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D R I E G E N O M I N E E R D E O N T W E R P E N VOOR WATERLANDSCHAP
VAN DE TOEKOMST

Blauwebypassesin de
IJsselvallei

vandeToekomst

IneensenevanvierartikelenbelichtH 2 0detiengenomineerdeinzendingenvanieprijsvraag 'Waterlandschapvandetoekomst'.Op13 novembermaaktstaatssecretarisDeVriesvanVerkeerenWaterstaatmdeGroteKerkinNaardendeprijswinnaar bekend.Doeliseenuitvoerbaarontwerptepresenterenrondéénvandevolgendethema's:waterinstedelijkgebied,wateropderandvanstadenland.
watermlandelijkgebiedenwateralsinfrastructuur. DegenommeerdenzullenhtminzendinguitgebreidpresenterentijdenseencongresvanNVAenNIROVop11 december.Onderstaand enopdetwee
volgendepagina'sdetweede,derdeenvierdenominatie(opalfabetischevolgorde).
'BlauwebypassesindeIJsselvallei'is
detitelvandeinzendingvaneenconsortium vanArcadis,deDienstLandelijkGebied
enWoningcorporatie Hanzewonen.
DeIJsselwordtgeconfronteerd meteen
hogeremaatgevende afvoer vanwater.De
meestesteden direct langsderiviervoelen
echter weinigvoorhetverhogen vande dijken.Degroeiende behoefte aan woonruimte
dwingtgemeenten tot eensprongoverde
IJssel,waardoor derivierwordt ingeklemd
endeveiligheid inhetgeding komt.Het
gebruik vanhet landelijk gebied tenslotte
verkeertineenheroriënterende fase.De
reconstructiedrukt eenstempelopdelandbouw,endeecologische hoofdstructuur
(EHS)stelteisenaanecologische verbindingen tussenderivierenverschillendeVeluwsebeken.
Omdezeproblemen optelossen stelt
hetconsortium een'blauwebypass'(een
groenerivier)voorrond uitbreidingswijk de
HoveninZutphen overdeIJssel.Deze
bypassvergroot niet alleenhet waterafvoerend vermogen,maar levertookkansenvoor
uiteenlopende functies. Verderzoudeuitbreidingswijk alseenwaterwijk moeten
worden uitgevoerd, met terpen en drijfwoningen.Tussen dewijken hetcentrum van
Zutphen zouden laaggelegen woningen
moeten komen,waardoor mindergeluidsoverlastoptreedt endebelevingvan het
watergroter wordt.Alsverdervoordeelvan
deblauwebypasswordt het feit genoemd
dathetoudestadsgezicht aandeIJssel
behouden blijft, endat natuur, recreatieen
waterlandschap eennieuwe impuls krijgen.
Dezeideeënuitdevoorrondeleverden
tweesuggestiesvandejuryop.Indeeerste
plaatsmogendeblauwebypassesnietleiden
totafwenteling vanproblemennaardeomgeving.Doorhettrekkenvaneencontourom
hetplangebiedenhetoplossenvanbestaande
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eneventuelenieuweproblemenbinnendat
gebiedwordtafwentelen voorkomen.Verderis
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deinzendingweliswaarrobuustenuitvoeringsgericht,maarhetkaninnovatiever.De
creativiteitzouextraruimtemoeten krijgen
methetoogopwezenlijkeveranderingen in
hetomgaanmetwaterenruimte.
Indeeindronde blevendevolgendesuggesties overeind:
• eenintegraalconceptvoordeuitbreidingswijk deHoven,datpast binnende
ruimtelijke context vanZutphen en
omgeving.Debestaandedilemma's wor-
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dendankansen voorwonen, bereikbaarheid,water engroen;
deinzendingvandeprijsvraagkrijgt een
vervolgineenhaalbaarheidsstudie voor
blauwebypasseslangsdeheleIJssel.De
regisseurvandegebiedsontwikkeling

zoubijvoorkeureenpubliek-private partij moetenzijn dieookruimte biedtvoor
inbrengvandebewoners;
deinzendingisenthousiast ontvangen
doorbetrokkenoverheden.Definancieringisvooreengrootdeelmogelijk uit

DYNAMIEK AAN DE KUST VOOR WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN

De smaakvan water
Dezeinzendingspeeitaande kitstvan[west]Zeeuwsch-Vlaanderen,en IJopgestelddooreenconsortiumvanOKRALandschapsarchitecten, deGemeenteOostburg,Evcrt-JanRoeio/scnprojectmanagementenwaterschapZeeuwsch-Vlaanderen.Dekernvanhetideeisomdekustzone uittebreiden
enandersinterichten,omzoeenaantal bestaandeenverwachteproblemenoptekunnenlossen.
Dehuidigekustlijn isdoorduinenen
dijken kunstmatig gefixeerd, met direct
erachter landbouw enrecreatie.Doordeverwachteklimaatsverandering, destijging van
dezeespiegelendeinklinkingvanhet land
isversterkingvandedijken tevoorzien.De
recreatievedruk opdekust neemt toe,en
accomodatiesstrekkenzichoversteedsgroteregebieden toe.Delandbouw tenslotte
staatonderdrukdooranderefuncties vande
grondenverzuring.Denatuur staatook
onderdrukdoorrecreantendieviadesmalle
kustweghetstrand overalkunnen bereiken.
Het ideevandezeinzendingisomde
kustzone richtingzeeteverbredenomzo
eengevarieerd landschap tecreërenwaarde

natuurlijke dynamiek voorveiligheiden
nuttiggebruik kanzorgen.De(nieuwe)
kustzone moetopnieuw ontwikkeld worden
vanuit eenintegraalconcept voorwateren
landenovergangen tussenzout,braken
zoetwater.Doordeverschillendezonesvan
hetnieuwelandschaprobuust tezoneren
kunnendeverschillende functies naast
elkaarbestaan:waterdynamiek, natuur,
landbouw,recreatie,cultuurhistorie en
wonen.
Nabestuderingvandit ideehaddejury
eenaantalsuggesties voordeeindronde.Zo
biedthet plangebied welvoldoendeaanknopingspunten voorcreariefruimtegebruik,
maarkanmeeraandacht besteed worden

toekomstige opbrengsten.Hetconsortium,uitgebreid metDuraVermeer,zet
zichzelfookinvoorpubliek-private
samenwerking.*

aandeparkeerproblematiek en duurzame
inpassingvanlandbouw enrecreatieinde
kustzone.Ookis west-Zeeuwsch-Vlaanderen
waarschijnlijk eentegrootgebied om het
ideemetvoldoendediepganguit tewerken.
Dedeelnemerszouden eendeelgebiedmoetenselecteren waarduidelijke spanningen
tussen debestaandefuncties bestaan.
Deinzendingvoordeeindrondezager
nadesuggestiesalsvolgtuit:
• indenieuwekustzone vormen achtereenvolgenszee,duinen,binnenduinen,
natteweilanden enkreekrestendevolgorderichtingachterland.Het landschap
isrobuust engevarieerd.
• deveranderingvandekustzonebetekent
ookandersomgaanmet mobiliteit.Automobilisten wordengeconcentreerdin
'parkeerkamers'bijbadplaatsen,dehuidigekustwegisvoorfietsers enwandelaars.
• voordeintegraleaanpakvandewestZeeuwsch-Vlaamsekustzone iseenproefgebied meteenlengtevan2,5kilometer
afgebakend. Deoverhedenstaanopen
voorderealisatievanditproefgebied in
deperiode2002-2005.Ç
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