ACHTERGROND

vandeToekomst
DELTA DUURZAMER D O O R HERSTEL ESTUARIENE DYNAMIEK

DeltaSynergie
Ineenserievanvierartikelen belichtH,0 detiengenomineerdeinzendingenvandeprijsvraag
'Waterlandschap vandetoekomst'.Op2}novembermaaktstaatssecretarisDeVriesvanVerkeeren
WaterstaatindeGroteKerkinNaardendeprijswinnaar bekend.Doeliseenuitvoerbaarontwerp te
presenterenrondéénvandevolgendethema's:waterinstedelijkgebied, wateropderandvanstaden
land,waterinlandclijkgebiedenwateralsinfrastructuur. Degenomineerdenzullenhuninzending
uitgebreidpresenteren tijdenseencongresvanNVAenNIROVop11 december.Onderstaandenop
detweevolgendepagina'sdevijfde,zesdeenzevendenominatie(opalfabetischevolgorde].

Kernpunten
DeltaSynergieiseeninzendingvan
BureauWaardenburg,H2iD,Alkyonende
provincieZuid-Holland,enheeft alsdoelde
estuarienedynamiekindeGrevelingenteherstellen.Nadewatersnoodramp in1953 ismet
deuitvoeringvandeDeltawerkeneenstrikte
scheidinggeïntroduceerd tussenwateren
landentussenzoetenzoutwater.Uitveiligheidsoogpunt noodzakelijk,maarwelmetals
consequentiedatcompleteecosystemenverdwenen,watweerverstrekkendegevolgenhad
voordevisserij.Doorontwikkelingen zoalsde
verwachtetoenamevanneerslag,debodemdalingendezeespiegelstijging, maarookdoor
veranderendeprioriteitenwereldwijd,zoals
detoenemendebelangstellingvoorestuaria,
wordteenheroverwegingvandeDeltawerken
gelegitimeerd.Ookblijven de mogelijkheden
vangetijde-energieonderbelichtvolgenshet
consortiumdatdezeinzendingopstelde.
DeltaSynergiestaatvoorherherstellen
vandeestuarienedynamiekindeGrevelingen,maarmetbehoud vandeveiligheid.De
Brouwersdam zougedeeltelijke vervangen

moeten wordendooreen multifunctioneel
interichtenstormvloedkeringmeteen
getijdecentrale. Dezegetijdecentrale levert
groenestroomopenstuitin tegenstelling
totwindmolens nietopbezwarenvan landschappelijke aard,nochvanoverlastvoor
vogels.Denieuwedynamiek diewordtnagestreefd, isvanwaardevoordenatuut, waterkwaliteit,visserij endekustvormingen kan
eenimpulsgevenaanderelatiefzwakkeeconomie(doorrecreatie,woningbouwennieuwebedrijvigheid) vanGoereeenSchouten.
Dejury kwam,nabestuderingvande
inzending,meteenaantalsuggestiesvoorde
definitieve inzending.Zoishetideevaneen
getijdencentrale eenaanlokkelijk perspectief,maarmoetditwelnader uitgewerkt
worden.Bovendienmoetinsamenwerking
metdeskundigen eenintegrale kostenbatenanalysewordenopgesteld.Hetproces
opwegnaarderealisatievanhet ptoject
moet verderworden uitgewerkt,ende alfaengammadisciplines moeten eengrotere
inbrengkrijgen,vindrdejury.

