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Waterlandschapvande
toekomst
Habijorum (expertisenetwerk meervoudig ruimtegebruik)enhetministerievanVerkeerenWaterstaatnodigdeneindvorigjaar professionalsuit,diebetrokkenzijn bij"dekwaliteitvanderuimte"in
Nederland,omopinnovatievewijzemeetedenkenoverrutmtevoorwater.Indevormvantenprijsvraagwerdgevraagdomeenuitvoerbaarontwerprondéénvandevolgendethema's:waterinstedehjkgebied, wateropderandvanstaden land, watermlandehjkgebied enwaterals infrastructuur.
Deondertitelvandeprijsvraag luidde:meervoudig ruimtegebruikvoorveiligheidenkwaliteit. De
oproepresulteerdein49inzendingen,waarvantiennugenomineerdzijnomookdaadwerkelijk inde
praktijk uitgevoerdteworden.H,0 laatinditendekomendedrienummersdetiennominatiesde
revuepasseren.Opzi novembermaaktstaatssecretarisDeVriesdewinnaarbekend.
Ruimtevoorwaterstaatcentraalinde
beleidsdoelstellingen vanhetministerievan
VerkeerenWaterstaat.Hetbeleid isgericht
opdeuitvoering vanmooieenveiligewaterlandschappen.Watermoeteen belangrijk
ordenend principevormen bijdetoekomstigeinrichting vanNederland.Deboodschap
klinktdoorindeadviezenoverdetoekomst
vanhetwaterbeheer,zoalsdievandeCommissieWaterbeheer 21eeeuw,deCommissie
LeemhuisenhetRathenau Instituut.Deze
rapportages reagereninmeerofmindere
mateopdetraagheid waarmee ruimtelijk
waterbeleid vooralsnogindepraktijk wordt
gebracht.Deoorzakendaarvanzijnde
schaarsteaanruimte voorwater,deverdelingvandeverantwoordelijkheden entaken
overzo'n650gemeenten,debeperkteinvullingvanderegieroldoorprovinciesenrijk,
deafsrand tussendecultuur vanhettechnischewaterbeheer endievande onrwerpende
ruimtelijke ordeningentenslotteeen maatschappelijk angstvoordeconsequentiesvan
meerruimtelijk omgaanmetwarer.
Willendehistorischgegroeide 'waarheden'plaats kunnen maken voor toekomstgerichte'waarheden',danzijn voorbeelden
nodigvanpraktijksituaties, waarindemaatschappelijke voordelenvanhetanders
omgaanmetwaterrastbaar worden. Een
prijsvraag leekherministerie vanVerkeeren
Warerstaat hetbesteinstrument ominkorte
tijd veelideeënopteroependiealwelleven
maar (nog)geenplaatshebbengevondenin
nota'senplannen.
Deprijsvraag besronduiteenvoorronde
eneeneindronde.Inzendingenindevoorrondezijn getoetst aanacht criteria:
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• hetonderwerp iswaterin ruimtelijk
perspectiefin(deels grensoverschrijdende)srroomgebieden;
• defocus isgerichtopcombinatievan
minimaaldrieruimtelijke functies;
• deinzending isinnovatiefengetuigtvan
toekomstgericht denken overNederland
alsdelta;
• deinzending isinbeginsel uitvoerbaar;
• deinzendingbevatnaasteenontwerpook
eenbijbehorende uitvoeringsstrategie;
• hetontwerp isduurzaam enleidtookop
termijn niettotruimtelijke afwenteling
van problemen;
• deinzendinggetuigt vaneen combinatie
vanalfa-, bèta-,gamma-endelta-kennis
enkunde;
• endeinzendingiseenproduct vaneen
consortium vanprofessionals (ookin
opleiding),werkzaam bij meerdanéén
publiekeen/ofprivateorganisatie.
Aandeeersreviercriteriableekoverher
algemeennietmoeilijkrevoldoen.Voldoen
aanhetvijfdecriteriumbleekmindereenvoudig.Hetmerendeelvandeinzendingen miste
eenadequateuirvoeringsstrategievoorhun
ontwerp.Aanhetzevendecrireriumismatig
invullinggegeven.Veelconsorriahebbenhun
breedtegezochtbinnenéénofhooguittwee
vandevierdisciplinesalfa,bèta,gammaen
delta.Aanhetlaatstecriteriumisruimschoots
voldaan:vrijwelalleinzendingenzijnhet
gezamenlijke productvanprofessionals,
werkzaambijmeerdanéénorganisatie.
Intotaalzijn 49inzendingen ingediend,
waaraangewerktisdoor60publiekeen95
privareorganisaries.Alleinzendingen
komenineenboek,datop23 novemberrijdensdeprijsuitreikinggepresenteerd wordt.

Hetaanbod aanontwerpen varieertvan
'waterlandgoederen' en'waterakkers'ror
drijvende wegeneneenblauwegolfvoorde
omgevingvan hetZuiderpark inRotterdam.
Dewestelijke regioiszeersterkvertegenwoordigd met15ontwerpen.Intotaal
14inzendingen zijn niet regiobepaalden
richtenzichopNederlandinzijngeheel,
VlaanderenofzelfsdetotaleWest-Europese
delta.Devormvarieerrvaneengrootformaarspelvooroptimale functiecombinaties
in tijd enruimreeninteractievecd-romstot
eendoe-het-zelfschetsboekvooreennieuw
samenspel tussen rivierenstadeneenviskommetgelaagde landschappen.
Dejury diedeinzendingen beoordeelde,
bestonduitPieterWinsemius(voorzitter),
JaapBaarsma(wethouder inZwolle),JoCoenen(rijksbouwmeester),Joseevan Eijndhoven(totvoorkort direcreur vanhetRathenau Instituut),HenkHofland (publicist)en
JohnvanVeelen(voorzitter vandeNederlandseVereniging voorTuin-enLandschapsarchitectuur).

Nominaties
Devolgendetieninzendingenzijngenomineerd (opalfabetische volgorde):
• AquaNaurica
• BlauwebypassesindeIJsselvallei
• Desmaakvanwater
• Driepijlers onderdedam:visieop
roekomstvanhetwaterlandschap
Afgedamde Maas
• HetDotterlandschap:nieuw waterlandschap tussenOudeRijnenHollandse
IJssel
• Nieuw-Arcanië
• Meervoud:meerdan eenrandmeer
• Synergie
• Watertijd
• www.waterballer.nl
Vooralleriengenomineerde ontwerpen
golddatzeeenruimtelijke combinatievan
functies genererenwaartussen ogenschijnlijkspanningbesraat,datrealisatieervan
leidttotverhogingvanderuimtelijke kwaliteitvandeleefomgeving, datzeeenvoorbeeldwerkinguitoefenen voor meervoudig
ruimtegebruik endatzeinbeginselrealisrischzijn,zowelquainhoud alsquaproces.
Deinzendingen zijn delaatsre maanden
verderuirgewerkt.Debetreffende consortia
ontvingen hiervooreenvergoedingtoteen
maximum van22.500euro.Dewinnaarsvan
deeerste,tweedeenderdeprijs kunnen eind
november rekenenoprespectievelijk15.000,
10.000en5.000gulden.•(

