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VOORWOORD
Voor u ligt mijn laatste loodje. Na een HBO studie
Planologie, komt nu ook mijn universitaire studie
Landschapsarchitectuur tot afronding. Dit rapport
doet verslag van mijn afstudeertraject dat ik voor
de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur aan de
Wageningen Universiteit en Research Centre heb
gedaan.
Het onderzoek is voort gekomen uit het project
Bouwen met Water. In dit project wordt kennis
ontwikkeld omtrent de combinatie waterretentie
en stedenbouw in laag Nederland. Het project
huist vele disciplines en partijen. Hierin worden de
mogelijkheden van Waterstedenbouw onderzocht
met als doel bouwstenen te ontwikkelen voor deze
vernieuwende vorm van woningbouw. Door vanuit het
kennisinstituut ALTERRA bij dit project aan te sluiten
ben ik in aanraking gekomen met dit vooruitstrevende
project. Mijn ambitie om bij een innovatieproces
rondom waterretentie in het stedelijk landschap
betrokken te wordenis hierbij uitgekomen. Zonder de
contacten van mijn begeleider Vincent Kuypers, had
ik niet de mogelijkheid gehad dit multidisciplinaire
proces van dichtbij mee te maken. Het heeft mij in de
laatste fase van mijn opleiding tot nieuwe inzichten
gebracht over de rol van de landschaparchitect binnen
kennisontwikkelingsprojecten. Met dank aan Vincent
voor de inspirerende en motiverende momenten.
Gezien het soms moeizame proces was het af en
toe lastig om mijn aandacht bij mijn onderzoek te
houden en een proces rol binnen de projectgroep op
me te nemen. Door de vrijheid die ik heb gekregen
is dit onderzoek en ontwerp mijn eigen bijdrage
geworden. Door de hechte samenwerking met de
ontwerpgroep van het project Bouwen met Water wil


ik scherper leren analyseren en breder gaan kijken
dan alleen landschapsarchitectuur. Mijn dank gaat
hiervoor naar stedenbouwkundige Marjolijn van
Eijsden (Dura Vermeer) en architect André Oosterhuis
(OK-architecten) en Rikko Fransen (Advin). Met de
brainstormsessies zijn er heel wat kritische noten
gekraakt, binnen het ontwerpproces.
Voor de steuen van mijn onderzoek wil ik mijn
begeleider Paul Roncken bedanken voor het helpen
ordenen van mijn chaotische gedachtes in het begin
van mijn onderzoek. Hierdoor heb ik mijn beslissing
kunnen maken om dit onderzoek te doen wat hier
voor u ligt.
Velen hebben mij ondersteund in het bedenken,
maken en afronden van dit rapport, deze mensen
worden aan het eind van het rapport bedankt. Wel wil
ik hier al in het bijzonder mijn Professor Jusuck Koh
bedanken voor de inspiratie die hij me heeft gegeven
bij de aanloop naar mijn onderzoek. Het is nog niet
gelukt om al mijn ideeën van toen uit te werken in dit
verslag maar hopelijk lukt het om deze op een ander
moment weer op te pakken.
Vooralsnog wens ik u veel leesplezier in het
doornemen van dit rapport. Indien er na lezing van
dit rapport behoefte zou opkomen aan een nadere
gedachtewisseling dan zou ik een contact hierover
zeer op prijs stellen.

Femke Haccoû
Wageningen, Juni 2007
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ABSTRACT
Climate change is a big thing, lately. But for the Dutch
it is nothing new. We always had the struggle against
the water. But because of this battle and the floodings
of 1953, 1993 and 1995, we were able to develop
ourselves into the country we are now. We made land
out of water, but the tide has turned. We need to be
more careful with our land. We need to give space
back to water for storage and flows.
The Haarlemmermeerpolder was a lake which is
pumped dry around 1850. Nowadays its one of the
main economic development areas of the Netherlands.
The Airport Schiphol is located in this polder. There
are many spatial claims on this polder and water has
become the largest one.
The sound contours of Schiphol are blocking the
possibilities for development of the villages in the
polder. Only the lowest places of the polder are
outside this sound contours, but there the pressure of
water is the heaviest.
To find a solution for this problem, the project Building
with Water (Bouwen met Water) was launched by one
of the biggest building- and development companies
in the Netherlands DURAVERMEER.
This project involves 15 partners with public, private
character and knowledge institutes. In this project
research is being done on the possibilities of building
on water. Combining water retention and building is
a new approach to urbanism. In this case water is
the “ground” layer of the extension. This will create
a totally different living environment. The project
consist of 4 specialised taskgroups; Water, Market,
Design and Exploitation. The pilot location of this
project is in the Haarlemmermeerpolder, between
Lisserbroek and Nieuw-Vennep. This is the lowest


part of the polder. To build on a traditional way not
possible. The intention is to buffer and store rainwater,
only from the pilot location itself but also from the
neighbours This will result in a water fluctuation of 1
meter in stead of the traditional 30 cm. common in
this area. The outcomes of the project are;
- Design principles for this new concept of
Water Urbanism;
- Housing types that are compatible to a water
fluctuation of 1 meter.
The goal of this thesis is to make a design for the
pilot location, where water quality and water quantity
standards will be realised by implementing the
shorelines of this research. In this thesis I collect
criteria from design theory; practical knowledge
from the project and report the research findings in
order to develop and design a prototypes of Water
Urbanism. The upcoming criteria are fundamental to
my design.
Theory
The Ecopolis Strategy provides the theoretical
framework for the ecological point of view. The water
system is the most important system in this area. To
create a sustainable and balanced water system 5
design principles should be applied:
- Storage: rainwater and ground water storage;
- Fluctuation: possibility in shoreline to let the 		
water fluctuate;
- Circulation: no dead angles in the water 		
system to prevent smelly unclear water;
- Infiltration: possibility in shoreline to let the 		
water infiltrate before reaching the water;
- Filtration: by helophyte filters, this filters the
water to clean it with a natural process.

Project
From the project all specialisation groups criticized the
design from the angle of their discipline. I collected
these critics and translated them into a qualitative
program for the design. The following points are
composed:
- Self regulating clean water system;
- Water storage of 50% in stead of 15% storage;
- Connection with existing water system;
- Differentiation in living environment; urban, 		
suburban, and waterfull (rural);
- As much south orientated gardens as possible;
- Building in phases;
- Make use of the main wind direction;
- Respect the historical poldergrid;
- Safe shorelines;
- Implement the housing types of the project;
- Make a feedback of the IJtocht, to realize a
circulation in the main polder watersystem.
Research
In this thesis I researched the following question:
Which type of shorelines can contribute to the water
quality and -quantity standards of WaterUrbanism?
By researching existing water neighbourhoods in
the Netherlands and testing them on the formulated
criteria, shoreline typologies are developed. The
shorelines are divided into public and private
shorelines and urban, suburban and waterfull (rural)
sites. The criteria are derived from a)Technical,
b)Costs and c)Risk point of view. This research leads
to new approaches for types of shorelines which can
be used in the new setting of WaterUrbanism. The
results are 3 shoreline sections:

WATERBARRIER shoreline: a cay, this cay
is the house that has a dike function as well;
DYNAMIC shoreline: a terrace or slope, water
will flood the garden of the house. This will 		
give an extra dimension and dynamic to the garden;
ELEVATED shoreline; a platform, because this
shoreline is compatible with the pole housing, 		
there will be no shore fixed line.
The results of the 3 parts, theory, project and
research will be the input of the design. This input can
be seen as considerations for new projects dealing
with water retention and housing.
While doing this research there were a lot of mind
states that I could not develop further, because of lack
of time. The most important one is the experience of
people in this new concept of WaterUrbanism. I tried
to translate experience into the five human senses to
test the criteria of the project. Unfortunately this has
to be done in another setting in a later stage.
Next to the quest experience, I want to emphasize
the changing role of the Landscape Architect in a
multi disciplinary setting. In my opinion the role of
the Landscape Architect will shift into a translator of
all the specialisation languages, an illustrator of the
thoughts of the people and a facilitator of the proces.
In this thesis the complexity of Landscape Architecture
within a multidisciplinary case and team has been
tested. Principles are developed and I hope to have
brought WaterUrbanism a step further.



H 1 INLEIDING

foto´s overstroming 1953 en de Deltawerken
bron : google.images.copm

figuur waterdruk in Nederland
Dufour, F.C., Groundwater in the Netherlands
p. 34

Nederland heeft een grote naamsbekendheid als het
gaat om watermanagement. Nederlanders zullen geen
Nederlanders zijn als ze het gevecht tegen het water
niet aan zouden gaan. Vooral voor in het westelijk
deel van Nederland zal onderzoek moeten worden
gedaan naar vernieuwende concepten betreffende
wonen, vervoer, economie en landschap.
De Nederlandse polders zijn de zwakste plekken van
ons land. Hier is de waterdruk van het grond- en
regenwater het hevigst. In de Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek komt naar voren
dat er in de Haarlemmermeerpolder een dringende
behoefte is aan de functiecombinatie waterberging
en woningbouw. In reactie daarop is er een
kennisproject opgezet met een breed draagvlak in de
bouwwereld. Bouwen met Water is een initiatief van
DURAVERMEER Business Development. Het is een
onderdeel van het programma Leven met Water dat
wordt gesubsidieerd door het B-sik programma. Het
onderzoeksprogramma loopt vier jaar. Verschillende
partijen zijn betrokken bij het project vanuit de
publieke, private en kennis sector. Een zeer gevarieerd
gezelschap uit verschillende disciplines is hierbij
betrokken; Marktonderzoekers, Waterkundige,
Architecten, Ontwikkelaars, Bestuurders, Juridisch
Planologen, Ecologen en Landschapsarchitecten. Het
multifunctionele karakter is doorslaggevend geweest
voor mijn keuze aan dit project deel te nemen.
Via Alterra, het kennisinstituut van de Wageningen
Universiteit ben ik betrokken geraakt bij het project
Bouwen met Water.

naar vernieuwende vormen van stedenbouw in
combinatie met de waterbergings problematiek. De
overkoepelende vraag die het project stelt is: Hoe kan
er zo gedifferentieerd mogelijk worden gebouwd in
een zo schoon mogelijk waterretentie gebied waarin
zoveel mogelijk water kan worden opgevangen?
Hiervoor is het concept Waterstedenbouw
ontwikkeld. Waterstedenbouw is het combineren
van waterretentie en woningbouw. Hiervoor zijn de
zwakke, meest natte plekken van de polder het meest
geschikt omdat op deze locatie de meeste winst valt
te halen vanuit de verschillende disciplines. Het is het
doel om in plaats van 15% van het gehele oppervlak,
50% water te bergen in dit gebied. Het gaat hier om
het bergen van gebiedseigen (regen)water én het
regenwater van de buren. Op deze manier kunnen
de “buren” (de omliggende uitbreidingswijken) meer
grond gebruiken voor woningbouw omdat ze geen
oppervlak voor waterberging hoeven te reserveren.
Hierdoor worden de ontwikkelaars van de omliggende
uitbreidingswijken ontlast van het waterprobleem.
Zij zullen hierdoor mee betalen aan de ontwikkeling
van het grote retentiebekken. Men noemt dit
verevening. Door deze verevening zal het waterpeil
in de proeflocatie met regen in natte en droge
periodes erg verschillen. In de meest voorkomende
waterbergingsgebieden is er sprake van een waterpeil
fluctuatie van 30 cm. In de Bouwen met Water situatie
daarentegen wordt uitgegaan van een fluctuatie van
1 meter. Dit verschil is aanzienlijk groter en zal veel
consequenties hebben voor de inrichting van het
gebied en de beleving van de dynamiek van het water.

