STOWA crowdsourcet naar ideeën
voor gemaal van de toekomst

Onlangs werd de prijsvraag ‘Ontwerp het gemaal van de toekomst ‘ afgerond. In de prijsvraag daagde STOWA HBO’ers, studenten en Young professionals (tot dertig jaar) uit om met nieuwe ideeën te komen voor een visvriendelijk, energiezuinig
en landschappelijk goed inpasbaar gemaal. Tijdens de Gemalendag (zie elders) werden de winnaars van de wedstrijd bekend
gemaakt.
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STOWA en de jury waren bijzonder tevreden over het aantal en de kwaliteit van de inzendingen. Er zat vaak het
nodige denkwerk achter en de voorstellen waren meestal
goed uitgewerkt. De jury vond het wel jammer dat veel
inzenders in hun ontwerp de opgestelde criteria niet
allemaal even duidelijk hadden meegenomen. Er waren
kortom weinig integrale voorstellen, waarin naast visvriendelijkheid ook nadrukkelijk naar landschappelijke
inpassing en duurzaamheid was gekeken.
Op basis van de gehanteerde criteria besloot de jury twee
winnaars aan te wijzen. ‘Ruim baan voor vis’ en ‘Movis’

‘Ruim baan voor vis’

deelden uiteindelijk de eerste prijs van 3200 euro. Het
Team ‘Ruim baan voor vis’ bedacht een soort sluizensysteem. Het principe zelf was niet heel innovatief, de inpassing in het landschap en het creëren van een publieksfunctie waren dat zeker wel. Team ‘Movis’ kwam op de
proppen met een soort draaideur waar vissen in kunnen
zwemmen en die ze van de ene naar de andere kant van
de dijk brengt: een volstrekt nieuw en daarmee zeer origineel en visvriendelijk idee. Men had ook goed nagedacht
over de viswering, een leuk innovatief concept met fiberscherm.

‘Movis’
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