trekt het Cruijff Court ook 
grote groepen van buiten de stad aan. Hier zouden 
betere afspraken over gemaakt moeten worden om 
de overlast te beperken. 

Wensen die al langer spelen zijn:

Spelen:
Spelen voor kinderen van verschillende leeftijden. Er 
zijn zowel wensen voor speelaanleidingen voor jonge 
kinderen, als voor wat uitdagendere speeltoestellen 
voor grotere kinderen. 

Biodiversiteit:
Er is al eerder een werkgroep van bewoners geweest 
die samen met een landschapsarchtiect van de 
gemeente hebben gewerkt aan een plan voor meer 
bloeiende vaste planten. Dit is echter getrand en de 
plannen zijn verdwenen.

Nieuwe wensen:
Het Nachtegaalplein wordt gebruikt als 
ontmoetingsplek voor omwonenden. De huidige 
ontmoetingsplek graag behouden, of verbeteren.
Na gesprekken over regenwater bleek men ook zeer 
enthousiast over het toepassen van wadi’s.

De nachtegalers willen al heel lang meer 

biodiversiteit, meer speelaanleidingen voor jongere 

en oudere kinderen en minder hondenpoep.

Huidige 

hondenlosloopveld, 

poep wordt niet 

opgeruimd, stinkt!

Cruijff Court mag blijven,

maar trekt ook grote groepen aan, 

beter handhaven op overlast!

Leeg gazon, wordt 

niet gebruikt, heeft 

potentie, nu veel 

hondenpoep

Huidige 

ontmoetings-

plek bewoners, 

Spelen

Ontmoeten Biodiversiteit Wadi

Analyse
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Geschiedenis

De linker maasoever van Rotterdam transformeert 
in de 20e eeuw van polder naar stad. Het 
nachtegaalplein ligt tussen de Boergoensevliet en 
de dorpsweg. De Boergoense Vliet is aangelegd 
rond 1900 en heeft een belangrijke functie in de 
waterhuishouding voor de stad.
Op de kaart uit 1940 is een waterstroom te zien 
die dwars over het huidige nachtegaalplein loopt. 
In 1960 is deze weggevaagd en is de bebouwing 
gerealiseerd. Ook staat het monumentale pand 
op het plein, waar nu de OSG Hugo de Groot in 
gehuisvest is.  
De dorpsweg was van oudsher een belangrijke 
verbindingsweg. Op het kaartje vanaf 1960 is te zien 
hoe deze ader is verbreed. De Boergoense Vliet en 
de Dorpsweg vormen een duidelijke begrenzing van 
de wijk rondom het Nachtegaalplein. 
In 1980 is ook het Nachtegaalplein zelf vorm 
gegeven. De inrichting is later nog een keer 
aangepast, maar het is altijd een groene plek 
gebleven. Ook staan er veel verschillende bomen, 
waarvan een aantaler al sinds 1955 staan.

Opvallend is de luchtfoto uit 2005, vanuit Google 
Maps. Hierop is te zien dat er een slingerend pad is 
aangebracht door het gazon aan de oostzijde van 
het plein. Aan dit pad zijn 2 speelplekken te zien   . 
Later zijn deze speelplekken weer verwijderd. De 
bewoners weten nog dat hier speeltoestellen waren. 
Er was wat overlast, maar het was niet de bedoeling 
dat de speeltoestellen geheel zouden verdwijnen. 
Ook is aan de westzijde een asfalt sportveld te 
zien. In 2014 is het Cruyff Court aangelegd. Aan 
de noordoostzijde is nog een afgebakend vierkant 
groenvlak te zien, wat het hondenveld was.

1920

1960

2000

1940

1980

2005

100 jaar geleden was het hier nog een polder. Langzaam 

breidde de stad zich uit. Het Nachtegaalplein was altijd 

een groene  long voor de wijk. 

Analyse
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Veldwerk

Er zijn 11 boringen uitgevoerd, waarvan er 1 is 
afgewerkt als peilbuis (005). De resultaten zijn 
weergegeven in het rapport van de gemeente. 
De boringen laten over het algemeen een matig 
fijne, matig siltige zandondergrond zien met 
daaronder een zwak tot matige kleilaag (zie 
voorbeeld boring 005). Ter plaatse van peilbuis 5 
ligt de grondwaterstand na regenval dicht op het 
maaiveld en soms steekt deze er zelfs boven uit. 
Het uitgiftepeil van het openbaar gebied ligt rondom 
NAP -0.85 m. Het maaiveld varieert tussen NAP 
-1.39m (boring 010) en NAP -0.80m (boring 7). Bij 
het Cruyff Court is het veld dus op zijn hoogst. De 
straten rondom liggen een stuk lager, op z’n laagst 
richting de kruising Nachtegaalplein - Fuutstraat. 
Hier ligt ook de grondwaterstand een stuk lager, wat 
te maken heeft met de drainerende werking van het 
verouderde riool.
De aanwezige zandlagen zijn goed doorlatend. 
Dit maakt een wadi op deze plek geschikter dan 
een krattenberging, omdat de ontwateringsdiepte 
erg klein is. Wel zal er grondverbetering moeten 
worden toegepast. Ook moet grondwaterstand 
permanent verlaagd worden met drainage, om 
infiltratie en tijdelijke berging mogelijk te maken. 
Het drainageniveau mag hoger zijn dan singelpeil 
(NAP -2,4 m) maar moet laag genoeg zijn om 
infiltratie mogelijk te maken.