In het project Bouwen met Water is men op zoek
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B-sik programma: Bijdrage Systeem Innovatie en Kennisontwikkeling

Na een inspirerend gesprek met Vincent Kuypers, van

Alterra was het duidelijk dat het project Bouwen met
Water interessant was om mij bij aan te sluiten. Mijn
affiniteit met en fascinatie voor water in het stedelijk
landschap sloot naadloos aan op de behoefte van
de projectgroep om een overkoepelend ontwerp te
ontwikkelen van dit proefproject.
Doordat het project al enige jaren loopt had men
tijd nodig om mijn rol als Landschaparchitect
binnen de groep helder te krijgen. Stedenbouw
in een polder met water als onderlaag vertaalt
zich in een nieuw landschapstype. Door de grote
hoeveelheid water in het gebied, zal het beeld van de
nieuwe landschapsvorm gedomineerd worden door
overgangsgebieden van land naar water, de oever. De
oever heeft veel invloed op de leefomgeving van de
mens in het gebied.
Waterkwaliteit is de basis voor deze nieuwe vorm
van stedenbouw. Daarnaast heeft de waterkwantiteit
invloed op de noodzaak om water te bergen in deze
polder. Hierbij speelt fluctuatie van het waterpeil een
belangrijke factor. Oevertypen kunnen hierbij een
bijdrage leveren om zowel een goede waterkwaliteit te
waarborgen alsmede de waterkwantiteit te realiseren.

waterstedenbouw?
Het doel van dit onderzoek is:
Het maken van een ontwerp voor de pilotlocatie
van het project Bouwen met Water waar de
waterkwaliteitsdoelen worden behaald en de
waterkwantiteitsdoelen mogelijk worden door de
toegepaste oevertypen.
Definities
Waterstedenbouw:
Stedenbouw waarbij de wateropgave gelijk staat
aan de bouwopgave en waar sprake is van een
waterpeilfluctuatie van tenminste 1 meter.
Pilotlocatie:
De pilotlocatie is gelegen tussen Lisserbroek en
Nieuw-Vennep, en heeft een oppervlakte van 80 ha.
Deze locatie is slechts een oefenlocatie. Er zijn voorals
nog geen verdere realisatie plannen bij dit project
betrokken.

1.1 Vooronderstelling en hoofdvraag
De vooronderstelling waarvan dit onderzoek uitgaat
is dat er een verband is tussen waterkwaliteit,
waterkwantiteit en oevertypen bij Waterstedenbouw.
De hoofdvraag die in dit onderzoek gesteld wordt
luidt:
Welke oevertypen kunnen een bijdrage leveren aan de
waterkwaliteit- en waterkwantiteit doelstellingen bij


H 2 RAPPORTOPZET
2.1 Leeswijzer
Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 3 geeft
het theoretisch kader van mijn onderzoek, waarin
de ontwerpprincipes naar voren
komen. Hoofdstuk 4 beschrijft het
project Bouwen met Water waaruit
dit onderzoek is ontstaan. Hierin
wordt een kwalitatief programma
van eisen opgesteld voor het
ontwerp. Tevens wordt hier een
beschrijving gemaakt van de
pilotlocatie. Hoofdstuk 5 gaat in
op het oeveronderzoek waaruit
bouwstenen van oevertypen als
input dienen voor het uiteindelijke
ontwerp. Dit ontwerp wordt in
Hoofdstuk 6 gepresenteerd. Alle
onderdelen van de voorgaande
hoofdstukken komen hierin samen.
fig. 1 Schema van de rapportopzet

Er is een onderscheid te maken in
de verslag legging van het onderzoek en het ontwerp.
Na het ontwerp zal in de Hoofdstukken 7 en 8 een
conclusie worden getrokken en aanbevelingen worden
gedaan voor interessante vervolgstudies.

2.2 Werkwijze
Figuur 2 illustreert de werkwijze waarop dit
rapport tot stand is gekomen. Het zijn twee sporen
van waaruit gewerkt is; Aan de linkerkant het
afstudeerspoor waar dit een eindproduct van is, aan
de rechterkant het spoor van het project Bouwen met
10

Water.
Na de eerste periode waar ik een beslissing heb
genomen dit project als casus te gebruiken voor
mijn ontwerp, is het accent binnen mijn traject
verschoven. Na een samen oplopend begin vergden de
werkzaamheden voor de kennisgroep ontwerp te veel
tijd waardoor het afstudeertraject op een lager pitje
komen te staan. De werkzaamheden voor het project
overlapte gedeeltelijk met de analyse en concept
vorming van mijn afstudeerontwerp.
In februari 2007 werd er tijdens het wereld
watercongres AquaTerra een middagsymposium
georganiseerd door het project Bouwen met Water
om de tussentijdse resultaten te presenteren aan
geïnteresseerden. Dit was een omslagpunt in mijn
trjact. Het symposium maakte de praktijkervaringen
helder. Dit gaf een nieuwe invalshoek aan het
afstudeeronderzoek. De bevindingen van de
literatuurstudie en de praktijkervaring van het project
Bouwen met Water gingen zo de basis vormen voor
het oeveronderzoek.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn meerdere malen
teruggekoppeld naar de kennisgroep en vervolgens als
input gebruikt voor het eindontwerp.
Tot slot is het gehele onderzoek gepresenteerd aan de
stuurgroep van het project Bouwen met Water en is
de kritiek die hieruit voortvloeide is meegenomen in
dit eindverslag.
2.3 Proces
Na een jaar studentassistent te zijn geweest van Prof.
Jusuck Koh aan de Wageningen Universiteit, aan
de leerstoelgroep Landschaparchitectuur, ben ik op

een intensieve manier in aanraking gekomen met de
Ecological Design Approach. Deze ontwerpbenadering
heeft een theoretische basis waarbij het gaat
om een holistische benadering van het vak
Landschapsarchitectuur. In deze ontwerpbenadering
wordt het landschap als geheel bekeken en maakt
de mens een onderdeel uit van het landschap en het
ecologisch systeem. Onderwerpen als experience,
educational en meaningful landscapes komen
hierin vaak naar voren. Deze begrippen zijn sterk
aan de mens en zijn ervaring van de leefomgeving
gekoppeld. De interactie tussen mens en hun
leefomgeving heeft mij altijd gefascineerd. Tijdens
de zoektocht naar een afstudeeronderwerp ben ik
begonnen met het begrip “meaning” (betekenis)
in landschap. Dit begrip was mij nog niet helder
en wilde hierin een verdieping maken. Meaning is
een heel abstract en persoonsgebonden begrip dat
niet makkelijk te concretiseren valt in een ontwerp.
Volgens J.B. Simonds zijn betekenisvolle plekken
dominant, dramatisch, abstract en/of educatief.  Maar
“betekenis” wordt niet door landschaparchitecten
aan een plek gegeven maar wordt door de gebruiker.
Deze krijgt bepaalde binding met een plek door
herhaling, ervaring of herinnering. Betekenis is
analyseerbaar maar niet ontwerpbaar. Al snel
bleek dat dit filosofische begrip moeilijk op een
bevredigende manier te behandelen is binnen de
afstudeerperiode van 6 maanden. Door mijn affiniteit
met de sociale aspecten van landschaparchitectuur,
zoals bijvoorbeeld de vraag; hoe beweegt een mens
zich in de ruimte?, kwam ik uit op beleving. De
betekenis die men aan de ruimte geeft, beïnvloedt de
���������������
Simonds J.B.; Landschape Architecture, p. 245, third edition Mc Graw-Hill 1997

wijze waarop men de ruimte beleeft.

fig. 2 Proceswijze

Deze gedachten en literatuuronderzoek werden
onderbroken door het project. Er werd druk op de
ketel gezet en er moesten producten afgeleverd
worden om verantwoording af te leggen bij de
geldschieters. In februari werd een symposium
gegeven over ons project en daar moest een ontwerp
met ontwerpprincipes voor worden ontwikkeld. Door
11

H 2 RAPPORTOPZET
deze druk van het meer praktische uitwerken van
een waterstedenbouwkundig concept stuitte we
met de “kennisgroep ontwerp” op het belang van
een gezond gebalanceerd watersysteem. Hierbij
vonden we onze conceptuele basis in de Ecopolis
strategie. Deze strategie neemt het watersysteem en
de infrastructurele netwerken als uitgangspunt voor
een ontwerp. Hierbij gaat het om de interactie van
de verschillende netwerklagen. Zo moet er volgens
Tjallingii een balans zijn tussen de hoog dynamische
en laag dynamische netwerken.
Door deze ontwerpstrategie als uitgangspunt te
gebruiken is het ecologische systeem en het menselijk
bewegen goed uiteen gezet. Tijdens deze meer
praktische benadering ben ik het proces van de
projectgroep gaan observeren. Uit deze observatie
zijn per discipline bevindingen gedaan ten aanzien
van de oever. Door de verschillende achtergronden
van de participerende personen en partijen en
hierbij verschillend gebruikte (vak) taal ontstonden

naar voren welke invloed hadden op het ontwerp.
Door deze punten te clusteren kwam ik uit op de
volgende- uitgangspunten: Techniek, Kosten en
Risico’s. Zelf had ik graag Beleving toegevoegd aan
deze uitgangspunten. Helaas was hier binnen dit
onderzoek geen tijd voor, om hier een uitwerking van
te maken.
Vanuit deze uitgangspunten zijn criteria geformuleerd
waar oevertypen van bestaande waterwijken op
getoetst zijn. Door hier van te leren zijn nieuwe
oevertypen ontwikkeld die gerelateerd zijn aan de
woningtypen, welke zijn ontwikkeld bij het project
Bouwen met Water.
In het onderzoek heb ik geprobeerd om elk onderdeel
af te sluiten met een duidelijke input voor mijn
ontwerp. Toen is het ontwerpproces begonnen. Hierin
heb ik geprobeerd alle onderdelen van mijn onderzoek
te verwerken in mijn ontwerp.

er turbulente discussies. Beslissingsmomenten
duren hierbij lang want er moet over standpunt,
achtergrond, politiek, definities gesproken worden,
voordat men inhoudelijk verder kan. In een project
met deze samenstelling aan disciplines is de kans
op miscommunicatie en misinterpretatie zeer
groot. Dit wist men niet altijd op tijd te tackelen.
In het appendix is een stuk opgenomen waar ik
de verschillende talen vanuit de verschillende
achtergronden nader heb toegelicht.
De ruis van deze discussies tracht ik in dit rapport in
kaart te brengen. Binnen het project kwam door de
ruis vanuit elke kennisgroep, verschillende punten

het onderzoekend ontwerpen. Hierin gaat het niet
zozeer om het product maar meer om de weg er
naar toe. Door op verschillende punten bouwstenen,
randvoorwaarden of criteria op te stellen, wordt van
het proces verslag gedaan. Hierdoor kan de kennis
worden uitgewisseld en kunnen andere projecten
gebruik maken van de ervaringen uit dit proces.

