ACHTERGROND

W O N E N , WERKEN E N RECREËREN I N H E T WATERLANDSCHAP
VAN DE TOEKOMST
van de Toekomst

NieuwArcanië

Detoekomstige bewoners reageerden
enthousiast opdeinteractievesessies.KennisinbrengviaICTbevordertdeexpressiein
woordenenbeelden,zomenen zij.Hetidee
kanvolgensdejury leidenroreenbrede
maatschappelijke discussieoverdemogelijkheden metwater waarinruimteisvoor
combinaties alsflexibiliteit engeborgenheid,individualiteit en gemeenschapszin,
mobiliteit enverankering, f

Indezelaatsteafleveringvaneenreeksartikelenoverdetiengenomineerde inzendingenvandeprijsvraag 'Waterlandschapvandetoekomst'komenachtereenvolgensdeprojecten NieuwArcanié,
www.waterballet.nl enWaterttjd aanbod.Bovendienbestedenwekortnog evenaandachtaande
inzendingenDriepeilersonderdedamenDesmaakvanwater, ornaathiervoornuookdebijbehorendeillustratiesbeschikbaarzijn.Opzj novembermaaktstaatssecretarisDeVriesvanVerkeeren
WaterstaatindeGroteKerkinNaardendeprijswinnaar bekend.Degenomineerdenzullenhun
inzending uitgebreidpresenterentijdenseencongresvanNVAenHabiforumop11 decemberin
Zwolle.
Debedenkersvan'NieuwArcanië'laten
hun lichtschijnen opdegroeiende behoefte
aanflexibiliteit ophetgebied vanwonenen
werken.Volgenshen wordt inNederland
nogteveelvastgehouden aanstatischgelokaliseerdewoningen enbedrijven ophet
land.Omdat klimaatsveranderingen en
bodemdaling intoenemende mate tuimte
voorwateropeisen,wordt het tijd omde
"unieke"kansen diededeltabiedt,tebenutten,zoschrijft hetconsortium achter
'NieuwArcanië'.
Het consortium datbestaatuitAdvin
West,AtosOriginCOPMWest,Stichting
Maatschappij enOndernemingenBureau
Micropolis,stelteendrijvende archipelvoor
waaropgewoondengewerktkanworden.
Groeneriviereneninundatie vanpoldersof
voormaligedroogmakerijen zorgenvoorde
waterhuishouding.
Devormenafmeting, omgevingenpositioneringbinnen dearchipelbepalen het
karakter vandedrijvende woningen.Detoekomstigebewoners kiezenwatbijhenpast.
Zijkunnen interactiefoverde informatie
beschikkenenzelfvirtueeleenbeeld creëren
overhet toekomstige wonenenwerkenop
hetdrijvende eiland.
Datdeontwerpers voordenieuwe informatietechnologie kiezenterbevorderingvan
dedialoogoverdeleefomgeving, vondde
juryeensterkpunt.Zijwaarschuwde niettemin vooreen'Uvraagtwijdraaien'-hype,
dieeengezondespanningtussen wensen,
mogelijkheden endeskundigheid indeweg
kanstaan.Dejury vindthetidee interessant
enisbenieuwd naareenconcrete uitvoering
vanhet concept.

ligheid vanDordrecht enRotterdamgafde
jury alséénvandekernpunten aaninde
eindronde.Dedrijvende archipelheefr een
lokaleidentiteit enisingesteld opeisenvan
de netwerksamenleving.

Voormeerinformatie:www.nieuw-arcanie.nl.

NieuwArcanië
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Detoepassingvaneendrijvende archipel
inhetLandvanAltenadraagtbijaandeveiH 2 0 \\ 23-2001
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H E T ROER M O E T O M , DAT STAAT ALS E E N PAAL BOVEN WATER