Uit de quickscan historisch bodemonderzoek 
blijkt dat de onderzochte locatie matig tot sterk 
verontreinigd is met zink. Dit bekent dat de grond 
moet worden afgevoerd bij graafwerk óf verder moet 
worden onderzocht.
Rapporten op te vragen bij gemeente Rotterdam.

Veldwerk

Schaal 1: 40

Projectnaam: Nachtegaal eo
Dossiernummer: IB-2020-0290

Maat t.o.v. Maaiveld (m)

X-coördinaat in m t.o.v. RD: 91865,98

Boring: 005

GWS in cm t.o.v. mv: 100
Maaiveld in m t.o.v. NAP: -1,279
Y-coördinaat in m t.o.v. RD: 433523,88

Datum plaatsing: 2-12-2020

Maat t.o.v. NAP (m)

Boormeester: Wilco van Groesen en Arjan van Dieren

Opmerking: 2m uit het pad geen zand tot 1m-mv.
Materiaal peilbuis: HDPE

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 - PO

2 - PO

tegel-1,28

Edelmanboor, Tegel
-1,33

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor

-2,28

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig puinhoudend, grijs, Edelmanboor
-2,58

Klei, matig siltig, matig humeus, laagjes zand, grijs, Edelmanboor

-3,08

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, Edelmanboor

-3,78

Edelmanboor, 2m uit het pad tot 1m-mv geen zand.
-3,79

1

001

005

005

006

008

007

002, 003, 004

009, 010, 011

De boormeesters van de gemeente hebben veldwerk 

verricht. De boringen en metingen vormen de 

uitgangspunten voor het ontwerp van de wad’s.

Analyse
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A

B

C

E

D

WADI 1

WADI 2

Laten we beginnen met wat we nú kunnen 

doen om de wijk in de toekomst te beschermen 

tegen teveel regenwater.

Analyse

Afkoppelkansen korte termijn

A Nachtegaalplein (het plein)   
 oostzijde afkoppelen en   
 vertraagd afvoeren middels   
 wadi 1.
B Nachtegaalplein (het plein)   
 westzijde, de kolken    
 afkoppelen en vertraagd  
 afvoeren middels wadi 2.

Afkoppelkansen lange termijn

C Waterpasserende verharding   
 Nachtegaalplein (straat),  
  gescheiden riolering    
 aanbrengen en hemelwater   
 woningen straatzijde    
 afkoppelen.

D Andere helft van de    
 woningen afkoppelen richting  
 binnenterrein.

E Schoolgebouw afkoppelen,   
 regenwatervoorziening    
 op eigen terrein. 

Algemeen: Gescheiden riolering   
aanbrengen in hele wijk.

Zie verkenningsrapport op te 
vragen bij de gemeente Rotterdam.
Variantenstudie
Oud Charlois Oost District 23 - 
Charlois, 2016.
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Er staan veel mooie oude bomen  op het 

Nachtegaalplein. Dat is fantastisch en heel 

belangrijk om te behouden tegen de hitte!Bomen
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Bomen tegen hittestress.

Op het Nachtegaalplein staat een grote diversiteit 
aan bomen 85 stuks. 60 % van de bomen is 
aangelegd tussen 1955 en 1975; sommige bomen 
zijn dus meer dan 70 jaar oud. Het is belangrijk 
deze oudere bomen te behouden tegen hittestress.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.gis.rotterdam.nl/gisweb2/default.aspx. 

79 / 80 / 90  Canadese Populier
  
8 / 40-43 / 87-89  Gewone Berk

18-35   Gewone Es

02 / 38   Gewone Esdoorn

03 / 52-60 / 63-69 / Gewone Linde
74-77 / 81 / 82

11    Herfst Paardekastanje

84 / 85 / 86  Italiaanse Populier

06    Kerspruim

78    Noorse Esdoorn

95    Oostamerikaanse Amberboom 

17 / 36   Papierberk  
 
04 / 09 / 10 / 94  Rode Paardekastanje 

01    Treurberk

14    Valse Christusdoorn

83    Witte Paardekastanje

05 / 07 / 12 / 13 / Zilveresdoorn  
15 / 44 / 48 / 49 / 
50 / 51 / 92 / 93  

14 / 16 / 39 / 91  Zwarte Berk

Analyse

* helaas zijn enkele bomen in de tijd waarin dit boekje tot stand kwam gekapt,
reden vooralsnog onbekend.
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1

Honden en spelen

Speelplekken (1+2 zijn sportvelden)

Slotboomplein wordt aangepakt

Veel Schommels 
aanwezig in de wijk

Groot speelterrein
- maar -

Barriére Dorpsweg

Groter aanbod 
speelplekken
- maar -
Barriére 
Boergoensevliet

Verschillende 
sportvelden 

Nachtegaalpein

Honden uitlaat

Barriére speelgebied

Wandeling naar 
hondenlosloopgebied (10 minuten)
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Helder 

aangeven en 

handhaven!!