Dekernpunten vandeinzendingzijnde
volgende:
• Devoordelenvanveiligedynamiek inde
Grevelingen levensteedssterker(groen,
geldengeluk).Ditproject iseenillustratievandeommekeer inhetdenkendoor
hetmaatschappelijk middenveld,overhedenenburgers;
• Uitdekosten-batenanalyse blijkt datde
getijdecentrale in financieel-economisch
opzicht interessant is.Decentralelevert
genoegstroomopvooralleinwonersvan
GoereeenSchouwenà22centperkWh;
• Voorhetvervolgiseen procesontwerp
gemaakt.Deinhoud isgerichtopnader
onderzoeknaardeconsequentiesvande
dynamiekvoorhetachterland.Hetproces
isookgerichtopverankeringinhetbeleid
enbetrokkenheid vandeburgersende
uitvoerendepartijen.Nuon wilinvesterenineenpilot-project enmogelijkinde
realisatievaneengetijdecentrale. f\
Demultifunctionelestormvloedkeringinclusie/een
getijdecentrale.
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N I E U W WATERLANDSCHAP TUSSEN DE O U D E R I J N E N DE
HOLLANDSE IJSSEL

Het Dotterlandschap
EenconsortiumbestaandeuitKuiperCompagnons,deprovincieUtrecht,HoogheemraadschapDe
SnchtseRijnlanden enProperStokheefteen/antasierijk eugedetailleerdideeingeleverdominhet
GroeneHartzowelwoningbouwterealiserenalsdewaterhuishouding weervlottetrekken.

Dewaterhuishouding tussenGoudaen
Utrecht raaktverstriktineenvicieuzecirkel
vantechnische ingrepen,dieweerleidentot
anderetechnische ingrepen,aldusdeinitiatiefnemers. Dewaterhuishouding indit
gebied issterkgerichtoptraditionele landbouwdieinecologisch,economischeensociaal-cultureel opzicht onderdruk staat.VerderbestaatincentraalNederland eengrote
behoefte aankwalitatiefhoogwaardige
woningbouw, terwijl deschaarseruimteook
nodigisvoorwaterberging,natuur enrecreatie.Veelfuncties leggeneen ruimtelijke
claimop Rijnenburg.
Hetconsortium kwam metdevolgende
inzending:hetvanuit destroomgebiedsbenaderingontwikkelen vaneenwaterlandschapwaarin verstedelijking, landbouwen

anderefuncties gebaseerdzijn opeenduurzamewaterhuishouding.Denieuwestedelijkeomgevingdraagtophetprincipevan
drieverschillendemaaivelden:deontsluitingsstad metwegenopdedaken,devlonderstad metvlonders terontsluitingende
waterstad ophetwerkelijke maaiveld,die
vantijd tottijd onder water staat.
Dejury had,nabestudering vandeoorspronkelijke inzending,eentweetalsuggesties.Indeeersteplaats moetde tamelijk
technischeinzending verrijkt wordenmet
eensterkereinbrengvanalfa engamma.
Verderishetprocesnaar heteindbeeld
onderbelicht. Meeraandacht moetbesteed
wordenaandeuitvoeringsstrategieende
belangrijkste doelgroepen moeten hierbij,
voorzovermogelijk, betrokken worden.

Kernpunten
Dedefinitieve inzendingbevatdevolgende kernpunten:
• Water treedt inditlandschap naar voren
alslevensvoorwaarde engeeft doorde
explicieteverschillen in maaiveldhoogten
impulsen aandebelevingswaardevande
open ruimte;
• Landschapenwaterzijnbepalendvoorde
votmendematevanverstedelijking,ook
vooranderenieuwewaardenvanhetGroeneHart:duurzameenergiewinning,extensieveveehouderij,natuurenrecreatie.De
rolvandelandbouwverandertvaneeneconomischesectotnaarlandschapsbeheer;
• Landschap iseenmanifestatie vanprocessen,waardoorveranderingen geleidelijk
plaatsvinden.Ditprocesisbepalend voor
deverschijningsvorm vanhetlandschap.
Uitvoeringvanditconcept looptviaeen
proceswaarvanderegieinhandenvan
eenbreedsamengestelde publiek-private
samenwerking ligt.«f
Abusievelijk stondindevorigeH20 bijgaandeafbeelding alafgedrukt (pag.37).
Onzeexcusesdaarvoor.