�������������������������������������������������������������
Tjallingii, Sybrand; Ecological Conditions, DLO, Wagenignen
1996
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H 3 THEORETISCH KADER
Het theoretische kader dat is gebruikt voor het
ontwerp komt zowel uit de theorie als uit de praktijk.
Vanuit de theorie is er gebruik gemaakt van de
Ecopolis strategie. Deze ontwerpstrategie is gekozen
omdat Tjallingii hierin zowel de ecologische als
de menselijke processen en netwerken uiteenzet.
Hier komt duidelijk mijn affiniteit tussen mens en
omgeving in terug. De ecologische processen in de
oever worden ondersteund door de 6 delige serie van
het Handboek Natuurvriendelijke Oevers en interviews
van deskundige binnen de projectgroep. Uit dit
theoretische kader komen randvoorwaarden voort die
als principes dienen in het ontwerp.
3.1 Ecopolis
fig. 3 Ecological Conditions
Sybrand Tjallingii

Volgens de Ecopolis Strategy en de 2Netwerk
Strategie van Sybrand Tjallingii (1996) is het
belangrijk om een ontwerp vanuit ecologie en
tegelijkertijd vanuit de mens te bekijken. Op deze
manier kan een landschap zich functioneel, logisch en
in balans opbouwen.
3.1.1 PROSA
		
Kevin Lynch hanteert in The Image of the City
punten, lijnen en vlakken, analyse methodiek voor
een stad. Terwijl de Ecopolis Strategie uitgaat van
stromen en gebieden. Door stromen te gebruiken in
plaats van lijnen, wordt er meer informatie gegeven,
�������������������������������������������������������������
Tjallingii, Sybrand; Ecological Conditions, DLO, Wagenignen
1996
���������������
Lynch, Kevin; The Image of the City; Cambridge Mass.,
MIT Press, 1960
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niet alleen het lijn element maar ook de richting en
beweging. Hierdoor worden eventuele kringlopen in
de netwerken tussen gebieden zichtbaar. Dit is de
basis van de strategieën die Tjallingii in Ecological
Conditions beschrijft.
Tjallingii zet in Hoofdstuk 11 van Ecological Conditions
5 ontwerpstappen uiteen, De ontwerpstrategie
PROSA. Bij elke stap moet worden uitgezet wat het
gidsprincipe in het huidige systeem is en hoe deze
er in het toekomstige systeem uit ziet. Bij elke stap
wordt de situatie geschetst in bestaande situatie,
het gids principe van het ontwerp en de toekomstige
condities die het ontwerp moet vervullen. Ecolgoical
Conditions geeft het voorbeeld van het ontwerp van
een watersysteem.
1. Programma; zelfregulerend systeem, zelfreinigend
systeem;
2. Ritme; frequentie van het ritme, bijvoorbeeld
seizoen;
3. Oriëntatie; richting van de stromen, (wind, water,
mensen);
4. Situatie; waar speelt het zich af en voor wie;
5. Apparatuur en Management; constructie en
onderhoud.
Door deze stappen te doorlopen ontstaat er een zo
compleet mogelijk beeld om het ontwerp tot een
duurzaam succes te maken.
3.1.2 2 Netwerken Strategie
		
De 2 Netwerken Strategie gaat uit van
hoogdynamische netwerken en laagdynamische
netwerken. Deze netwerken gaan uit van stromen,
zoals verkeersstromen of waterstromen. Het

hoogdynamische netwerk is de hoofdvaart of
de hoofdweg. Het laagdynamische netwerk
de afwatersloten en de locale ontsluiting. De
hoogdynamische is even belangrijk als de
laagdynamische netwerklaag. Vanuit ecologische
benadering is doorstroming en circulatie belangrijk
maar vanuit verkeerskundig inzicht geld dit zelfde.
Dit geld zowel op hoogdynamisch niveau als op
laagdynamisch niveau, want stilstaand water stinkt
en stil staand verkeer is vervelend. Er moet dus een
goede afstemming zijn tussen de twee netwerken om
zowel in het totaalbeeld als afzonderlijk van elkaar
goed te kunnen functioneren.

in voorkomt zal dit in het hele systeem terug te
vinden zijn. Door schoonwater in te laten en schoon te
houden en schoon water uit te laten ontstaat er een
win situatie. Het landschap wordt een watermachine.
In de watermachine komen verschillende ecologische
systemen samen en dit zorgt voor technische
randvoorwaarden voor het ontwerp. Zowel op groot
schaalniveau als op detail niveau. De oever zal hier
een grote bijdrage aan kunnen geven. Een groot
aantal van technische maatregelen zullen kunnen
worden geplaatst in de oever.
3.2 Handboek Natuurvriendelijke Oevers

3.1.3

Ecodevice model

In elk ecologisch proces zit een kringloop waarbinnen
gezocht moet worden waar naar de juiste
verhoudingen om het systeem als geheel in stand
te houden. Door het ecodevice model te gebruiken
waarin mechanismen zelf naar een intern evenwicht
zoeken, kan er op grotere schaal een stabiel
ecosysteem in stand gehouden worden. Noodzaak is
te bepalen wat voor kwaliteit water je in laat en wat
voor waterkwaliteit je uitlaat. Als hier een vervuiling

fig. 4 The Ecodevice model

De watercyclus op de pilotlocatie tussen Lisserbroek
en Nieuw-Vennep. De basis van het gebied is
landbouw gebied, het is een laag gelegen gebied
(-5 NAP) met een ondergrond van katteklei met
daarboven op een voedselrijke boven laag als
landbouwgrond. Maar na jaren lange behandeling
van de grond is dit niet meer de ideale bodem voor
een nieuw waterbekken. De landbouwgrond zorgt
voor een voedselrijke basis voor het watersysteem.
Dit betekent dat er te veel fosfaten en nutriënten in
zitten wat zorgt voor algen groei. Bij te veel algen
komt er te weinig licht bij de bodem zodat daar geen
waterplanten kunnen groeien die zuurstof aan het
water toevoegen en beschutting bieden voor vissen
zoals de snoek. Wel is dit een goede plek voor de
Brasem, een bodemwoelende vis, die op zijn beurt
het water nog troebeler maakt, waardoor niet meer
te spreken is van een schoonwater systeem. Troebel
water stinkt namelijk er komen muggen op af en er is
����������������������������������������
Handboek Natuurvriendelijke Oevers; CUR
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weinig kans op een evenwicht in het ecosysteem.
3.3 Experts uit Projectgroep Bouwen met Water
In het Handboek Natuurvriendelijke Oevers van CUR
worden deze cycli behandeld en wordt er via de
natuurvriendelijke oever oplossingen aangedragen
om het watersysteem schoon te houden. En hoe dit
proces zoals hiervoor beschreven is tegen te gaan.
Op verschillende punten van de kringloop kan worden
ingegrepen om een vies watersysteem tegen te gaan.

fig. 5 Voedselketen

Om een goede basis te creëren voor een schoon
watersysteem in de pilotlocatie zal de onderlaag
waterrijp gemaakt moeten worden. In de bodem
zitten te veel nutriënten vanwege de extra voeding die
deze bodem in de huidige landbouwfunctie krijgt toe
gediend. Het heeft tijd nodig voordat deze nutriënten
uit de bodem zijn verdwenen, vandaar dat de eerste
30 cm van de landbouwlaag wordt verwijderd
Deze grond kan binnen het gebied worden hergebruikt
mits er een laag zand over heen komt te liggen, zodat
de nutriënten niet meer in het watersysteem terecht
kunnen komen. Of de grond zal naar andere plekken
getransporteerd kunnen worden, waar een overschot
is aan voedselarme grond.
Om de nutriënten en fosfaten langzaam uit het water
te halen, zal het water gefilterd moeten worden door
helofytenfilters. Deze zorgen er voor dat er meer
zuurstof in het water komt zodat het chemische
proces om de nutriënten af te breken wordt gevoed.
Hiervoor zijn verschillende rietsoorten geschikt.
Liesgras, lisdodde en zegge zijn zeer geschikt om
fosfaten uit het water op te nemen. Deze vegetatie zal
in het gebied op meerdere plekken moeten worden
aangeplant om dit het water schoon te houden.
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Tijdens het project Bouwen met Water kwam
naar voren dat het in dit gebied gaat om 2 type
watersystemen.
Piekberging; omgevingswater; als het grotere
watersysteem van de Bollenstreek en polder de afvoer
niet aankan, zal er een berging moeten zijn om dit
water tijdelijk te bergen. Dit komt dus uit een ander
systeem. Gewenst is dit gescheiden te houden met
het interne watersysteem.
Seizoensberging: gebiedseigen water: regenwater
en kwel. Dit is het interne watersysteem, dus minder
vervuild dan water in de piekberging. Het gaat op
deze pilotlocatie om zoete kwel. Dit komt doordat het
gebied dicht tegen de duinenrand van Noord-Holland
aan ligt.
In het project is besloten vooral om te focussen op
seizoensberging. Hierbij is de kans op een vervuild
systeem het minst. Aangenomen wordt dat er in
het gebied een minimale waterpeilfluctuatie van 1
meter is. Binnen deze 1 meter fluctuatie kan een
gebalanceerd zelfregulerend ecosysteem functioneren.
Zodra de fluctuatie groter is, zullen onderdelen van
het ecosysteem niet meer goed functioneren en zal er
veel beheer en onderhoud moeten plaats vinden om
het gehele ecosysteem in evenwicht te houden.
3.4 Ontwerpprincipes vanuit Theorie voor ontwerp
Om te kijken welke de technische randvoorwaarden
zijn, moet eerst in kaart worden gebracht om wat voor
soort systeem het gaat. En welke factoren op den

duur kunnen zorgen voor een onevenwichtig systeem.
Deze factoren moeten of in balans worden getrokken
of worden verwijderd uit het gebied.
In het project Bouwen met Water zijn er een aantal
aannames gedaan ten aanzien van het watersysteem.
Zo gaat het hier om seizoensberging en kunnen
er als het gaat om toekomstige nutriënten en
fosfaat percentages in het gebied, nog geen exacte
uitspraken worden gedaan. Wel kunnen voor het
onderwerp randvoorwaarden worden opgesteld, om de
kans op een vervuild watersysteem zo klein mogelijk
te houden.

een zelfregulerend schoonwatersysteem. Naast het
afgraven van 30cm landbouwgrond kan dit worden
gerealiseerd, door de volgende ontwerpprincipes toe
te passen binnen het ontwerp:
•
•
•
•
•

In het boek “De Atlas van de Nederlandse Waterstad”
wordt door Frans van de Ven gerefereerd naar het
circulatiemodel van S. Tjallingii. Hierin wordt de
toekomst van de Nederlandse Waterstad belicht,
hierbij wordt onder andere benadrukt dat er
betrokkenheid moet zijn van verschillende disciplines
als civiel techniek, landschapsarchitectuur en
stedenbouw om de toekomstige watersteden te
kunnen ontwerpen. Verder wordt er verwezen naar
een intergrale aanpak van het waterprobleem in het
stedelijk landschap. s“Nederland is een watermachine
waarvan alle radertjes met elkaar in verbinding staan.
Het ontwerp van het water beslaat alle schalen, van
het kavel tot het regionale plan. ... De kwaliteit van
de polderstad van de toekomst wordt verbeterd door
integrale maatregelen, zoals regenwaterinfiltratie,
seizoensberging, circulatie en natuurlijke zuivering.”

fig. 6

Bergen van regenwater, seizoenswater;
Mogelijkheid bieden voor het watersysteem
om te fluctueren;
Doorstroming van het water, stil staand water
voorkomen;
Infiltratie van regenwater voordat het water in
komt;
Zuivering d.m.v. filtering helofytenfilters
om o.a. zuurstof in het water te krijgen en
fosfaten er uit.

Circulatiemodel van S. Tjallingii als gidsprincipe 		
voor het oppervlakte waterbeheer in de stad.