Nachtegaalplein

Honden en spelen

Op dit moment wordt het 
Nachtegaalplein vooral gebruikt 
door sporters, scholieren en 
hondenbezitters. Dit is een vrij 
beperkte groep gezien de ligging 
en grootte van het plein. Het plein 
vormt een centrale ontmoetingsplek 
in de wijk. 
De kaart geeft een beeld van de 
speelvoorzieningen in de wijk. 
Tussen de Boergoense Vliet en 
de Dorpsweg zijn er een drietal 
kleinere speelvoorzieningen. Het 
Slotbloomplein wordt momenteel 
opnieuw ingericht. 

Er is een grote 
handtekeningenactie geweest 
voor een speelvoorziening op het 
Nachtegaalplein. Na gesprekken 
met ouders blijken er wensen te zijn 
voor zowel jongere als iets oudere 
kinderen.

De hondenbezitters willen erg 
graag een officieel hondenveld op 
het nachtegaalplein. De kaart laat 
zien dat het 10 minuten lopen is 
vanaf het Nachtegaalplein naar een 
hondenlosloopgebied. Dit is voor een 
kleine doelgroep te ver.

Gezien de afmeting van het 
Nachtegaalplein zijn beide functies 
mogelijk verenigbaar.
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Maak het plein weer geschikt voor grotere en kleinere 

kinderen. Het is maar 10 minuten lopen naar het 

hondenlosloopgebied!.

Analyse



29

Schaal 1: 40

Projectnaam: Nachtegaal eo
Dossiernummer: IB-2020-0290

Maat t.o.v. Maaiveld (m)

X-coördinaat in m t.o.v. RD: 91865,98

Boring: 005

GWS in cm t.o.v. mv: 100
Maaiveld in m t.o.v. NAP: -1,279
Y-coördinaat in m t.o.v. RD: 433523,88

Datum plaatsing: 2-12-2020

Maat t.o.v. NAP (m)

Boormeester: Wilco van Groesen en Arjan van Dieren

Opmerking: 2m uit het pad geen zand tot 1m-mv.
Materiaal peilbuis: HDPE

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 - PO

2 - PO

tegel-1,28

Edelmanboor, Tegel
-1,33

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor

-2,28

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig puinhoudend, grijs, Edelmanboor
-2,58

Klei, matig siltig, matig humeus, laagjes zand, grijs, Edelmanboor

-3,08

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, Edelmanboor

-3,78

Edelmanboor, 2m uit het pad tot 1m-mv geen zand.
-3,79

1

29Conclusies
Er zijn veel redenen om het Nachtegaalplein 

te transformeren tot een kindvriendelijke en 

regenvriendelijke groene plek. 

De nachtegalers willen al heel lang meer 

biodiversiteit, meer speelaanleidingen voor jongere 

en oudere kinderen en minder hondenpoep.

Het Nachtegaalplein 

was altijd een groene  

long voor de wijk. 

100 jaar geleden was het hier 

nog een polder. Langzaam 

breidde de stad zich uit. 

Laten we 

beginnen 

met wat we 

nú kunnen 

doen (A + 

B) om de 

wijk in de 

toekomst te 

beschermen 

tegen teveel 

regenwater.  

Blad:  5/14
Datum:  10 maart 2021

Tabel 2: Waargenomen grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld bij peilbuis 005
<0,1 m -
mv

<0,2 m -
mv

<0,3 m -
mv

<0,4 m -
mv

<0,5 m -
mv

<0,6 m -
mv

<1,0
m-mv

<1,25
m-mv

Percentage
005 1,7 8,3 23,5 52,8 81,7 100,0 100,0 100,0
Percentage
128562-12 0 0 0 0 0 0 50,0 100,0

Op enkele tijdstippen komt de grondwaterstand bij peilbuis 005 zelfs boven het maaiveld uit,
namelijk op 28 en 29 januari en 3 februari. Als de Blue Label kaart wordt bekeken, waarbij met
een blokbui van 50 mm/u gedurende 2 uur wordt gerekend, is te zien dat ter hoogte van
peilbuis 5 het maaiveld ook onder water staat. Gemeten grondwaterstanden rondom of zelfs
iets boven het maaiveld zijn in theorie dus mogelijk ter plaatse van de peilbuis.

Figuur 4: Grondwaterstanden in peilbuis 005

Figuur 5: Blue Label kaart

-2,25

-2

-1,75

-1,5

-1,25

-1

-0,75

Grondwaterstanden en maaiveld in NAP

GWS PB005 GWS PB128562-12 MV PB005 MV PB128562-12

Wat doen we met regenplassen op de straat, 

biodiversiteit en hittestress?
De verzakking van het 

maaiveld / de straat, 

veroorzaakt grote plassen 

na hevige regenbuien.