EennieuweinrichtingvanlietlandschaptussenGoudaenUtrecht,waarbijzowelwoningbouwalsdewaterhuishoudingeengroterolspelen.
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MEER DAN EEN RANDMEER

Meervoud

Perongelukzijninhetvorigenummervan
H20aldeinzendingen'Desmaakvan
water'en'Driepeilersonderdedam'gepresenteerd.Hierbij warennoggeenillustratiesvoorhanden.Binnenkortkomenze
daaromnogmaalsaanbod,nu inclusief
foto's entekeningen.

Deinzending 'Meervoud:meerdancmrandmeer'isingezondendooreenzeerbreedopgezetconsortium,bestaandeuitdeANWB,Grontmij,ErasmusUniversiteitRotterdam/AdviesbureauAwareness,
hetLandbouwEconomischInstituut,VerenigingNatuurmonumenten, CamminghaGroep,FemhoutProjectontwikkelinc),BouwfondsWoningbouwenBoskalis.DitprojectpoocjteenmultifunctioneelrandmeeropdegrenstussenFlevoland,OverijsselenFriesland terealiseren.

DeNoordoostpolder heeft onvoldoende
opslagcapaciteit voorschoon watervoor
landbouw bijdroogte,deprovincieOverijsselzoektruimtevoorwaterbergingende
provincieFrieslandzoektuitbreiding vande
boezemcapaciteit.Detraditionele landbouw
zitineenneerwaartsespiraal,waaraanook
deNoordoostpolder nietontkomt.De
Noordoostpolder iskwetsbaar indat
opzicht,omdat behalvelandbouw andere
economische dragers ontbreken. Tenslotte
neemt debehoefte aanruimte voor recreatie
entoerismeverder toe.Derandmeren tussen
Flevoland enGelderland zijn aldrukbezocht
endeuitbreiding hiervan wordt afgeremd
doordeEuropeseVogelrichriijn.Meerdan
voldoenderedenen voor bovengenoemde
partijen omna tedenken overeen nieuw
multifunctioneel meer inderegioFlevoland,
Overijssel enFriesland.

Hetoorspronkelijke ideebevatteeen
aantal ontwerp(opties)vooreen randmeer
tussendeNoordoostpolder endevoormalige
Zuiderzeekust vanOverijssel enFriesland.
Verderiseeninteractiefprocesopgesteld dat
gericht isophetmeedenken overhetbasisontwerp eneventuelemogelijkheden tot
inpassingvanuiteenlopende ruimtelijke
opties.Ookhetvervolgvanhet procesisuitgewerkt,dat uiteindelijk moet resulteren in
eenbreedgedragen ontwerp.
Dejury steldenaeeneerste beoordeling
devolgendesuggestiesvoor:voorderealisatievaneenrandmeer iswaarschijnlijk een
publiek-private samenwerkingnodig.Daarommoet hetconsortium eenintegralekostenanalyseopstellen,gebaseerdopde uitstralingvanhetrandmeer opeen ruim
achterland.Verderishetconsoriumwel

breed,maarverantwoordelijke overheden
ontbreken.Doorhenerbij tebetrekken wint
hetontwerp,afgezien vanfinanciëledraagkracht,aankracht,aldusdejury.

Kernpunten
Dedefinitie inzendingbevatdevolgende
ketnpunten;
• Uitdeintegrale kostenanalyse blijkt dat
tegenoveraanzienlijke kosten ookaanzienlijke baten staan;
• Deaanwezigefinanciële deskundigheid
enpotenties binnen hetconsortium wijzenopeenruime interessevoorinvesteringen ineenmeervoudig randmeer;
• Het consortium isklaarvoorpubliek-privatesamenwerking vanuitdeGebieds
ExploitatieMaatschappij(GEM).
Bestuurders vanoverheden hebben het
consortium aangemoedigd tekomen met
eenvoorstelvoordeaanpakvanhet randmeer, f

DesituatienuenstraksronddeNoordoostpoldervolgensdeindienersvanhetproject'Meervoud, meerdaneenrandmeer'.
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