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The Leaf of… EEN KLIMAATADAPTIEVE OPLOSSING VOOR 
HITTESTRESS EN WATEROVERLAST IN DE BINNENSTAD

THE WAVE

THE SQUARE

THE LEAF

Wilgentakken die schaduw 

creëren in de zomer

Hoogteverschil om 

golfpatroon na te bootsen

Leafsensor met scherm om 

metingen te laten zien

Leafsensor met scherm om 

metingen te laten zien

Wateropvang met sedumbakken: 31 liter per bak. Afhankelijk van het 

aantal bakken kan er meer water worden opgevangen.

Het aantal sedumbakken is flexibel. Deze kunnen worden toegevoegd 

en weggelaten afhankelijk van het seizoen en het gewenste zonlicht.

Dakconstructie in de vorm van een blad 

met begroeiing om schaduw te creëren 

LEAFSENSOR
De leafsensor wordt 

g e b r u i k t o n d e r d e 

pergola om live de 

effectiviteit t.o.v. het 

omliggende gebied te 

meten. De leefsensor 

meest de temperatuur, 

de windsnelheid, de 

luchtvochtigheid en de 

lichtintensiteit.
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Interviews 

Tijdens de onderzoeksfase is er door de 

opdrachtgevers input verzameld voor het 

Plan van Eisen door middel van interviews en 

gesprekken met verschillende partijen. Er zijn 

door de studenten ruim 15 interviews 

gehouden met verschillende experts. 

Onder andere: 

• Adviseur klimaatadaptatie 

• Tuin- en landschapsarchitect 

• Oprichter House of Design 

• Marktmeester 

Veldwerk 

Er is tijdens het onderzoek met 

verschillende partijen samengewerkt. 

Zo hebben experts meegedacht 

tijdens workshops en is er kennis 

uitgewisseld met een studentengroep 

van Noorderpoort. Ook is er gekeken 

naar bestaande maatregelen in de 

Klimaatadaptatieproeftuin bij BuildinG.

Deskresearch 

Deskresearch is een methode waar 

veelvoudig gebruikt van wordt 

gemaakt tijdens het onderzoek. Voor 

The Leaf is er studie verricht naar 

materiaalsoorten, plantensoorten, 

klimaatadaptatie enz. Hieruit volgt 

een Plan van Eisen.

1. Fishtrapmodel 2. Moodboard

3. Co-creatie 4. Morfologisch onderzoek

5. Keuze matrix

The Square 
Een kenmerkend dak met platen geschikt 

voor plantenbakken en zonnepanelen.

The Leaf 
Een pergola in de vorm van een blad, 

bekleed met planten.

The Wave 
Een golvend patroon door middel van gevlochten 

wilgentakken in de uitvoering, waarbij regenwater 

opgevangen kan worden.

De bevolking neemt toe en de steden groeien mee. Dit gaat ten koste van het landschap om de 

steden heen. In de binnenstad worden diverse voorzieningen gebouwd waardoor er nauwelijks 

ruimte voor groen is. Het milieu, de dieren en zelfs de mensen zijn hier het dupe van. 

 

Door de verstening in de binnenstad en het tekort aan groen is er geen ruimte voor 

regenwater om snel genoeg de bodem in te zakken waardoor er een wateroverlast ontstaat.  

De stenen warmen gedurende de dag op en geven de warmte ’s nachts weer af, waardoor de 

binnenstad amper afkoelt. Dit zorgt voor hittestress, een aandoening veroorzaakt door 

extreme hitte. Dit zorgt weer voor gezondheidsproblemen.  

Dieren worden niet verwelkomd in de binnenstad door een tekort aan hun natuurlijke 

leefomgeving. Dit resulteert in een lage biodiversiteit.

Er is inspiratie opgedaan met behulp 

van een gezamenlijke moodboard.

Alle mogelijke ontwerp-combinaties 

worden in kaart gebracht.

Een tekensessie onder begeleiding 

van landschapsarchitect Alex van Spyk 

waarbij alle tekeningen worden 

doorgegeven en afgemaakt door een 

ander.

Individuele concepten worden becijferd door de alle 

groepsleden. Hieruit volgen drie concepten die uitgewerkt 

zullen worden tot prototype.

Doel van dit onderzoek: 

• Minder wateroverlast 

• Hoge biodiversiteit 

• Minder hittestress 

• Minder gezondheidsproblemen

De sensor wordt gevestigd aan 

The Leaf waarbij er gekeken kan 

worden naar de temperatuur, 

luchtvochtigheid, lichtintensiteit 

en windsnelheid. De gegevens 

worden online gedeeld.

Leafsensor 
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• Wijkbeheer met expertise op groenonderhoud 

• Oprichter Save Lodge
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HET ONTWERPPROCESS 

Het ontwerpprocess is begonnen met een co-creatiesessie 

samen met landschapsarchitect Alex van Spyk. De sessie 

begon met een individuele tekening van een pergola. Na deze 

ronde werd er vanuit 4 thema’s getekend: water, lucht, 

schaduw en bewustwording. De tekeningen werden na tien 

minuten doorgegeven aan een andere student, om deze 

verder uit te breiden met eigen ideeën. Uiteindelijk is er een 

mindmap gemaakt waar alle tekening in zijn samengevat.  

Vanuit deze sessie kregen de groepsgenoten een week de tijd 

om zelf concepten te tekenen. Hier kwamen twaalf concepten 

uit die door de opdrachtgevers en studenten zijn becijferd. 

Hier zien drie concepten uitgekomen die het best becijferd zijn. 

The Leaf, The Square en The Wave. 

Er worden momenteel drie prototypes gebouwd uit de drie 

best becijferde concepten. Deze prototypes worden over een 

langere periode getest. Uiteindelijk zal er één prototype 

worden verkozen tot winnaar. Deze kan eventueel op een plein 

in Nederland komen te staan.  

12 CONCEPTEN 

SCHETSEN CO-CREATIESESSIE 

PROTOTYPES BOUWEN 

MINDMAP VAN DE SCHETSEN 
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