Het schoolgebouw heeft 

gelukkig 

genoeg eigen terrein 

voor de verbouwing van 

de herbestemming en 

voor het opvangen van 

regenwater.
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Er staan veel mooie oude bomen  op het 

Nachtegaalplein. Dat is fantastisch en heel 

belangrijk om te behouden tegen de hitte!

De boormeesters van de gemeente hebben veldwerk verricht. 

De boringen en metingen vormen de uitgangspunten.

A

B

C

E

D
Speelplekken (1+2 zijn sportvelden)

Honden uitlaat

Barriére speelgebied

Wandeling naar 
hondenlosloopgebied (10 minuten)
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Maak het plein 

weer geschikt voor 

grotere en kleinere 

kinderen. Het is 

maar 10 minuten 

lopen naar het 

hondenlosloopgebied!.

Analyse
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1. Hondenspeelplek:
 - eigen ingang met hekje
 - duidelijk afgebakend
 - wel zitplekken, geen bankjes
 - diverse informatieborden en  
 handhaving
 - entreepaadje door plantsoen  
 naar speelplek

2. Spelen:
 - 2 duidelijke speelpleken
 - 1 avonturenroute (zonder   
 valondergrond)
 - 1 klimtoestel met    
 valondergrond
 - schaduw door extra bomen
 - omgeven door een bloeiende 
   vaste planten mix (maaibaar)
 - houten toestellen, 
   natuurlijk spelen
 - bankjes bij de speelplekken

3. Wadi’s, regenwater opvangen:
 - 2 wadi’s
 - 1: koppelt de speelvelden af 
 - 2: koppelt helft asfaltweg af 
 - Binnen 24 uur leeg
 - Begroeid met kruidachtige   
   vegatatie
 - Met keien en heesters

4 Vlonder en kunstwerk:
 - houten vlonder / podium   
   onder de bomen
 - kunstwerk uit het depot
   te selecteren door een   
   commissie van bewoners

1

2

2
3

34

Herinrichting pleinOntwerp
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1

2

2
3
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1. Hondenspeelplek:
 - eigen ingang met hekje
 - duidelijk afgebakend
 - wel zitplekken, geen bankjes
 - diverse informatieborden en  
 handhaving
 - entreepaadje door plantsoen  
 naar speelplek

2. Spelen:
 - 2 duidelijke speelpleken
 - 1 avonturenroute (zonder   
 valondergrond)
 - 1 klimtoestel met    
 valondergrond
 - schaduw door extra bomen
 - omgeven door een bloeiende 
   vaste planten mix (maaibaar)
 - houten toestellen, 
   natuurlijk spelen
 - bankjes bij de speelplekken

3. Wadi’s, regenwater opvangen:
 - 2 wadi’s
 - 1: koppelt de speelvelden af 
 - 2: koppelt helft asfaltweg af 
 - Binnen 24 uur leeg
 - Begroeid met kruidachtige   
   vegatatie
 - Met keien en heesters

4 Vlonder en kunstwerk:
 - houten vlonder / podium   
   onder de bomen
 - kunstwerk uit het depot
   te selecteren door een   
   commissie van bewoners
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1

1. Hondenspeelplek:

Eigen ingang met hekje; rondom een haag.
De bewoners geven aan dat de ingang van de hondenspeelplek 
duidelijker moet zijn, zodat er geen misverstand kan 
bestaan waar hondenspeelplek is, en waar het (dus) géén 
hondenspeelplek is. Rondom de hele hondenspeelplek is een 
haag, zodat  de baasjes hun hond kunnen loslaten. Deze haag is 
er grotendeels al.

Wel zitplekken, geen bankjes.
De huidige officiële zitbanken worden weggehaald, omdat 
bewoners hebben aangegeven dat deze overlast geven. Wel 
kunnen er boomstammen neergelegd worden.

Reliëf met grond uit wadi 1, gras maaien.
Om zo weinig mogelijk grond af te voeren kan de grond 
uit wadi 1 gebruikt worden om een reliëf te creëren als 
extra speelaanleiding voor de honden. Daarbij kunnen 
houten springhekjes en boomstammen gebruikt worden, zie 
referentiebeelden. Het gras dient gemaaid te worden, om 
opruimen van hondenpoep makkelijker te maken.

Diverse informatieborden en handhaving.
Een helder informatiebord van de gemeente, aangevuld bij 
de entree, met daarbij extra verschillende informatieborden 
die gemaakt zijn voor kinderen. Zo worden de baasjes op 
verschillende manieren aangesproken om aan de opruimplicht te 
voldoen. En regelmatig handhaven! 
 