Het hoofddoel van dit project is het realiseren van
���������������������������������������������������������
Hooijmeijer, F. e.a.; De Atlas van de Nederlandse waterstad, Sun, 2005, p.179
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In dit hoofdstuk wordt de context van het project
Bouwen met Water toegelicht.
4.1 Context van het project

Bureau Middelkoop

ok architecten

fig. 7 Logo’s

fig. 8 Ontwerpprincipes
Bouwen met Water
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Door de bodemdaling en de toename van regenwater
moet de capaciteit van de gemalen in de zeer
gereguleerde gebieden als droogmakerijen en polder
in het lage Nederland steeds vergroot worden. Er
komt een tijd dat er niet meer tegenop te pompen
valt. Er moet wat gebeuren om de polder te laten
bestaan. Verschillende polders krijgen te maken
met een overschot aan water, dat verwerkt moet
worden binnen het watersysteem. Dit water moet
afgevoerd worden naar bergingsgebieden waar het
langzaam maar zeker kan infiltreren of condenseren,
zodat niet meteen de belangrijke delen van de polder
onderlopen.
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreef gaat het in dit
geval om het opvangen van seizoensberging.
Daarnaast komt door bodemdaling de landbouwgrond
steeds lager te liggen. Deze wordt te nat om er
gewassen op te verbouwen. De druk van kwel
wordt steeds groter. Door een deel van de polder
te omdijken en los te koppelen met functionerend
watersysteem, kan de waterdruk op de rest van de
polder worden beperkt. Op deze manier kan de rest
van de polder blijven functioneren en de belangrijke
delen droog blijven.
Naast de waterdruk is er ook een stedelijke druk in de
Haarlemmermeerpolder. De kernen in de polder willen
uitbreiden maar hebben hiervoor weinig ruimte. Dit
komt deels door de waterdruk en deels door de 20 Ke

contour van luchthaven Schiphol.
Door deze vele ruimteclaims op de polder is er
noodzaak om ruimteclaims op een meervoudige
manier te benaderen. Vanuit deze ruimteclaims is het
project Bouwen met Water opgezet.
4.2 Samenstelling projectteam
Vier jaar geleden is op initiatief van DuraVermeer
Business Development, verschillende partijen bij
elkaar gekomen om kennis te ontwikkelen over de
combinatie waterretentie en bouwen. Deze kennis kan
op meerdere projecten worden toegepast door het
methodische werkwijze die het project hanteert.
De projectgroep bestaat uit private, publiek en
kennisinstituten met verschillende disciplinaire
achtergronden; ecologen, marktonderzoekers,
ontwikkelaars, bouwers, stedenbouwkundige,
architecten, juristen en hydrologen, maar ook
bestuurders en beleidsmakers nemen deel. Deze zijn
onderverdeeld in vier kennisgroepen:
1. Water
2. Markt
3. Ontwerp
4. Verevening
4.3 Doel van het project
Het doel van het project is kennis te ontwikkelen over
vernieuwende watergerelateerde bouwopgave.
“De doestelling is schoon en helder water maken,
gekoppeld aan een waterbestendig bouwprogramma.
Het gebied is daarmee meer dan zelfvoorzienend.

Waterlasten worden niet afgewenteld op de omgeving
en de lusten van water worden beschikbaar gesteld
aan de omgeving.” 
Door de verschillende partijen leidt dit
gemeenschappelijke doel tot andere inzichten over
de uitwerking van dit project. De ontwikkelaar
bijvoorbeeld heeft als uiteindelijk doel zich te kunnen
profileren met de kennis over watergerelateerde
woningbouw en hij zal deze kennis willen uitwerken,
en wil, de kennis laten doorwerken in een realistisch
project.
4.4 Uitkomsten van het project
In de vier jaar dat het project Bouwen met Water
bestaat zijn er op verschillende punten producten
afgeleverd. Door de verschillende kennisgroepen is
kennis geleverd voor twee publicaties.
De eerste publicatie was “Holle Volle Dijk”. Waarin
rekenmodellen zijn gepresenteerd over hoeveel
water er geborgen kan worden bij verschillende
woningbouwconcepten. Hierin heeft OK-Architecten
onder andere het woonconcept Holle Volle Dijk
ontwikkeld. Hierin is een oplossing gezocht naar de
combinatie wonen en waterkeren door de constructie
van de woning zodanig te maken dat deze als
waterkering functioneert. Bij aan weerszijde water
ontstaat er een holte tussen de twee woningen. Deze
holte is gevuld met twee lagen openbare ruimte. De
onderste laag bestemd voor autoverkeer en parkeren
��������������������������������������������������������
Publicatie Waterstedenbouw, Bouwen met Water, Bsik project Bouwen met Water, p. 17 , januari 2007
�������������������������������������������������������������
Publicatie Holle Volle Dijk, Bouwen met Water, Bsik project
Bouwen met Water, 2005

met een toegang naar de woning. De tweede laag
is bestemd voor langzaam verkeer als fietsers en
voetgangers. Hier is ook de toegang naar de woning.
Het wensbeeld van de gemiddelde Nederlander:
“Huisje – Boompje - Auto voor de deur” wordt hier
uitgebreid met “Water in de achtertuin”. Dit woontype
is nog in ontwikkeling. Daarnaast zijn een drietal
andere woonconcepten onderzocht. De paalwoning,
de drijvende woning en de terpwoning. Deze zullen
verder op in het verslag toegelicht worden.
De tweede publicatie
“Waterstedenbouw; Bouwen met
Water” is hierop het vervolg. Er is
hiervoor een pilotlocatie gekozen
om deze woonconcepten te kunnen
toetsen binnen een vernieuwende
vorm van stedenbouw; het concept
Waterstedenbouw. Hierin staat het
schone watersysteem in beginsel
gelijk aan een comfortabele woonen leefsituatie. In dit rapport zijn
ontwerpprincipes ontwikkeld ten
aanzien van het ontwerp van het
watersysteem en de stedenbouw.
Deze publicatie ging gepaard met
een middag Symposium tijdens het
Wereld Water Congres “AquaTerra”.
Dit symposium heeft publiciteit
gegenereerd over het project.
Verschillende artikelen verschenen in
Cobouw en de lokale kranten van de
Haarlemmermeer. 10

fig. 8 Abstract Ontwerp
Bouwen met Water

������������������������������������
Haarlemmercourant 6 februari 2007
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4.5 Kwalitatief programma van eisen voor het ontwerp

De iconen hiernaast geven de principes aan om een
zelfregulerend watersysteem te realiseren:
-Infiltratie;
-Fluctuatie;
-Ciruculatie;
-Berging;
-en Filtratie door middel van bijvoorbeeld Helofyte
filters.

Vanuit de vier kennisgroepen is er een kwalitatief
programma van eisen opgesteld waaraan de
waterstedenbouw opgave zich diende te houden;
•
Zelfregulerend schoon watersysteem;
•
Bergen van seizoenswater: het streven is om
50% water te bergen in plaats 15%;
•
Aantakken aan het huidige watersysteem,
zonder dat te belasten;
•
Gedifferentieerd woonmilieu, ontwikkelen
van zowel stedelijk, suburbaan als landelijk /
waterrijke woonmilieus;
•
Zoveel mogelijk tuinen op het zuiden.
•
In fases te bouwen zonder het huidige
systeem te belasten;
•
Gebruik maken van de heersende
windrichting;
•
Respecteren van het historische poldergrit;
•
Veilige oevers;
•
Implementeren van de woontypen die in het
rapport Holle Volle Dijk zijn ontwikkeld.;
•
Terugkoppelen van de IJtocht en deze
gebruiken als aanvoer van seizoensberging uit
de omgeving.

fig. 10 Impressie
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fig. 11 Impressie

fig. 12 Impressie principe 3D
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H 5 OEVERONDERZOEK
5.1 Terugkoppeling
Aan het begin van het rapport heb ik de
vooronderstelling ingebracht
Mijn vooronderstelling van dit onderzoek is dat er een
verband is tussen waterkwaliteit, waterkwantiteit en
oevertypen bij Waterstedenbouw.
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat
waterkwaliteit gekoppeld te zijn aan de opgestelde
ontwerpprincipes vanuit de Ecopolis Strategie van
Tjallingii. De waterkwantiteit is een gegeven dit
is opgelegd door de projectgroep Bouwen met
Water en het nog nader te ontwikkelen concept
Waterstedenbouw. Door de vereveningstaak om het
regenwater van de buren op te vangen zal er een
fluctuatie van 1 meter in het gebied plaats vinden.
De doelstellingen die zowel van waterkwaliteit
als waterkwantiteit zijn gesteld hebben een nauw
verband.

Door het ontwikkelingsproces van Bouwen
met Water te vergelijken met een traditioneel
ontwikkelingsproces van een woningbouwopgave is
het water in beginsel al anders gepositioneerd.
Door bij een woningbouwproject de waterproblematiek
niet als laatste mee te nemen in het proces maar in
beginsel gelijk te stellen aan de woningbouwopgave
wordt er een omgeving geschapen door
waterstedenbouw. Technisch zijn vele vormen van
watersysteem en oeverprofiel mogelijk. Hier ligt de
vraag niet. De vraag ligt meer bij de traditionele
werkmethode tussen opdrachtgever en uitvoering.
Door in beginsel meerdere disciplines te betrekken bij
een nieuwe vorm van stedenbouw ontstaan er nieuwe
bevindingen. In dit geval is het Waterstedenbouw.
Maar in mijn ogen geldt dit ook voor groene
stedenbouw, of agricultuurstedenbouw.
In het geval van Waterstedenbouw heeft een schoon
watersysteem de prioriteit. Hierin speelt de oever
een rol. De oever kan een natuurvriendelijke karakter
hebben en daarbij een onderdeel uitmaken van het
reinigingsproces van het water. Bijvoorbeeld door
het regenwater eerst te laten infiltreren in de bodem
van de oever en door beplanting van de oever. In
dit hoofdstuk zal er oeveronderzoek worden gedaan
naar welke oevertypen kunnen worden toegepastbij
Waterstedenbouw.

fig. 13 Lagenbenadering
Bouwen met Water
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Om te vernieuwen moet eerst goed gekeken worden
naar wat er al is ontwikkeld. Er zijn in dit onderzoek
oeverprofielen met elkaar vergeleken uit bestaande
waterwoonwijken op basis van een drietal criteria.
Hiervoor zijn oevers gekozen uit verschillende
omgevingen om zo aan te sluiten bij het onderzoek

van het project Bouwen met Water. De oevers zijn
uitgezet in privé en publieke oevers in 3 niveaus
van stedelijkheid. De criteria komen voort uit een
observatie van de projectgroep Bouwen met Water.
Dit vergelijkingsonderzoek geeft inzicht in de
verschillende oevers en hoe deze door verschillende
invalshoeken worden belicht. Hierop aansluitend
is er een nieuw type oever ontwikkeld die bij
waterstedenbouw kan worden toegepast.

5.2 Oeververgelijking
Er zijn in dit onderzoek bestaande waterwoonwijken
bekeken om daar een standaard uit te krijgen voor
een oeverprofiel in een bepaalde omgeving. Hiervoor
is het karakter van de oever, privé of publiek uitgezet
tegen de context waar deze oever zich in bevindt.
Doordat er in de situatie van waterstedenbouw
met waterpeilfluctuatie sprake is van dynamische
oevers zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een
verandering optreden in de eigendomssituatie, Deze
eigendomssituatie wordt in kaart gebracht in de
oeververgelijking.
De context wordt bepaald door de mate van
stedelijkheid. Door te kiezen voor drie niveaus van
stedelijkheid, stedelijk, suburbaan en waterrijk, sluit
dit onderzoek aan op het project Bouwen met Water.
In figuur 14 zijn Nederlandse voorbeelden gebruikt
om een goed beeld te krijgen van het tijdsbeeld dat er
op dit moment is in Nederland als het gaat om wonen
aan water.
De A-oevers zijn de privé oevers, hierin is te zien dat

fig. 14 Schema bestaande oevers

de positie van de privé buitenruimte ten opzichte van
het water een rol speelt.
De B-oevers zijn publieke oevers, dit zijn openbare
ruimte waar water een belangrijk element is. In de
referentieprojecten zijn vooral projecten uitgekozen
waar rekening is gehouden met regenwateropvang en
waterberging.
De aanvulling die in dit rapport maakt is de Coever. Deze oevers hebben te maken met 1 meter
waterpeilfluctuatie en zijn verwant aan de woontypen
van het project Bouwen met Water. Door de fluctuatie
kan de tuin onderwater komen te staan. Waardoor de
verantwoordelijkheid voor een gezond watersysteem
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fig. 15 Schema toevoeging nieuwe oevers

holle volle dijk
woning		

terp woning		

paal woning

gedeeld word door publieke en
private partijen. Er zijn hierbij
verschillende vormen mogelijk, zoals
collectief of seizoensgebonden/
tijdsgebonden verantwoordelijkheid
voor de oever.
De oever zorgt en voor een genot
in de woonomgeving en voor een
schoon en stabiel watersysteem.
Zowel natuur als mens profiteert
hier van.
De C-oevers zijn aangepast aan de
woonconcepten van Bouwen met
Water.
• Holle volle dijk;
• Amfibische woning;
• Paal woning.
Bij dezen drie verschillende
woontypen hoort ook een oever en
landschappelijke inpassing.

