
Mijn Merwede challenge: Holle waterweg  door Esther Derkx Ontwerper

Mijn verbindingsweg tussen Kanaalweg en Europalaan wil de beleving rondom het water versterken en de biodi-
versiteit in de stad vergroten. Ik neem de sloot en de bermen op locatie daarom mee in mijn plan.

De holle waterweg wordt de natuurlijke uitloper van het Merwede kanaal waar wandelaars en fietsers graag komen 
omdat er elk seizoen weer wat anders te zien is door gevarieerd groen dat is geplant en uitgezaaid. De bermen 
worden gevuld met bomen, planten en struiken die ecologisch beheerd kunnen worden met hulp van toekomstige 
bewoners. Ik krijg hierbij hulp van teamgenoot Lies König van Natuurlijk Wijs. 

Als ontwerper wil ik kunst met natuur verbinden. Mijn toevoeging zijn kleine, vierkante uitsparingen in het fietspad 
(gerecycled beton of asfalt) en wandelpad (hout) die een patroon vormen en een verbinding aangaan met elkaar. 
Uit de kleine gaten in het beton groeit gras of andere plantjes. Ze benadrukken de kracht waarmee de natuur altijd 
zijn weg vindt en ze verbinden groen met asfalt en hout. Als jullie voor mijn plan kiezen zal ik experimenten op dit 
gebied gaan doen in samenwerking met teamgenoot Lies König en verwerk ik deze in mijn uiteindelijke ontwerp.

huidige situatie:
Een sloot van 4 meter breed met 

verwaarloosd groen

schets / dwarsdoorsnede
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Bovenaanzicht Holle waterweg
In de huidige situatie houdt de sloot iets voorbij de helft van het gebied op. Mijn idee is:

•  de sloot doortrekken tot aan de Europalaan

• een voetpad van houten planken op palen boven het water 

• daarnaast het fietspad met tussen beide paden een rij kastagnehouten palen met waterplanten als afscheiding

• de verbinding gesymboliseerd in een patroon van uitgespaarde vierkante blokjes waaruit gras groeit.

voor na

Kanaal30

de Stadstuin

Kanaal30

de Stadstuin
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Fietspad van gerecycled beton of asfalt

Vlonderpad van MOSO bamboe?



Even dromen... sfeerbeschrijving

Fietsend vanuit Lombok zet ik mijn fiets neer bij het terras van Kanaal30. Wat meteen opvalt zijn de gevarieerde bomen en 
struiken die in het verlengde van het terras doorlopen. Als ik het groen voorbijloop zie ik een lager gelegen sloot, die ik via 
het daarnaast gelegen wandel- en fietspad kan bereiken. 

Het wandelpad van houten planken loopt geleidelijk aan naar beneden totdat het boven het water uitkomt. Het heeft kleine 
vierkante openingen waardoor ik naar het water kan kijken. Het fietspad loopt er vlak naast. Tijdens mijn wandeling krijg ik 
het gevoel alsof ik in een holle weg midden door de natuur wandel. Hier ben ik even in een andere wereld. De glooiende, 
natuurvriendelijke oevers zijn gevarieerd en trekken insekten, hagedisjes en vogels aan. Fietsers kunnen niet op het voet-
pad komen door de smalle opening waarin stevig verankerd gele lis, moerasspirea en Carex groeien. Elk seizoen is er iets 
nieuws te beleven. Als ik het voet/fietspad uitloop eindigt het water en loopt het pad geleidelijk op naar de Europalaan waar 
ik iets kan drinken op het terras van de Stadstuinen. 

Was ik met de fiets gegaan, dan had ik een vergelijkbare ervaring gehad. Tijdens het fietsen steek ik met mijn hoofd nét 
boven het maaiveld uit. Mijn blik is daarom gericht op het water en de glooiende oevers ernaast. Het fietspad is gemaakt 
van gerecycled beton met hier en daar openingen waaruit gras groeit. Ik zie deze openingen ook in het vlonderpad terug.

kastagne houten palen
met daartussen waterplanten

vlonder op palen

Dwarsdoorsnede
2 glooiende bermen met gevarieerde bomen, struiken en planten 

• kastagnehouten palen met daartussen stevig verankerde waterplanten zorgen voor een 
veilige scheiding tussen voetpad en fietspad.

• De bermen met gevarieerde bomen en struiken kunnen ecologisch 
       beheerd worden met hulp van toekomstige bewoners.

1.50 2.00

4.00
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