Entreepaadje door plantsoen naar speelplek.
Bij de ingang loopt het paadjes eerst door een plantsoen, 
zodat de baasjes met de honden meelopen naar de speelplek 
zelf. Zo blijven ze niet hangen bij de ingang, wat overlast kan 
veroorzaken volgens bewoners.. Dit plantsoen kan bestaand uit 
maaibare bloeiende vaste planten, welke ook toegepast worden 
bij de speelplekken en wadi 2.
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1

1. Hondenspeelplek: 
Referentiebeelden

Bloeiende vaste 
planten

Extra bomen 
planten



39SpelenOntwerp

2

2

2. Spelen, klauterparcours en klimtoestel:

2 duidelijke speelpleken, voor kleintjes en groten
In de online sessie met bewoners over spelen werd duidelijk dat 
er al een geruime tijd wordt gevraagd om speelplekken. Vroeger 
zijn deze er geweest, maar die zijn om onduidelijke redenen 
weggehaald. De wens is dat er zowel voor de kleinere kinderen, 
als voor grotere kinderen iets aan te bieden.

Klauterparcours en klimtoestel
De klauterroute is zowel voor de kleinere, als voor grotere 
kinderen interessant. Het parcours biedt diverse uitdagingen, 
zoals stappaaltjes, evenwichtsbalken, slingerrekken en 
klimtouwen. Het parcours moet geschikt zijn voor een zand 
ondergrond. Het is gemaakt van hout, bij voorkeur door een 
bouwer met expertise in natuurlijk spelen, die samen met 
bewoners iets op maat kan leveren. Zoals Zandraket (Jan van 
Schaik) of GrijsKleurtGroen (Jan de Vries). Zie voor referenties 
het schoolplein op ‘t Landje (Cool Zuid), of in wording het 
Taandersplein (Bospolder-Tussendijken), beide ontwerp 
Tussentuin. Het klimtoestel met uitdagender speelaanleidingen 
moet ook geschikt zijn voor een zand valondergrond, als nodig 
met extra dempende ondergrond. 

Schaduw door extra bomen omgeven door een bloeiende 
vaste planten mix (maaibaar)
Het Nachtegaalplein heeft al veel bomen, maar er staan er 
ook een groot aantal op de nominatie om gekapt te worden 
(als dit nog tegengehouden kan worden is dat beter!!). Om 
alvast rekening te houden met schaduw op speelplekken, 
tegen hittestress, moeten er extra bomen geplant worden, 
zie de lichtgroene cirkels. Tussen wadi 1 en de speelplekken 
worden maaibare, bloeiende vaste planten aangebracht. Naast 
biodiversiteit bieden deze plantenstroken ook een barrière 
tussen de speelplekken en de wadi. Rondom de speelplek 
hoeft het gras maar 2 x per jaar gemaaid te worden met de 
bosmaaier, voor extra natuurbeleving en meer biodiversiteit.

Klauterparcours

Klimtoestel



41SpelenOntwerp

2. Spelen, klauterparcours en klimtoestel:
 Referentiebeelden

2

2

Klauterparcours

Klimtoestel

Extra bomen 
planten
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3. Wadi’s, regenwater opvangen:
Het idee om wadi’s toe te passen 
rolt direct uit het adviesrapport 
(november 2016) dat de gemeente 
ons heeft aangeleverd voor deze 
opgave. Te heten: Variantenstudie 
Oud Charlois Oost, District 23 - 
Charlois, Dossiernummer FA0772.

Hierin wordt geadviseerd om wadi’s 
toe te passen op het Nachtegaalplein 
om lokaal regenwater af te koppelen 
van het riool. Ondanks het feit dat 
het Nachtegaalplein hoog ligt ten op 
zichte van de straten, is hier wel de 
nodige ruimte om af te koppelen.

2 Wadi’s
Om het oppervlak van het 
Nachtegaalplein zelf én een gedeelte 
van de weg af te koppelen zijn 2 
wadi’s nodig, waarvan de omvang in 
het ontwerp nu is afgestemd op een 
regenbui > T=2. De wadi’s moeten 
binnen 48 uur leeg zijn en het water 
dat er tijdens hevige regenbuien in 
terecht komt zal nooit dieper zijn dan 
30 cm. 

Ontwerp Wadi’s
De wadi’s worden begroeid met 
kruidachtige planten. Ook worden er 
bomen in geplaatst die geschikt zijn 
voor wadi’s (kleine groene cirkels). 
Rondom komen keien (de grijze 
kleinere vormen op de tekening). Zie 
volgende pagina’s.

3

3
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DOORSNEDE  A

DOORSNEDE  B

Schaal 1:50

Schaal 1:50

SITUATIE GROENPLEK 2
Schaal 1:200

TEKENINGENLIJST

NUMMER OMSCHRIJVING
Wegenbouw; Bestaande en nieuwe situatie

51 - R - 0475 Riool; Detailering groenplekken; Wadi constructie
Riool; Aanleg DT-riool en verwijderen rioolstreng Zouteveenstraat51 - R - 0476

Wegenbouw; Nieuwe situatie;dwarsprofielen 2,3,6,10,13 en 17
51 - W - 0473
51 - W - 0474