5.3 Criteria per oever
		
Tijdens de bijeenkomsten van de projectgroep kwam
naar voren dat in elke discipline die vertegenwoordigd
is, men andere consequenties ziet in deze fluctuatie in
het oeverprofiel.
Deze consequenties zijn onder te verdelen in de
volgende uitgangspunten:

Holle volle dijk past bij het stedelijke
woonmilieu, de amfibische woning
bij het suburbane woonmilieu en
de paal woning bij het waterrijke
woonmilieu.

mogelijkheden, deze zijn erg belangrijk voor de
marktpartijen in het project.

1
2
3
4

Techniek
Kosten
Risico
Beleving

fig. 16
Onderzoekscriteria

Techniek komt voort uit de technische mogelijkheden
van de nieuwe bouwvormen, van oever en
stedenbouw
Kosten komen voort uit de verkoopbare

Risico’s komen voort uit een alle kennisgroepen van
het project. Want de nieuwe bouwvorm, bouwen op
fluctuerend water brengt veel onzekerheden met zich
mee.
Beleving komt voort uit mijn affiniteit met de vraag
hoe mensen deze nieuwe omgeving zullen ervaren en
aanvaarden. Deze is verder niet meegenomen in het
onderzoek
De drie uitgangspunten zijn gekoppeld aan de
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vooronderstelling van het onderzoek. Hierin zullen
de Techniek vooral invloed hebben op de uitwerking
van de oevertypen, de Kosten gerelateerd zijn aan de
waterkwaliteit en de Risico’s vooral betrekking hebben
op de waterfluctuatie van 1 meter.
5.3.1 Techniek
Hierbij gaat het om de duurzaamheid en robuustheid
van de oever ten aanzien van de natte en droge
periodes, de waterdruk en het gebruik van de mens.
Hierbij gaat het ook om veiligheid en functionaliteit
van de oever.
Criteria zijn:
•
Maatvoering
•
Materiaal
5.3.2 Kosten
Vanuit markt gaat het om de realiseerbaarheid en
exploitatie van een woonwijk. Het moet zo min
mogelijk extra kosten hebben en meer opleveren.
De kosten van de oever zijn:
•
Aanlegkosten
•
Beheerkosten
5.3.3 Risico
Uit praktijk ervaring komen er duidelijke risico’s
naar voren bij deze vorm van vernieuwende
waterstedenbouw. Deze risico’s kunnen worden
opgevat als angst voor het nieuwe. Bouwen met
Water is nog niet standaard en er zijn op deze schaal
een beperkt aantal voorbeelden dus het is onbekend,
dus onbemind. Er komen binnen de projectgroep
overlastfactoren naar voren vanuit de cultuur van de
mens en de historie van de plek.

De onrust is in een soort tijdslijn uit te zetten waaruit
de overlast factoren zich concretiseren.
1. Moeras en Nattigheid
Kunstgeschiedenis de schilderijen van
Ruysdael waar de stad de veilige haven was met
daarom heen het woeste natte land waar de
slangen en ziektes zaten. Er was een angst voor het
onbekende en het oncontroleerbare.
Hieruit komen de volgende concrete overlastfactoren
uit:
•
Ongedierte
•
Nattighed
2. de Zee
Dit was de tijd dat de zeemannen verhalen
mee terug namen over blauw alg, nieuwe ziektes als
malaria. Er ontstond een angst voor de Zee en zout.
Daarnaast speelde verzilting een rol in de landbouw.
Hier werden irrigatiekanalen aangelegd om met zoet
water tegen druk te geven aan het zoute water. Hier
komt vooral het ecologische waterverhaal naar voren
wat de kansen op waterziektes en epidemieën en
stank voorkomt.
De overlastfactoren zijn:
•
Stank
•
Vies water (troebel water met te veel alg
groei)
•
Fluctuerend water
3. de Droogmakerij
De reactie op de angst voor het water
werd overwonnen door technische middelen te

fig. 17 Jacob van
Ruysdael;
Zicht op Haarlem

fig. 18
Johannes Cornelis
Haccoû;
Nederlands schip aan
de kust

fig. 19
André Oosterhuis;
Cruquius Gemaal

fig. 20 Calatravabrug, Haarlemmermeer, www.dac.dk
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fig. 21 Georges Seurat
Sunday Afternoon

ontwikkelen om het water de baas te zijn. Het
droog pompen van de Haarlemmermeer is daardoor
emotioneel verbonden met de cultuur van de
Haarlemmermeerpolder. Het grit dat de ingenieurs
hier hebben neer gelegd is hier de verbeelding van.
Het aantasten van dit grit wordt als een belediging
gezien voor de cultuur
De overlastfactoren:
Het niet in takt laten van het poldergrit door nieuwe
ontwikkelingen met zijn functionaliteit van het
watersysteem en de opbouw van de verkaveling en
infrastructuur.
4. de Moderne tijd
De huidige tijd, hierin is een reactie te zien op
de globalisering, en de ontwikkeling van de Randstad.
De Haarlemmermeer wil op de kaart blijven en
profileert zich met het statement van de Calatrava
bruggen. Hiermee wil de polder laten zien dat ze een
stad is. Met Schiphol en de steeds verder uitgroeiende
kernen van Hoofddorp en Nieuwe Vennep. Als of men
wil zeggen Kosten en Techniek zijn onder controle,
wij zijn klaar voor de groei. Hierin zit niet zo zeer
en overlast factor, maar heeft wel invloed op de
tijdsgeest van het gebied. Het imago van de polder
is belangrijk en deze moet ook in het ruimtelijk beeld
zicht baar zijn.
Naast deze angst uit de huidige tijd gelden de
angsten/ overlastfactoren uit de vorige periodes ook
nog steeds. In de situatie van waterstedenbouw komt
hier de factor fluctuatie van het water weer terug na
de periode dat men het water onder controle had.
De factor kan worden opgevangen door de inrichting
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van de oeverwanden. Hiervoor moet echter wel een
technische zekerheid in vorm van bewijs worden
geleverd.
5.4.4 Beleving
Zoals in de procesbeschrijving is beschreven heb ik
naar mijn onderzoek opgestart vanuit beleving. Helaas
is de tijd onvoldoende om hier de juiste onderbouwing
voor te vinden. Vanuit het boek “Hoe beleven wij
onze omgeving?” van Coeterier (1997) zijn wel
aanleidingen gevonden die de criteria onderschrijven.
Het waarnemen van de mens kan in de ruimte door 5
zintuigen, alleen 4 hiervan zijn van toepassing op de
oever.
1 Zien, zicht op het water;
2 Horen, het geluid van het water;
3 Ruiken, het ruiken van het water;
4 Voelen, het toegankelijk of tastbaar zijn van het
water.
Dit is een suggestie voor vervolgonderzoek op dit
thema. Het verband tussen de zintuiglijke waarneming
en beleving van de omgeving is gevoelsmatig een
goed uitgangspunt, maar zal nog verder moeten
worden onderzocht.
		

5.4 Bestaande oevertypen
In de volgende pagina’s is in
tabbladen het oever onderzoek
verantwoord.
Hierin wordt per oever gekeken
naar de boven genoemde criteria.

fig. 22 Oeververgelijkings schema
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fig.23

Oevertype A1
Water onder terras

fig. 24

Bij dit oevertype is er sprake van een kade
profiel met een betonnen damwand. Deze is
verankerd in de grond. Boven het water hangt
een balkon, deze is op 50 cm boven het water
gepositioneerd. Er is in deze situatie geen
sprake van een waterpeil fluctuatie. In de
woning is een rand aangebracht welke is bestand tegen water. Deze steekt 10 cm boven
het huidige waterpeil uit. Onder deze rand
word de golfslag gebroken.
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De aanlegkosten
van deze oever zijn
hoog. Er is echter
amper sprake van
onderhoudskosten.
Deze kosten zijn in
dit geval ook nog
voor de huiseigenaar.
bron: Advin

Risico’s aangaande overlast zijn bij deze oever
voornamelijk vanwege zwerfvuil. Bij deze
oever kan in de dode hoeken vuil blijven
drijven en stil staan. Dit kan voor stank overlast zorgen.
Doordat hier sprake is van een kade profiel is
er geen tot amper sprake van ongedierte. Het
balkon is voor ratten te hoog boven het water
om op te klimmen.

fig.25

Oevertype A2
Water aan de tuin
fig. 26

Dit oevertype heeft een combinatie van
trap en terras profiel. Er zijn 2 lagen in de
tuin aanwezig. De boventuin, deze blijft altijd
droog en de ondertuin die met houte steigers
is afgewerkt en deze kan eventueel nat worden, dit is niet wenselijk vanwege de opbouw
die hier is geplaatst. Deze laag geeft betere
toegang tot het water. Deze steiger gaat over
in een bermbeplanting. Deze houdt de oever
vrij tegen golfafslag.
bron: Advin

De aanlegkosten
van deze oever zijn
hoog.
Door het hout gebruik in dit profiel
zijn de onderhoudskosten hoger.
Tevens heeft dit
profiel een tussenberm situatie die
onderhouden moet
worden door de
publieke partijen.

Risico’s tot overlast zijn bij deze oever wel
aanwezig. De kans op ongedierte wordt ver
groot door de kleine berm tussen de steiger
en het water in. Vooral onder de steiger is een
goede plek voor ongedierte om zich te settelen.
Stank is bij deze oever minder aan de orde.
De berm zorgt ervoor dat eventueel slip kan
worden afgebroken en water kan worden geinfiltreerd. Dit zorgt voor een schoner watersysteem.
Bij overstroming komt het schuurtje onderwater te staan. Dit is niet wenselijk.
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fig. 27

Oevertype A3
Water in de tuin

Deze tuin is bijzonder. Hier is amper sprake
van een oeverprofiel. Er is een verdieping in
de tuin aan gebracht. deze is omringt door
stalenplaten. De regenpijp van het huis is
aangesloten op deze verdieping, als het regent
wordt het overtollige water in deze verdieping
opgevangen. In de droge periodes is deze
droog en is dus gewoon bruikbaar als tuin.
Deze tuin functioneert als wadi, hij bergt water
en laat het langzaam infiltreren in de bodem.
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fig. 28
Verdiepte tuin door Karen de Groot
www.riool.info

Helaas zijn er geen financiele gegevens
over deze tuin beschikbaar. De aanleg van
deze tuin is voor de eigenaar geweest, maar
hier zijn verschillende catogorien in te bedenken hoe deze verdieping in een tuin kan worden
aangebracht.
De beheerskosten zijn ook voor de eigenaar
en zijn afhankelijk van de rest van de invulling
van de tuin.

Risico’s van deze tuin zijn voornamelijk ten
aanzien van de drassigheid en de stank als het
water opdroogt. Dit is echter verwaarloosbaar
omdat de eigenaar van dit huis zelf de keuze
heeft gemaakt deze tuin aan te leggen en
ondervindt hiervan geen last.

fig. 29

Oevertype B1
Water aan de kade

fig. 30

De B-type zijn de publiek oevertypen. Hierbij
geldt in constructie vaak dat het robuster is
aangelegd, dit komt door de veelal dubbele
functie van de oever. In dit geval is het een
aanlegplaats voor boten en op de oever is er
parkeergelegenheid.
Dit oevertype heeft een kade profiel met een
dubbele damwand. De eerste damwand is een
stalen golfplaat. Deze heeft als functie de golfafslag tegen te houden en de oever stabiel te
houden. Deze is gezekerd met een verankering
in de grond.

bron: Advin

Deze oever heeft
forse aanleg
kosten, dit komt
door de dubbele
damwand. De
beheerskosten zijn
er wel maar deze
zijn relatief laag.
Het onderhoud
bij dit profiel is
belangrijk vanwege
de meerder functie
van de oever.