WWW.waterballet.NL

van deToekomst

Eencreatieveoplossingverzinnenvoorhetruimteprobleemindestadwaannruimtevoorwatereen
centraleplaatsinneemt,wiedurft?DcgroepmensenachterhetplanWWW.waterballet.NLzet de
huizenoppalen.
Deinzending WWW.waterballet.NL
komtophetvolgendeneer:situeer toekomstigewoningen ophetwater.VooreendichtbevolktgebiedalsNederland isdatdeenige
echteoplossing,vindendeontwerpersvan
ATTAQontwerp,onderzoek &advies,de
Koninklijke Marine,Koninklijke VolkerWesselsStevin-AVECO,hetLeidsch Universitair
MedischCentrum,NRCHandelsblad,Proper,TUDelft enToneelgroepAmsterdam.
Zij kekenvooralnaarhettoenemend
gebrekaan ruimtedieeenstrikte scheiding
tussen waterenland nietduldt.Hetconsorrium brengt nieuwe inzichten aanhetlicht
omttent meervoudig ruimtegebruik vaneen
deltameteenstijgend aantalmensendie
steedsveeleisender worden.Hetoptimaal
benutten vanelkevierkantemeter isschier
onmogelijk bijeenruimtelijke scheiding
tussen waterenland.
Hetplanoppertinnovatieveideeënover
woneninovergangen tussenwaterenland,
met als herontdekkingdewoningop terpen
enpalen.Talvanwoningendieeenwisselend
waterpeilaankunnen,komenhiervoorin
aanmerking:dokhuizen,aquaterrawonin-
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genendobberinstallaties.Dezewoonconceptenzijnooktoepasbaarinstedelijkegebieden.Hetnietscheidenvandefuncties laatde
dynamiekvanwaterinopenbareruimtenen
ondergrondse bouwen doorklinken.
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Dejuryziet metdezeplannen kansen
liggenvooroffensief warerbeheer.Hetideeis
spannend,maarlijkt nogteveelop'conceptual art'.Hetplan moetuitgewerkt worden
naareenconcretelocatie,vindt zij. Bovendienmoetniet teveelgeleund wordenop
sterktijdgebonden elementen.De creativiteitvanhetoorspronkelijke ideemoet
gecombineerd wordenmetrobuustheid.
Dezesuggestieshebbengeleid tothet
volgendedefinitieve ontwerp:
Verkortingvandekust heeft inNederland weliswaar totveiligheid geleid,
maarooktotwaardevermindering.
Offensief waterbeheer biedt kansen;
Ruimteentijd moetendoorklinkenbij
herinrichren vandemogelijkhedendie
waterlandschappen bieden.Dezeontstaan doorinteracties tussen mensen
onderlingentussenmensenenhun
omgeving;
Het ontdekken vandemogelijkheden
kanineenspelsituatie.InBergenop
Zoomisspeciaalhiervooreenspelontworpenenaltoegepast.De gemeenteis
enthousiast overhetresultaatenstaat
openvooreenverdereverkenning, f
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TIJD EN RUIMTE ALS WATERDRAGERS

Watertijd

van de Toekomst

Hetwatermoetdeoorspronkelijkeplaatsterugkrijgen inhetTwentselandschap.Hctgebiedmaakt
eendynamischeeconomischeontwikkeling doorenmoethiervoorredelijk watruimteopojferen.De
dynamiekvanhetwaterisechteronzichtbaarverborgenachterrechtgetrokkenbekenofverstoptachterdijken,aldusdeontwerpersvanhetproject Watertijd.
Deontwerpers makendeeluit van het
consortiumTauw,LandschapOverijssel, Het
Oversticht,WaterschapReggeenDinkel,
TheThreeEngineers, Waterleidingmaatschappij Overijssel, DienstLandelijk Gebied,
ProvincieOverijssel/Waterpact Twente,
Hogelschool IJssellandendegemeenten
Wierden enAlmelo.
In'Watertijd' kijken dezepartijen naar
deruimtediedoor water inhet landelijk

gebiedingenomen wordt inrelatietotveiligheidendebeperkingvan wateroverlast.
Het watermoetvolgenshendetijd krijgen
omeenevenwichtigmultifunctioneel landschaptevormen.Technischeingrepen wordentijdelijk stopgezet waardoor het water
zijn stroomgebied kan terugvinden enhet
landschapkanvormgeven.Wateralsonthaastend principebiedt mensen talvankansenomtewonen,werkenenrecreëren,zo
schrijft her consortium.

concept ~Watertijd"
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Kernpunten
Dejutygafindeeindrondeeenaantal
kernpunren aan,waarbij deovergangvan
eenopisolatiegerichrenaareenop integrariegerichte ruimtelijke ordeningalseerste
wetd aangemerkr.
Uitgekeken wordt naarde toepassing
van hetconcept inhetwatersysteem tussendestuwwal viaAlmelonaardeRegge,omdat inditgebieddestedelijke ontwikkeling,kunstgrepen in het
watetsysteem endeveranderenderol
vanlandbouw enlandschapooklosvan
hetconceptalveranderen enernu kansenliggen voornieuweideeën;

het landelijk gebied

concept "nu"

Dejury vondhet ideeinteressant, maar
attendeetdedeuitwerkers vanhetideeopde
neigingnaaralteveelfrivoliteit. Dejuryis
niettemin benieuwd naareenconcreetplan
vooreenbepaaldplangebied.Debreedtevan
hetconsortium sprakaan,waaruitdekracht
vanhet kleurrijke gezelschapmoet kunnen
blijken bijdeuitwerking vanhet ontwerp.