Openbare verlichting04-OVL-17094

PRINCIPE DETAIL POLYPROPYLEEN PUTTEN 
Schaal 1:25PUTTEN  A t/m F

DETAIL HOUTEN KOPSCHOT
Schaal 1:20

DETAIL DOORVOER AAN- en AFVOERLEIDINGEN
Schaal 1:20

BOVENAANZICHT KOPSCHOT
Schaal 1:10

PUTTENSTAAT (kunststof putten)

boomstam

gletsjerkeien geel-grijs

3. Wadi’s, regenwater opvangen:
 Referentiebeelden

Grote keien

Afsluiting wadi recht schot, zie p. 49

Relief maken met grond uit wadi 2;
Op dezelfde manier wordt de grond 

uit wadi 1 gebruikt voor relief 
hondenspeeltuin

Voorbeeld technische oplossing:
Kolkgoot  BleijkoFlow45/200

Bomen geschikt voor wadi’s
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Wadi’s, regenwater opvangen

Bij het uitvoeren van dit nieuwe 
ontwerp moet het maaiveld van 
het hele Nachtegaalplein zodanig 
worden aangepast dat het afwatert 
richting de Wadi’s.

Wadi 1

Capaciteit: 79,0 m3
Op Wadi 1 zijn de kolken van 
de sportvelden aangesloten 
en een groot gedeelte van het 
Nachtegaalplein. 

Wadi 2
Capaciteit: 52,0 m3
Op Wadi 2 is een gedeelte van de 
weg aan de zuidzijde aangesloten 
en een groot deel van het maaiveld 
rondom het CruijfCourt.
Deze weg is een asfaltweg. Om die 
reden lijkt het niet waarschijnlijk dat 
hier waterpasserende verharding 
zal komen in de toekomst en lijkt 
het nu voordelig om hiervan zoveel 
mogelijk af te koppelen richting 
Wadi 2. Echter is deze weg richting 
de Fuutstraat zodanig verzakt 
(beneden peil -1,3 m) dat dit 
gedeelte beneden het waterpeil van 
de wadi ligt en zodanig niet kan 
worden afgekoppeld door Wadi 2.

WADI 1

WADI 2
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SITUATIE GROENPLEK 1 (ZOUTEVEENSTRAAT)
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DOORSNEDE  A

DOORSNEDE  B

Schaal 1:50

Schaal 1:50

SITUATIE GROENPLEK 2
Schaal 1:200

TEKENINGENLIJST

NUMMER OMSCHRIJVING
Wegenbouw; Bestaande en nieuwe situatie

51 - R - 0475 Riool; Detailering groenplekken; Wadi constructie
Riool; Aanleg DT-riool en verwijderen rioolstreng Zouteveenstraat51 - R - 0476

Wegenbouw; Nieuwe situatie;dwarsprofielen 2,3,6,10,13 en 17
51 - W - 0473
51 - W - 0474

Openbare verlichting04-OVL-17094

PRINCIPE DETAIL POLYPROPYLEEN PUTTEN 
Schaal 1:25PUTTEN  A t/m F

DETAIL HOUTEN KOPSCHOT
Schaal 1:20

DETAIL DOORVOER AAN- en AFVOERLEIDINGEN
Schaal 1:20

BOVENAANZICHT KOPSCHOT
Schaal 1:10

PUTTENSTAAT (kunststof putten)

boomstam

gletsjerkeien geel-grijs

Wadi’s Oplossingen

3. Wadi’s, regenwater opvangen:

Voorbeeld goed te beheren Wadi beeindiging, 
toegepast in Overschie / Rotterdam
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4

4. Vlonders en kunstwerk:

Houten vlonders / podium onder de bomen.
Op het huidige nachtegaalplein staat een prachtige groep 
grote bomen (populieren en zilveresdoorns), die een grote 
schaduwrijke plek geven. Er loopt een pad door, waarlangs je 
in tijden van hitte goed in de schaduw kunt lopen. Daarnaast 
is er ruimte voor verblijf, maar geen voorziening die daartoe 
uitnodigd. Het ontwerp stelt hier verhoogde houten vlonders 
voor op zit hoogte (40 cm). Het bestaat uit 3 aan elkaar 
geschakelde vierkanten, met 2 grote gaten erin voor de 
boomstammen. Deze vlonders kunnen door met eenzelfde 
bouwer als voor de natuurlijke speeltoestellen gemaakt worden. 

Kunstwerk:
Bij de nieuwe ingang in de kom van wadi 1, loop je tussen de 
bankjes door en kijk je over de wadi richting de grote bomen, 
met daarachter het Cruijf Court. Deze ingang is er informeel al; 
een kleine opening tussen de bankjes die er op deze plek ook 
al staan. Vanaf deze entree en de bankjes in de kijkrichting van 
de wadi stellen we een kunstwerk voor. Vanuit een gesprek met 
Stichting B.A.D. (kunstenaarscollectief werkzaam en woonachtig 
aan het Nachtegaalplein, Talingstraat 5) werd duidelijk dat er 
in het verleden veel kunst in de openbare ruimte is verwijderd 
vanwege onderhoud. Daardoor staat er nu veel waardevolle 
kunst in depots. Het voorstel is om met commissie van 
bewoners en BKOR (Stichting Beeldende Kunst in de Openbare 
Ruimte Rotterdam), een kunstwerk te selecteren voor op het 
Nachtegaalplein. Bij de referenties op de volgende pagina staan 
slechts voorbeelden. Een alternatief is om een nieuw kunstwerk 
te plaatsen in samenwerking met Stichting B.A.D. 