Deze oever heeft weinig risico factoren. Voor
ongedierte is dit ook geen ideaal oeverprofiel,
stank is in deze ook verwaarloosbar.
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fig. 31

Oevertype B2
Water na tussenprofiel

fig. 32

Dit oevertype heeft een tussenprofiel er 		
is hier sprake van een combinatie tussen 		
een kade en een helling. De kade bestaat uit
een schanskorf. Dit is een stalenframe gevuld
met keien. Deze is verankerd in de grond. Daar
tegen is een rietkraag aangelegd. Deze zorgt
voor filtering van het water door zuurstof toe
te voegen. De helling is met geotextiel afgedekt en daar op in zand gelegd. Dit geotextiel
beschermd de oever tegen afbraak van het
profiel. Door de schanskorf is er een duidelijke
scheiding tussen land en water.
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bron: Advin

De aanlegkosten
van dit profiel zijn
niet hoog. Schanskorven zijn in de
regel niet duur.
Ook in onderhoud
is dit oevertype
niet duur. Dit komt
doordat het zich
zelf onderhoud.

Risico’s aangaande overlast zijn bij deze
oever voornamelijk vanwege zwerfvuil. In de
schanskorf kan makkelijk vuil blijven steken.
Volgens ervaringsdeskundige uit de projectgroep is een schanskorf niet geschikt bij een
fluctuerend waterpeil. Dit veroorzaakt veel
stankoverlast.
In de schanskorf kan zich ook ongedierte
settelen, maar dit is niet schadelijk voor de
oever zelf.

fig. 33

Oevertype B3
Natuurvriendelijke oever

fig. 34

Dit oevertype heeft een hellingprofiel. Deze
natuurvriendelijke oever bestaat uit grond
met daar overheen geotextiel om de oever te
beschermen tegen afslag met daar overheen
lichte beschoeiing.

bron: Advin

De aanlegkosten
van deze oever zijn
vrij laag. Daarnaast is er meer
onderhoud noodzakelijk om de oever
in stand te houden.
Dit scheelt echter
wel op grotere
schaal in kosten op
een schoon watersysteem.

De risico’s die deze natuurvriendelijke oever
met zich mee brengt zijn gering. Er kunnen
zich dieren in nestelen maar omdat het een
flauwe helling is zullen er waarschijnlijk geen
holen in gebouwd worden. Door de infiltratie
functie van de oever kan het eventuele slib
wat ontstaat worden verwerkt in de oever en
dit zal minder stank met zich mee brengen.
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Aanleg		
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Stank		
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Stank
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Stank		
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Stank
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Beheer

+		

Beheer

-
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Aanleg
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Stank		

-		

Stank

-

Beheer				

Beheer

-

Ongedierte

-		

Ongedierte

+-

Kosten overzicht kosten per oever.
Hoge kosten : Lage kosten : +
Van oevertype A3 zijn helaas geen cijfers omdat het
een privé tuin is.
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Risico overzicht kosten per oever.
Hoog Risico :				
Laag Risico : 				
Verhoogd Risico maar geen overlast:

+
+-

5. 5 Conclusie

+				

+

+				

+-		

+-				

+

Uit de bovenstaande tabbladen vallen verschillende conclusies te trekken. Per criteria komt een ander
oevertype naar voren. Hieronder
staan de punten beschreven die zijn
meegenomen in de ontwikkeling
naar de nieuwe oevertypen.
Technisch is vrijwel alles mogelijk
aangaande de constructie van de
oever. Maar dat wil niet zeggen
dat alles even wenselijk is. Een
schanskorf bijvoorbeeld, geeft bij
een grote waterpeil fluctuatie veel
stank overlast doordat zwerfvuil
er makkelijk achter blijft steken.
Ook hout is niet gewenst door dat
het veel onderhoud met zich mee
brengt. Dit om te voorkomen dat
het gaat rotten.
Financieel is een kade het
voordeligst, maar een natuurvriendelijke oever die zo is ingericht dat de natuur in balans is, kan
meer opleveren. Door op voorhand
bewust te zijn van het financiele
plaatje van een oever kan daar een
rendabele keuze in worden gemaakt.
Risico’s als stank, muggen en
ongedierte zijn te voorkomen door
een schoonwatersysteem, niet zo
zeer door de oever alleen. Dit kan

worden gerealiseerd door de Ecopolis ontwerpprincipes toe te passen. Door een natuurvriendelijke oever
te gebruiken, zal dit in aanlegkosten hoger uit komen,
maar deze zal in onderhoud (mits goed aangelegd)
worden terug verdient en tegelijkertijd een ondersteuning bieden voor het schone watersysteem.
Een natuurvriendelijk oever is niet noodzakelijk om
overal toe te passen, want doorstroming van het
watersysteem is belangrijker dan de infiltratie van het
regenwater in de oever.
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5.6 Nieuwe oevertypen
Door rekening te houden met de conclusies die
uit het oeveronderzoek van bestaande oevertypen
zijn gekomen, zijn de volgende nieuwe oevertypen
ontstaan. Deze overtypen zijn gekoppeld aan
de woningtypen die in het project Bouwen met
Water zijn ontwikkeld voor de ontwikkeling van
Waterstedenbouw.
5.6.1 Waterkering oever 			
Het unieke aan de verbinding tussen land en water is
dat bij deze vorm de woning zelf de waterkering is.
Hierbij is er eigenlijk geen sprake van een overgang
water-land maar water-woning. De overgang zal
uit harde materialen bestaan en in die zin geen
ecologische functie hebben. Deze oever is direct
gekoppeld aan de holle volle dijk. Mogelijkheden
vanuit de woning om de verbinding met het water
te maken zijn: terrassen boven het water, met
paalconstructie of drijvende constructies.

Holle Volle Dijk woning
fig. 36
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5.6.2

fig. 37

Dynamische oever 				

Het land-water verbinding bij de amfibische oever is
zeer bijzonder aangezien deze zal veranderen naar
mate het water stijgt. De vorm en dus ook het gebruik
zal veranderen.
Als het hard heeft geregend zal de helft van de tuin
onder water staan.
Typologisch is dit een oever met een helling of terras
profiel. Het is bij deze oever noodzaak dat het een
natuurvriendelijk karakter heeft om de stank- en mug
overlast te beperken.

Terpwoning
fig. 38
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5.6.3 Verhoogde oever
		
Bij de paalwoning is er eigenlijk geen sprake van een
oever die het land en het water verbindt. Wel zijn er
verschillende elementen die voor toegankelijkheid
zorgen. De verhoogde oever is dus een substituut
stuk land waar water onder door stroomt. Bij deze
verhoogde oever zijn verschillende elementen
denkbaar zoals waterterrassen, drijvende, of op
palen geplaatste waterterrassen of een balkon aan de
woning. Deze mogelijkheid voor het toepassen van
deze elementen zijn vooral technisch van aard.
Een tweede oever bij de paalwoning is de oever die de
toegang biedt naar de infrastructuur van de woning.
De ruimte op deze oever zal een functionele rol
hebben. Aangezien de laatste statistieken uitwijzen
dat een huishouden 2,0 auto heeft, is er op de oever
vooral ruimte nodig voor parkeren. De inpassing
hiervan is een belangrijk onderdeel van comfortabele
woonomgeving.

paalwoning
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fig. 39

fig. 40
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H 6 ONTWERP
In dit hoofdstuk zullen de voorgaande hoofdstukken
samenkomen in een ontwerp. Dit ontwerp is een
mogelijke uitkomst van ontwerpend onderzoek
naar de mogelijkheden van Waterstedenbouw,
uitgaande van de daarbij behorende vernieuwende
randvoorwaarden. Er is van te voren geen programma
opgesteld over het aantal woningen of de functies die
in deze Waterstedenbouwwijk moeten komen. Dit is
een andere ontwerpbenadering dan in een reguliere
ontwerpsituatie gebruikelijk is.
fig. 41 pilotlocatie

6.1 Pilotlocatie
Het gebied waar dit project plaats vindt is gelegen
in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van
Lisserbroek. De polder is een droogmakerij en in 1860
droog gepompt, de onderlaag is een dik pak katteklei
waarop landbouwgrond is ontgonnen. Bemesting heeft
ervoor gezocht dat er een zeer voedingrijke bodem
is ontstaan. Door de lage ligging -5 NAP is de locatie

fig. 42 pilotlocatie

fig. 43 pilotlocatie

door tochten en kanalen zeer goed geïrrigeerd. Maar
door bodemdaling en kwel vanuit de duinen is er veel
overlast van natte plekken.
Het gebied ligt tussen de kernen van Lisserbroek
en Nieuw- Vennep in. Lisserbroek heeft een
huidig inwonersaantal van 3600 en Nieuw-Vennep
van 29290 in 200711 Beide kernen zijn opzoek
naar uitbreidingsmogelijkheden, maar door de
geluidscontouren van Schiphol en de drassige grond
laat traditionele woningbouw niet vaak toe.
Voorzieningen als scholen en winkels zijn vooral
aanwezig in Nieuw-Vennep en Lisse (aan de overkant
van de boezem). Hoofddorp de hoofdstad van de

11 Bron: www.ons-haarlemmermeer.nl april 2007 cijfers
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fig. 44

fig. 45

polder ligt op steenworp afstand en heeft het grootste
voorzieningsniveau.
De huidige status van de kavels is van laag niveau,
door de natte plekken is de landbouwgrond van
slechte kwaliteit. Door een gesprek met een
gepensioneerde boer bleek dat de meeste kavel al
waren opgekocht en verpacht waren. Hierdoor is er
geen echte verantwoordelijkheid meer voor het land
en dat is zichtbaar in het onderhoudsniveau.
De locatie is in de huidige situatie landbouwgrond
omringd door de Lisserweg, op de Ringvaartdijk, de
N207, de rijksweg die de polder met de Bollenstreek
verbind en twee wegen die op gelijk niveau liggen
als het gebied zelf, de IJweg en de Lisserweg.
Deze laatste ligt op de grens van Lisserbroek en
het landbouwgebied. Binnen dit rationele vlak is
een verkaveling van 200 m bij 1000 m, dit is de
maatvoering van de kavels in de Haarlemmermeer
sinds 1860. Het poldergrit is zeer karakteristiek en
de gemeente wil dit behouden. De landschappelijke
elementen als bomenlanen en hoeves zijn functioneel
en zeer ritmisch gepositioneerd. Om de 5 kavels ligt
een hoeve in het landschap. Deze hoeves zijn ingepakt

door erfbeplanting voor beschutting tegen de wind.
Ook zijn langs alle hoofdwegen boomrijen beplant
met dezelfde functie. De wind op de kale vlakten van
de polder kan zeer hard zijn en beschutting is geen
overbodige luxe.
Het watersysteem heeft dezelfde rationele en
orthogonale structuur en is nog belangrijker dan
de infrastructuur. Vele tochten mogen niet worden
onderbroken om de waterhuishouding in de polder
reguleerbaar te houden. Dit geldt echt niet voor
de IJtocht, de tocht die het gebied kruist, dit is
een toevoerkanaal van boezemwater en stroomt in
noordelijke richting af.