droog

half-nat

nat

half-droog

Detechnischeuitvoeringbestaatuitdrie
pijlers:geennieuwedingendoendiehet
conceptkunnen schaden,geenactiviteitenverrichten alsdetijd hiervoor nog
niet rijp is(ontbreken vaneendraagvlak)
enhet tetugdringenvanbestaandeen
hetbeperken vannieuweingrepen, f

ontwikkeling stedelijk gebied
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concept ~Watertijd~

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenovetzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(oio)42741 65.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform, f
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De smaakvanwater
Dezeinzendingspeeltaan dekustvan[west]
Zceuwsch-Vlaandcrenenijopgestelddooreen
consortium vanOKRALandschapsarchitecten,
deGemeenteOostburg,Evcrt-JanRoelofsen
projectmanagement enwaterschapZeewschVlaandereu.Dekentvanhetideeisomdekustzoneuittebreidenenandersinterichten,omzo
eenaantal bestaandeenverwachteproblemen
optekunnenlossen.

•f

van deToekomst
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• VoordeintegraleaanpakvandewestZeeuwsch-Vlaamsekustzoneiseenproefgebied meteenlengtevan2,5kilometer
afgebakend. Deoverhedenstaanopen
voorderealisarievanditproefgebied in
deperiode2002-2005.*''

Het ideevandezeinzendingisomde
kustzonerichtingzeeteverbreden omzo
eengevarieerd landschap tecreërenwaarde
natuurlijke dynamiek voorveiligheid en
nuttiggebruik kanzorgen.De(nieuwe)
kustzone moetopnieuwontwikkeld worden
vanuiteenintegraal conceptvoorwateren
landenovergangen tussen zout,braken
zoetwater.Doordeverschillendezonesvan
het nieuwelandschaprobuust tezoneren
kunnen deverschillende functies naast
elkaar bestaan:watetdynamiek, natuur,
landbouw, recreatie,cultuurhistorieen
wonen.
" Indenieuwekustzonevormen achtereenvolgenszee,duinen, binnenduinen,
natte weilanden enkreektestendevolgorderichtingachterland. Het landschap
isrobuust engevarieerd;
* Deveranderingvandekustzone betekent
ookandersomgaanmetmobiliteit.Auto-

Driepeilers onder de
dam
HetgcbiedvandeajgedamdeMaaswasin
hydrologisch opzichteeuwenlangvanbelang
voordeveiligheidvanHollandscheenBrabantsesteden.Dezedynamischerivierloop isnueen
lammearm.EenconsortiumvanSightadviseursvoormilieuenlandschapenGeoDelftwillenhetgebiednieuwleveninblazen.

zievooreenuitgebreidebeschrijving vandit
planH 2 0nr. 21,pag. 37

Programma23
november

mobilisten wotdengeconcentreerd in
'parkeerkamers'bij badplaatsen, dehuidigekustwegisvootfietsers enwandelaars;

Hetprogrammavandebijeenkomst 'Nederlandleeft merwater',waaropstaatssecretarisMoniquedeVriesvanVerkeerenWaterstaatdewinnaarbekendmaaktvande
prijsvraag'Waterlandschap vandetoekomst'zieteralsvolgtuit:
12.30 uur:

lunch en expositie nominaties

14.00 uur:

openingdoor dagvoorzitter
KeesDriehuis

waterbergingvoordeveiligheid, ruimtelijke
dynamiek vooridentiteiten functiecombinatiesvoorontwikkelingsperspectief Deze
visiewordtgedragendoordriekansrijke pijlers:eeneeuwigebronvoordrinkwater,toeristisch-recreatievekwaliteitsruimte in ontwikkelingeneenstructurele maar getrapte
waterberging.Deinfrastructuur vergteen
innovatieve aanpak:drijvende woningen,
woningen opterpen,slotgrachren en ringdijken.«[

14.10 uur:

de lezing'Water en wonen'
doormr. W.deZeeuw,directeur NieuweMarkren Bouwfonds Wonen

14.30 uur:

interview met staatssecretaris
Moniquede Vriesen prof
H.Vonhoff, voorzitter van de
Raadvoor het Landelijk Gebied

14.50 uur:

discussiemet de zaalonder leiding van KeesDriehuis

15.10 uur:

filmbeelden van de tien genomineerde inzendingen

Hetconsortium kwammeteenvisie
vootdeafgedamde Maasmetinzetvan

zie vooreen uitgebreide beschrijving
vandeze inzending H z Onr. zi, pag. 38

15.30 uur:

de lezing'Water en meervoudig ruimregebruik'door
staatssecretarisMonique de
Vries

15.40 uur:

prijsuitreiking

16.00 uur:

borrel

Debijeenkomst vindtplaatsinDeGrote
KerkinNaarden.
Voormeerinformatie:RostraCongrescommunicatie(070)3648703.
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