Kunstwerk

Vlonder
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4. Kunstwerk en vlonders 
Referentiebeelden

Houten vlonder rond bomen; Zithoogte 

Voorbeeld kunstwerk:
Vogels (1962) 

Huib Noorlander

Voorbeeld kunstwerk:
Kinderen met vogel (1961) 

Joan Bakker

4

Kunstwerk

Vlonder
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Paden en Hagen
Over het algemeen worden 
de bestaande paden en hagen 
gehandhaafd. De gelige kleur in 
de tekening vormen de paden. De 
donkergroene band om het plein en 
om het hondenspeelveld de hagen.

Paden
In het oostelijke gedeelte van het 
Nachtegaalplein wordt de verharding 
in dit ontwerp vervangen door 
padvast. Dit is een halfverharding 
met een zanderige uitstraling.
De bestaande paden blijven qua 
ligging hetzelfde, alleen het pad met 
betonklinkers, van de bushalte naar 
de school, krijgt een iets slingerende 
vorm. Dit is omdat daar wortels 
omhoog komen, waardoor telkens 
de bestrating scheef komt te liggen. 
Door het nieuwe ontwerp krijgen de 
wortels meer ruimte.

Hagen
De bestaande hagen moeten 
nagekeken worden op kwaliteit en 
waar het nodig is vervangen worden 
door nieuwe. Aan de oostzijde is 
ruimte om de stoep te versmallen en 
een extra brede haag te plaatsen. In 
het kader van de biodiversiteit mag 
die een gemengde haag zijn die niet 
strak gesnoeid hoeft te worden, zie 
referentiebeelden p. 58.

3

3
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Paden en Hagen:
Referentiebeelden

Huidige pad betonklinkersGemengde haag

Voorbeeld padvast
Als smaller paadje voor tussen 

plantsoen en naar de speelplekken en 
het hondenspeelveld.

In het kader van de biodiversiteit 
mag de haag minder strak gesnoeid 
worden. Dit geeft een natuurlijker 
beeld en is een besparing in het 

onderhoud.

De haag moet wel laag genoeg 
blijven voor het veiligheidsgevoel 

van bewoners. Kies voor duurzame 
soorten die bijdragen aan 

biodiversiteit.

Voorbeelden padvast voor
een breder slingerend pad. 

Het bovenste beeld is in Rotterdam:
Parkkade.
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Basis principe

nader uit te werken
Profiel
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Profiel en
Principe wadi

Verdere uitwerking 
mogelijk.

LeegPrincipe Rotterdamse Wadi, uitgezet op maaiveld Nachtegaalplein,
Met daarbij aangegeven het peil van de Boergoense Vliet, 
Waar uiteindelijk de noodoverstort van het regenwater uit deze wijk 
op zal worden geloosd. Meer informatie hierover is opvraagbaar bij het 
ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam.

Half volgelopen 
door regenbui

Helemaal volgelopen 
door regenbui
diepte max 30 cm

Wat niet past gaat via 
noodoverstort naar 
het riool.

Principe profiel ontwerp

Kunstwerk

Houten 

Vlonders
Padvast

Maaiveld nieuwe ontwerp watert af richting wadi’s

Wadi met keien en boompjes

plantsoen

brede gemengde haag

rioleringpeil Boeergoense Vliet

Cruijff 

Court
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OpzoomermeeAfsluiting Op vrijdag 27 augustus organiseerden 

de bewoners rondom het Nachtegaalplein 

een Opzoomermee dag. Het ontwerp werd 

overhandigd aan de Wethouder.

Plan voor het Nachtegaalplein
Dit boekje met hierin het ontwerp 
is overhandigd aan Wethouder 
Richtard Moti. Ook de wijkregisseur 
Marieke Smit was aanwezig om 
het ontwerp te ontvangen. Beide 
waren enthousiast en voerden nog 
gesprekken met de bewonwers. De 
bewoners hebben aangegeven heel 
graag de plannen gerealiseerd te 
zien. Het ontwerp is rondgestuurd 
naar de betrokken bewoners en ligt 
ook bij de bewonersorganisatie.

Gemeente Rotterdam
De voortgang ligt nu in handen 
van de Gemeente Rotterdam 
afdeling stadsontwikkeling. De 
stedenbouwkundige senior John 
Verheusen was betrokken bij de 
ontwikkelingen en gaat het plan 
inbrengen binnen de organisatie. 
Vanaf nu zal er stap voor stap 
gewerkt worden aan de verdere 
ontwikkelingen en realisatie voor de 
aanpak van het Nachtegaalplein. 