fig. 46

fig. 47

fig. 48
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In de analysekaarten is te zien dat de volgende
elementen opvallend zijn en deze zullen meegenomen
worden in het ontwerp.
WATERSYSTEEM
Hierin in te zien dat de tochten in een orthogonale
structuur liggen. Deze tochten stromen af in
noordwaartse richting. De IJtocht is een minder
belangrijke tocht in het systeem De donker blauwe
tochten mogen niet aangetast worden.
WEGENSYSTEEM
Net als het watersysteem heeft het wegennetwerk
ook een duidelijk orthogonaal karakter. Er zijn twee
lagen zichtbaar in het wegennetwerk. De polderlaag
(lichtroze) en de regionale laag (donker roze) Dit zijn
twee los liggende netwerken.
RITME, KAVELS EN HOEVES
Elke kavel in de Haarlemmermeerpolder heeft dezelfde
afmeting, 200 meter bij 1000 meter . Om de vier kavels ligt er
een hoeve halverwege de kavel in  de polder. Deze hoeve is

fig. 49.1 Analyse kaart Water

fig. 49.2 Analyse kaart Wegen

fig. 49.3 Analyse kaart Ritme van de
Kavels

fig. 49.4 Analyse kaart Wind

een boerderij, deze is ingekapseld door erfbeplaning.
WIND EN NEDERZETTING
Door de vlakte van de polder is er altijd wind.
Deze wind wordt gebruikt als motor voor het
watercirculatienetwerk. De wegen zijn ingeplant om
het verkeer te beschermen tegen deze wind. De
hoofdwindrichting is hier westelijk tot zuidwestelijke
wind. De locatie ligt tussen Lisserbroek en NieuwVennep.
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6.2 Input voor het ontwerp
In de voorgaande hoofdstukken zijn ontwerpprincipes,
een kwalitatief programma van eisen en oevertypen
naar voren gekomen die samen moeten komen in het
ontwerp.
Figuur 50 laat de opbouw van de aankoppeling
aan het bestaande watersysteem zien. De IJtocht is
losgekoppeld en heeft een terugkoppelingsfunctie
gekregen. Hierdoor is er een aanvoer van water uit de
omgeving in het gebied. Voordat het water het gebied
betreedt wordt het eerst door een infiltratiegebied
geleid om de ongewenste stoffen eruit te halen,
voordat het water in de seizoensberging wordt
ingelaten. Eenmaal in het gebied, wordt het water
schoon gehouden door de hier onder genoemde
maatregelen:
•
Circulatie van het watersysteem met
•
•

•

wind als stuwende kracht;
Helofytenfilters met zuiverende
werking voor het water;
Oevers waar fluctuatie van het water
mogelijk is met zoveel mogelijk
natuurvriendelijke oevers om het
watersysteem te ondersteunen;
In- en uitlaat punten om het water te
reguleren in het bekken zodat er niet
meer dan 1 meter fluctuatie wordt toe
gelaten.

fig. 50 Terugkoppeling IJtocht
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Deze maatregelen komen uit het theoretisch kader
van de Ecopolis Strategy. In figuur 51 is schematisch
weergegeven hoe deze maatregelen in de locatie
toegepast kunnen worden. De IJtocht wordt
ontkoppeld om circulatie in het totale polder systeem
mogelijk te maken. Voordat het water in het gebied
terecht komt wordt het eerst opgevangen zodat de
kleine deeltjes kunnen bezinken. Op deze manier is er
een schone input van water in het gebied.
Het water wordt door de wind aangestuwd en stroomt
zo door de helofytenvelden. Hierdoor wordt het water
gezuiverd. Bij extreme regenval kan het water worden
overgestort op de bestaande tochten die het water
verder door het polder.

fig. 51 Schematische weergave hoe de Ecopolis is toegepast
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6.3 Concept
Door de context van de polder en het thema water,
wat een hoge prioriteit heeft in dit onderzoek, is het
volgende concept tot stand gekomen.
PolderWATER
Polder staat voor orthogonaal, strak, rechtlijnig,
ritmisch, functioneel.
Water voor stromen, golven, helderheid, transparant,
dynamisch.

fig. 52 Concept

fig. 53 Impressies van ritme tot dynamiek

Bridget Rilley, composition of two
blues

Het polderritme is voornamelijk vanaf de IJweg
herkenbaar. Hierbij is aangesloten op het
polderkarkater doorhet zicht vanaf de IJweg strak
te houden. Het zicht is daar rechtlijnig en in vlakken
verdeeld. Deze vlakken kunnen bestaan uit water,
helofytevelden of grondlichamen. Maar zodra er
een afslag het gebied in wordt genomen, zal de
waterwereld zich aan de bezoeker ontvouwen. Deze
wereld is helemaal nieuw. Er ontstaat een afwisseling
van kleinschalige ruimten, bestaande uit water
of langgerekte grondlichamen. Het is een nieuw
landschapstype in de polder.
Water is het belangrijke thema van het project. De
grondlichamen zullen zich golvend ten opzichte van
elkaar bewegen, door hoogte verschillen in opgaande
elementen maar ook in oeverprofielen, hellingsgraad,
beplanting. Hierdoor komen er in het gebied zelf
verschillende gradiënten van het ecosysteem naar
voren. Natte, half natte en droge gebieden. Vanuit het
gradiënt worden type woningen uitgezet.
De mate van woningdichtheid hangt af van de
plaatsing in het gebied. Bij Lisserbroek zal de
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dichtheid hoger zijn dan aan de rand van de IJweg. Dit
om een duidelijke scheiding te houden tussen de kernen
van Nieuw-Vennep en Lisserbroek.
Net als circulatie in het watersysteem is het ook
belangrijk om circulatie te houden in het wegensysteem.
De infrastructuur wordt zoveel mogelijk rechtlijnig
gehouden en aansluiten op het functionele, rechtlijnige
karakter van de polder. Hierin zal er één uitzondering
zijn die opvalt en meteen de hoofdontsluiting is voor
OV, fiets en auto. Deze terugkoppeling zal de wijk een
geheel maken en tevens verbinden met de omliggende
omgeving.
Referentie beelden die dit nieuwe landschapstype
oproepen zijn de Vinkeveenseplassen of Aalsmeer. Hierin
is de rechtlijnige stroken verkaveling herkenbaar. Dit
concept is vervolgens vertaald in een ontwerp.
6.4 Het ontwerp
6.4.1 De Waterwoonwijk
In het ontwerp zijn de de drie oevertypen die uit het
oeveronderzoek zijn gekomen vertaald in een woonwijk.
De richting waarop de grondlichamen zijn gepositioneerd
sluit aan bij het polderritme. Als het gebied zelf betreden
wordt zal de dynamiek van de woonwijk opvallen. Het
water is dominant in deze wijk. Doordat de bebouwing
langs de wegen is geplaatst is het water vooral goed
te ervaren vanaf de bruggen in het gebied. De tuinen
van de woningen langs de dynamische oevers zullen de
seizoenen het meeste ervaren. Bij zware regenval zal
de tuin kleiner zijn en bij droogte de tuin mee bewegen
met de waterrand. Op de plek waar een hoeve hoort te
liggen, ligt het centrum van de wijk. Hier kunnen winkels
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fig. 54 Collage

of een school komen. Dit gedeelte zal ook voor meer
recreatieve doeleinden gebruikt kunnen worden. De
hoofdweg van het gebied kruist het centrum en gaat
vervolgens door naar de kern van Lisserbroek.
Het watersysteem is gekoppeld aan het huidige
watersysteem volgens het eerder op p.44 getoonde
schema (fig. 51). De IJtocht stroomt zuidwaarts
en koppeld af naar het stagnatie bekken. De fijne
deeltjes zullen hier bezinken, vervolgens kan het
water in het gebied worden gelaten. Op verschillende
punten wordt er door helofyte filters extra zuurstof
aan het water toegevoegd. Of worden er fosfaten
uit het water gehaald. Deze helofyte velden staan
op ruime afstand van de woningen om overlast van
muggen te beperken.
Er is een goede doorstroming van water mogelijk,
dit komt omdat er rekening is gehouden met de
windrichting en voorkomen is dat er dode hoeken in
de compositie van de grondlichamen voorkomt.
Tussen elk grondlichaam is een minimale afstand
van 10 meter in droge situatie gerekend om de
doorstroming te bevorderen. Wind stuwt makkelijker
grotere wateroppervlakten.
Langs het grootste wateroppervlak is een haventje
geplaatst. Hier is de mogelijkheid om met kleine
bootjes door het gebied te varen. Hierdoor wordt
de toegankelijkheid en beleving met het water en
haar dynamiek vergroot. Als er te veel water in het
gebied komt kan dit worden overgepompt op de tocht
langs de IJweg. Hier komt het water in het huidige
polder watersysteem en zal worden afgevoerd via de
boezem, het IJ om vervolgens in zee uit te komen.
fig. 55 Ontwerp
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fig. 56.1 Droge situatie

fig. 56.2 Gemiddelde situatie

fig. 56.3 Natte situatie

6.4.2 Droge NatteSituatie
In de bovenstaande kaarten is de waterpeil fluctuatie
zichtbaar. De illustraties hiernaast geven een impressie van hoe dit er uit komt te zien.
6.4.3 Uitlegkaarten
De kaarten die hieropvolgen leggen het plan stapgewijs uit.
In de figuren 58 en 59 zijn het water- en wegennetwerk te zien. Bij het watersysteem is zichtbaar hoe
het water door de wind door het gebied wordt gestuwd.
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fig. 57 Impressies droge/
natte situatie

fig. 58.1 Uitlegkaart Wind en Water

fig. 59 Impressie Holle volle dijk woningen in droge toestand

fig. 58.2 Uitlegkaart Wegen

fig. 60 Impressie Holle volle dijk woningen in natte toestand
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fig. 58.1 Uitlegkaart Recreatie

fig. 58.1 Uitlegkaart Oevertypen

fig. 62 Impressie gelaagdheid van de Holle Volle Dijk
fig. 61 Impressie Dynamische Oever
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Figuur 58.1 laat de recreatieve plekken binne de
waterwoonwijk zien. Figuur 58.2 geeft weer waar
welk oevertype is gepositioneerd. De doorsnede met
plattegrond laten zien hoe deze er in de uitwerking
uitzien.
fig. 63.1 Waterkering oever met plattegrond

fig. 63.2 Dynamische oever met plattegrond

6.5 Terugkoppeling
Uit de voorgaande kaarten is te zien hoe de
onderzoeksresultaten zijn verweven in het ontwerp.
De Ecopolis ontwerpprincipes zijn doorgevoerd dit
is te zien in de mogelijkheid tot circulatie van het
watersysteem en zuiveringsgebieden in het ontwerp.
Dit zal de waterkwaliteit ondersteunen en verbeteren.
Hierdoor is ook grotendeel aan programma punten
vanuit de projectgroep voldaan. De woningen staan
zoveel mogelijk in contact met het water, direct
of via een tuin of uitzicht. Door de oevertypen te
koppelen aan de woningtypen is duidelijk waar welke
oevertypen zich bevinden in het ontwerp. Hierin is
zichtbaar dat de nieuwe oevertypen de basis vormen
voor het ontwerp.

fig. 63 .3 Verhoogde oever met plattegrond
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H 7 AANBEVELINGEN VOOR INTERESSANTE VERVOLGSTUDIES
In dit hoofdstuk worden de punten aangestipt die
als inspiratie kunnen dienen voor vervolg onderzoek.
Aan deze punten kon binnen de beschikbare
afstudeertijd geen uitwerking meer worden gegeven.
Enkele zullen binnen het project Bouwen met Water
worden behandeld, andere zijn meer geschikt voor
wetenschappelijk of empirisch onderzoek.
7.1 Beleving onderzoek bij ontwerp.
Als landschaparchitect wil ik helpen het landschap
leesbaar te maken. Ik wil dat mensen weer begrijpen
waarom het landschap gevormd is zoals het is.
Dynamische ecologische processen moeten weer
zichtbaar worden en consequenties mogen best
merkbaar zijn. Zonder dat dit negatieve gevolgen
heeft voor comfort of veiligheid. Het kan geen kwaad
wanneer de bewustwording van de mens ten aanzien
van het landschappelijk systeem wordt vergroot.
Deze bewustwording kan worden gestimuleerd door
in het ontwerp(proces) rekening te houden met de
zintuiglijke waarnemingen van de mens. De mens
ervaart, wordt bewust van zijn omgeving door te
kijken, te ruiken, te voelen, te horen en te proeven.
Uit deze waarnemingen ontstaat een beeld dat men
omvormt tot een beleving. In het boek “Hoe beleven
wij onze omgeving?” beschrijft J.F. Coeterier 12 (1997)
beleving. Hierin onderscheidt hij 3 psychische functies
of vermogens: Denken, voelen en willen. In het
schema hieronder wordt zichtbaar wat het verschil
is tussen deze functies. Het waarnemen is hier een
belangrijke eerste actie voor de mens tot hij iets wil,
denkt of voelt. Maar bij een nieuw ontwerp is nog
�������������������
Coeterier J. F. Hoe beleven wij onze omgeving?; 2001,
h6 p 69