Lied
Adeiye Tjon Tam Pau schreef speciaal 
voor het Nachtegaalplein een lied. 
Dit is tevens een afscheidscadeau 
van het werkteam vanuit Adopteer 
een plein. We zongen deze middag 
samen het lied en hopen van harte 
dat alle partijen die iets kunnen 
betekenen enthousiast worden om 
het Nachtegaalplein aan te pakken.

Bewoner Frans 

verzorgde oud 

Hollandse spelen op 

het grasveld van het 

Nachtegaalplein voor 

de kinderen. Er waren 

prijzen te winnen 

en deze werden 

uitgereikt door 

Wethouder Richard 

Moti

De Groene Morgen 

realiseerde 2 

geveltuinen op 

deze Opzoomermee 

dag. Daarvoor 

hadden bewoners 

zelf ook al heel wat 

meters geveltuinen 

aangelegd. Al met 

al zijn er dus vanuit 

bewoners al stappen 

gezet.

Bewoner Annemarie 

organiseerde deze 

middag en verzorgde 

de hapjes en de 

drankjes. 
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LiedAfsluiting

Intro:

Wij komen hier samen

Zoeken verkoeling van de hitte

In de schaduw van oude reuzen

Onderwijzen de oude wijze grijzen

De jongelingen, terwijl de bal wordt getrapt

Regent het hier vol

Op ’t plein van kampioenen

Verse 1:

Waar wij wonen

Wordt de plek van mijn dromen

Ik zal ’t je tonen

Wanneer we samen zijn

Waar we samen komen

Hier onder de bomen

Op ’t Nachtegaalplein

Op ’t Nachtegaalplein

Waar kinderen spelen 

We onze zorgen vergeten

Wind, zon of regen

Het is hier altijd fijn

Muzikale tonen

Laat de regen stromen

Wij leven hier

Op ’t Nachtegaalplein

Bridge:

Waar de kinderen samen natuurlijk spelen

Waar mensen hun verhalen kunnen delen

We creatief omgaan met droogte en met regen

Bio-divers, kleurrijk op ’t Nachtegaalplein  2X

. 
Refrein 1:

Oh hohoohoohoo

Op ‘t Nachtegaalplein

Oh hohoohoohoo

Op ‘t Nachtegaalplein

Oh hohoohoohoo

Op ‘t Nachtegaalplein

Op ‘t Nachtegaalplein

Verse 2 (Rap):

Op de plek waar wij wonen, staan prachtige bomen

Op deze plek staat een school, een gebouw vol met dromen

Deze plek leeft voor de toekomst en biedt perspectief

De wereld veranderd, wij zijn klimaat adaptief

Op de plek waar wij planten, groeien dochters en zonen

Als bloemen in het veld op, met vel gekleurde kronen

We schatten de ware waarde, hebben de aarde lief

Iedereen is sportief, onze doelen zijn effectief

Refrein 2:

Onder de bomen 

Op Nachtegaalplein 

Waar wij wonen

Op ’t Nachtegaalplein

Onder de bomen

Op Nachtegaalplein 

Op Nachtegaalplein

Bridge muziekaal (8maten)

Refrein 1:

Oh hohoohoohoo

Op ‘t Nachtegaalplein

Oh hohoohoohoo

Op ‘t Nachtegaalplein

Oh hohoohoohoo

Op ‘t Nachtegaalplein

Op ‘t Nachtegaalplein

Titel: Nachtegaalplein

Tekst dichter en componist: 

Adeiye Tjon Tam Pau



Colofon

TEAM:

Tanja Lina 
Architect Buro Lina 

Proces en ontwerp

Michel Zethof
Architect

Technisch ondersteuning en ontwerp 

Raymond Landegent 
De Groene Morgen 

Ambassadeur Biodiversiteit 

Adeiye Tjon 
Workshops en gedicht

Ambassadeur Spel en Cultuur
 

Gemeente Rotterdam
Ella van der Hout: Ingenieursbureau, Advies Wadi ontwerp en informatie-rapporten

Marieke Smit:  Wijkmanager, meedenken en verbinden
Karima Lamkharrat: Wijknetwerker, belangen bewoners vertegenwoordigen

Johan Verlinde / Karen De Goederen: Rotterdams Weerwoord, reps. opdrachtgever, projectleider 
John Verheusen: Senior Landschapsontwerp, adviserende rol

Diverse overleggen met bewoners 
Persoonlijke input van ruim 20 betrokken bewoners uit de directe omgeving, leeftijd van 8 tot 80. 

Exclusief meelezers, achterban, facebook groep, etc.

Het ontwerp en tekenwerk is gedaan op 

basis van AutoCAD tekeningen. Daarin 

is het nieuwe ontwerp op maat ingetekend 

en vormgegeven, rekening houdend met de 

Rotterdamse Stijl.

Bij verdere uitwerking van het plan neem 

graag contact op met: info@burolina.nl voor 

afstemming over mogelijke samenwerking 

en delen documenten. 



Nachtegaalplein
Singin’In The Rain

En nu?

Wie pakt 
dit verder 
op?