52

niks waar te nemen. In mijn ogen kan “beleving” wel
worden meegenomen tijdens het ontwerpproces door
middel van rekening te houden met de elementen die
feitelijk waarneembaar op die plek, door de gebruiker.
Willen

Voelen

Denken

Stuurt,
Koers uitzetten
Toekomst
Krachtig
Aarden,
Verbinden
Gebonden aan het
heden
Stuurt bij,
Scheidt
Gebonden aan het
verleden
Zwak

Waarnemen

Voorstellen

fig. 64 Schema Coetelier

Naast een algemeen belevingsonderzoek naar hoe
ontwerp en beleving met elkaar verweven zijn kan dit
worden toegespitst op Bouwen met Water.
Vanuit de kennisgroep Markt worden er leefbaarheid
vraagstukken naar voren gebracht. Of enzoja hoe
mensen in deze natte omgeving willen wonen? Wie
deze mensen zijn? Hoe zouden de wensen van deze
mensen vertaald kunnen worden in Waterstedenbouw.
Hierover is tijdens mijn afstuderen een project
uitgezet door Master studenten van de Universiteit
Wageningen. Voor het vak Academic Master Cluster
II is er een vraaggesteld aan de studenten wat
de wensen zijn van de toekomstige bewoners van
waterstedenbouw en hoe deze wensen vertaald
kunnen worden in ontwerpprincipes. De resultaten zijn
helaas niet tijdig beschikbaar om ze mee te kunnen
nemen in dit verslag.

7.3 Verzilting
7.2 Eigendomsverhoudingen bij dynamische oevers
Zoals eerder in dit onderzoek is aangegeven,
veranderen eigendomssituaties als water in de
perceel zit. Water is nog niet verkoopbaar maar op
verschillende manieren worden er juridische trucks
verzonnen om toch ook water te verkopen. Zo kan
je in Amsterdam IJburg een waterkavel “kopen”
met de huurpacht van 50 jaar, net als in de rest van
Amsterdam. Je koopt dan net meer dan een ligplaats.
De overgang tussen land en water zal een belangrijk
onderdeel of element zijn van een nieuw soort
van koopcontracten. Want als mens moet je toch
voornamelijk over land verplaatsen.
Maar de oevers en vooral de dynamische oevers
hebben nog een ander punt van aandacht. Het
beheer en onderhoud, want alles wat op deze
oever gebeurt komt direct in het water terecht.
Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden.
Eigendomssituatie heeft consequenties voor beheer
en onderhoud. In de huidige waterwoonwijken is of
de gemeente of Rijkswaterstaat verantwoordelijk
voor het beheer. Als in een toekomstige situatie de
bewoner verantwoordelijk wordt voor het beheer
en onderhoud zal hier juridische afspraken over
gemaakt moeten worden. De inrichting van de oever
heeft namelijk wel invloed op het watersysteem. De
wijze waarop dit kan gebeuren zal moeten worden
onderzocht.

In dit onderzoek gaat men uit van zoete kwel,
aangezien de pilotlocatie zich dicht bij de duinenrand
bevindt. De kwel die in deze locatie naar boven komt
is voornamelijk zoet doordat dit het regenwater is
wat in de duinen is geïnfiltreerd. Zoute kwel komt van
dieper en heeft een grotere afstand nodig om boven
te komen, deze komt wel in het noordelijk deel van de
Haarlemmermeerpolder voor. Maar om het onderzoek
objectief te houden is het interessant te weten hoe het
concept waterstedenbouw er uit gaat zien in een brak
water situatie. Hierdoor zal de vegetatie veranderen,
de water fauna zal anders zijn. Zal de brakke situatie
dezelfde ondergrond kunnen hebben als de zoete
situatie? Binnen het project Bouwen met Water is
vooral de kennisgroep water zeer geïnteresseerd in
dit vraagstuk en zal deze zeer waarschijnlijk gaan
onderzoeken.
7.4 Verdroging
Waterstedenbouw heeft een uiterst nat karakter. Bij
een waterpeilfluctuatie van 1 meter wordt als eerste
gekeken naar wat er onderwater kan lopen. Want de
angst voor water is vooral de angst voor overstromen
en verdrinken. Verdroging is de andere kant bij een
heftige waterpeil fluctuatie. De vraagstelling luidt dan
“hoe ziet het landschap er uit als er juist niet méér
water komt, maar minder?”
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H 8 CONCLUSIE
Aan het eind van elk hoofdstuk zijn conclusies
getrokken die zich vertaald hebben in verschillende
vormen van input voor het ontwerp. In hoofdstuk
3, het Theoretisch kader kwamen vooral
ontwerpprincipes naar voren die betrekking hebben
op het watersysteem. Na het toepassen van deze
principes valt op te merken dat deze essentieel
zijn om vooraf in het ontwerpproces mee te
nemen. Deze vormen de kwalitatieve basis van de
waterstedenbouwkundige wijk. Met een gezond
watersysteem worden vele negatieve effecten van
het aan en op water wonen weg genomen. Het
woonplezier neemt toe bij een goed functionerend
en zelfregulerend watersysteem. De ecopolis
gidsprincipes vormen hiervoor de basis.
Hoofdstuk 4 sluit af het kwalitatief programma van
eisen. Opvallend is binnen deze eisen, dat vanuit
elk van de verschillende disciplines van het project
Bouwen met Water ruimtelijke eisen vallen te
stellen. Dit geeft een extra invalshoek voor de rol
van de landschapsarchitect. Naast het gebruikelijke
proces dat een landschapsarchitect doorloopt komt
er nu een extra stap bij. Het inventariseren van de
belangen van het projectteam en hiervoor ruimtelijke
ontwerpprincipes maken. Deze principes gelden
op sommige momenten als inspiratiebron of als
richtlijnen voor het ontwerp.
Na de realisatie van het ontwerp kan achteraf
teruggekoppeld worden naar dit kwalitatieve
programma. Dit schept een toetsingskader voor het
projectteam.
Het oeveronderzoek van hoofdstuk 5 geeft de
verscheidenheid aan mogelijkheden weer. De nieuwe

54

oevertypen die hier uit voort zijn gekomen zijn vooral
toegespitst op de uitkomsten van het project Bouwen
met Water.
De scheidingslijn of scheidingszone tussen land en
water is bij deze vorm van stedenbouw belangrijk.
Hier komt de leefomgeving en het watersysteem
samen. Door hier extra aandacht aan te besteden kan
er een goede afstemming komen tussen de processen
van het watersysteem en de processen van de mens.
Deze afstemming kan vervolgens vertaald worden in
een oeverontwerp. De criteria uit het oeveronderzoek
kunnen een toetsingskader bieden vanuit de eisen van
de verschillende disciplines.
Wel is op te merken dat de oevers niet de
belangrijkste rol spelen binnen Waterstedenbouw.
Maar doordat hier de verschillende systemen
samenkomen maakt het de verschillende belangen
bespreekbaar.
In hoofdstuk 6 wordt een terugkoppeling gemaakt
naar de vooraf gestelde principes en het programma.
Dit versterkt de onderbouwing voor de verschillende
disciplines, van het ontwerp.
Waterstedenbouw is mogelijk mits er een gezond en
zelfregulerend watersysteem vanuit het begin wordt
mee ontworpen. Dit is logisch als men terug denkt
aan het begin van het project waarin werd gezegd
dat water land is. Water is de onderlaag van de
waterstedenbouw. Voordat men begint met bouwen in
een traditionele woningbouw opgave moet de grond
ook schoon zijn en bouwrijp gemaakt worden. Dit
geldt hetzelfde voor het watersysteem.
De dynamiek van het water en zeker in deze
specifieke situatie waar men uitgaat van een

waterfluctuatie van 1 meter zal er voor zorgen dat
de inrichting van de grondlichamen nauwkeurig moet
gebeuren. Technisch is veel mogelijk het moet alleen
wel sociaal geaccepteerd worden en gecombineerd
kunnen worden met de huige maatstaven van de
maatschappij.
Als gevolg van dit onderzoek zijn er vele
discussiepunten aan te stippen. Moeten we, als
we uitgaan van de huidig gestelde prognose van
klimaatsverandering, wel bouwen in de laag gelegen
polder? Willen mensen wel zo dicht bij het water
wonen?
In mijn ogen ondersteund dit onderzoek meer
het ontwikkelen van een multidisciplinair proces
dat op een positieve manier wil omgaan met deze
veranderingen.
We kunnen als Nederlanders vluchten naar de hogere
delen, maar we kunnen ook eerst de mogelijkheden
afgaan om op onze plek te blijven. De plek waar we
zo hard voor hebben gewerkt om deze te krijgen en te
houden. Ik denk dat Nederlanders niet snel opgeven,
en het gevecht tegen de waterdruk zullen aangrijpen
om nieuwe technologien en processen te ontwikkelen
om dit gevecht voor een grotere periode te winnen.
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APPENDIX
Rol van de landschaparchitect binnen een
multidisciplinair project.
Bij een multidisciplinair project als Bouwen met
Water is het lastig een vertaalslag te maken naar een
ontwerp doordat elke discipline een eigen taal heeft.
Deze eigen talen kunnen op vele momenten voor
miscommunicatie of interpretatie leiden binnen een
project. Het is taak van een landschaparchitect dit te
kunnen plaatsen, op niveau (abstract of concreet),
relevantie, mate van belangrijkheid (welke zijn
essentieel, welke minder) en op schaalniveau (op
welke schaal speelt het zich af)
Hierdoor krijgt de landschaparchitect binnen een
project als deze een vertalende, faciliteren en
visualisatie rol. Om de vertaalslag te maken vanuit
de verschillende disciplines moet er een zekere
basiskennis zijn en kennis zijn van de positionering
binnen de organisatie.
Een voorbeeld uit het project Bouwen met Water.
Tijdens een van de vergaderingen spreekt iedereen
over waterberging. Dit is echt voor de waterkundige
een ander begrip als voor de projectontwikkelaar of
voor de ecoloog. Containerbegrippen zijn in dit soort
trajecten in mijn ogen gevaarlijk. Iedereen denkt te
weten waar het over gaat, maar uit eindelijk eindigt
dit in een miscommunicatie.
Een ander voorbeeld is dat er vanuit de ruimtelijke
ordening gesproken wordt over dat water een sturend
en leidend element is, maar de waterkundige binnen
het project zegt het tegenovergestelde.
Voor de ruimtelijk ordenaar is het water een duidelijke
barrière. Hier is een duidelijke grens tussen twee
stukken land, je kunt er niet over heen lopen, rijden
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maar moet wachten tot er een brug
of pond is waarmee je de barrière kan
oversteken.
De waterkundige stelt het anders. Hij
zegt water is juist niet leidend, want
een kanaal kan elke vorm krijgen die
de ontwerper wil, ook het waterpeil
niveau kan op elke situatie worden
aangepast, door pompen, sluizen,
dammen. Technisch is alles mogelijk.
Is het element water nou sturend
of niet? Het is in deze situatie
noodzakelijk om helderheid te
scheppen wat de twee partijen
bedoelen met deze uitspraak.
Het volgende schema is om voor
mezelf helderheid te krijgen in
de rolverdeling, de verschillende
standpunten van de disciplines en om
mijn rol hier in te kunnen plaatsen.

beleving

proces
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water
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fig. 65 Schema Vocabulair overzicht

Schippersplein Almere, Ontwerp van DS Landschaparchitecten

IJsselkade project, Doesburg
Ontwerp van OKRA Landschaparchitecten

Maasbommel, Amfibische Woningen
Ontwikkeld door DURA VERMEER BV
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