VOUCHERREGELING RUIMTELIJK ONTWERP
Vitale steden
en dorpen

Duurzame economie
en ruimte

Ruimte voor
klimaat en energie

Toekomstbestendig
landelijk gebied

Toekomst
bestendig
landelijk
gebied
#1
12 toekomstscenario’s
voor het landelijk gebied

Inhoud
Leeswijzer
Deze interactieve PDF is doorklikbaar.
De inhoudsopgave biedt de mogelijkheid
de verschillende projecten met één
muisklik te bereiken. De navigatie
onderaan de linkerpagina brengt je weer
terug naar de inhoudsopgave.

8

Enschede

Landgoederen
van Textiel

50

Landschap Overijssel i.s.m.
Werkend Landschap.

Kromme Rijncorridor

Schakelen in de
Kromme Rijncorridor

Ontwerpcollectief Kromme
Rijncorridor i.s.m. werkgroep Kromme
Rijncorridor, stuurgroep Kromme
Rijnlandschap, Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden en Stichting
Utrechts Landschap.

8
		Landbouw,
Natuur

56

Sallandse Heuvelrug &
Twents Reggedal

62

68

Westerkwartier

Gebiedstransitie 2.0

11 		Landbouw, Water en klimaat,
			Stad en dorp

		
Water en klimaat, Stad en dorp
4

74

Waterlandschap Wierden

Westerlijke IJsselvallei

Masterplan IJsselvallei

Gemeente Heerde i.s.m. gemeente
Voorst, LTO Noord, Natuur en Milieu
Gelderland, waterschap Vallei en
Veluwe, Bureau Peter de Ruyter
landschapsarchitectuur en
Atelier des Hollants.

Stichting Stimuland i.s.m.
gemeente Wierden, ODIN
Landschapsontwerpers,
lokale boeren uit de omgeving.

5
		
Water en klimaat, Landbouw

38

Nederweert

Gemeente Nederweert i.s.m.
Bureau Verbeek.

Oude Turfvaart Verbindt

Wierden

De balans (op)maken
rondom Herperduin

10
		Landbouw,
Water en klimaat, Natuur

Witteveen+Bos i.s.m. waterschap
Noorderzijlvest.

32

Oss

LOS stadomland i.s.m. gemeente
Oss, waterschap Aa & Maas, HAS
’s-Hertogenbosch en provincie
Noord-Brabant.

Marketing Oost i.s.m. NP Sallandse
Heuvelrug & Twents Reggedal en
Strootman Landschapsarchitecten.

26

De Toekomstbestendige
Koegraspolder
9
		
Landbouw, Natuur

Ontwerpende verkenning
opgaven Nationaal Park
Nieuwe Stijl
		Natuur,
Landbouw
3

Den Helder

FABRICations. i.s.m. Mandaworks
en gemeente Den Helder.

			Natuur,
Stad en dorp, Landbouw
2

20

Agrarisch Overijssel
2050, natuur en landbouw
in balans
Bureau Peter de Ruyter
landschapsarchitectuur i.s.m.
provincie Overijssel, WUR en
Atelier des Hollants.

1
		Natuur,
Maatschappij

14

Vasse, Vriezenveen, Rouveen

			Landbouw,
Water en klimaat,
12
			Stad en dorp

Oostburg

Gebiedsatelier WZVL

KETTER&Co i.s.m. provincie Zeeland
en van Damme Recreatie.
6

44

Grondstof- en materiaalstromen

Regio Gooi en Vechtstreek

Naar een Nieuwe
Streekarchitectuur

6
80

introductie
colofon

Stichting Bouwtuin i.s.m. Goois
Natuurreservaat, regio Gooi &
Vechtstreek en gemeente Hilversum.
			
Grondstof- en materiaalstromen,
7
		
Natuur, Stad en dorp
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Maatschappij
Natuur

Bedrijventerreinen
Water en klimaat
Stad en dorp
Mobiliteit
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Energie
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Introductie

kansen leef- en productieomgevingen te creëren,
die elkaar versterken en tot duurzame modellen
kunnen leiden, niet alleen op economisch vlak,
maar ook op het gebied van ruimtelijke kwaliteit,
gezondheid en leefbaarheid.

Toekomstbestendig
landelijk gebied #1

Ontwerpend onderzoek
Ontwerpend onderzoek is een instrument dat
in Nederland al enige decennia wordt gebruikt,
maar momenteel snel aan draagvlak wint. Het is
een co-creatieve werkwijze gericht op de ontwikkeling van ruimtelijke visies en ontwerpvoorstellen voor complexe ruimtelijke vraagstukken.
Ontwerpend onderzoek brengt de kennis van de
betrokken partijen uit een gebied bij elkaar, helpt
bij het scherpstellen van opgaven, het inzichtelijk
maken, afwegen en verbinden van belangen, het
organiseren van draagvlak en het initiëren van
nieuwe samenwerkingen. Zo ontstaat er ruimte
om te komen tot integrale toekomstperspectieven, handelingsperspectieven en handvatten
voor beleidsvorming bij overheden en markt
partijen. Het stelt betrokken partijen in staat
buiten de eigen kaders te denken en zo tot een
meer integrale aanpak te komen.

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die
op lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben.
Denk aan de omschakeling naar kringlooplandbouw en de
aanleg van nieuwe voorzieningen voor waterberging, natuur en
recreatie, en de droogte die een steeds groter probleem vormt.
De aanpak van deze opgaven zal onze leefomgeving ingrijpend
veranderen en is daarmee een belangrijk ontwerpvraagstuk.
Binnen de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1
gingen (semi)publieke organisaties en ontwerpers samen op
concrete plekken aan de slag om met ontwerpend onderzoek
te verkennen hoe deze opgaven lokaal en regionaal, zowel
ruimtelijk als in het beleid en de uitvoeringspraktijk van de
betrokken partijen, een plek kunnen krijgen. Deze online
publicatie toont de resultaten.

Aanpassen aan een veranderend klimaat
Twee derde van het Nederlandse grondoppervlak
wordt gebruikt door boeren, die vooral intensieve
landbouw en veehouderij bedrijven. Deze focus
op grootschalige productie maakt dat het natuurlijk evenwicht achtergesteld is geraakt aan de opbrengsten. Een voorbeeld hiervoor is het water
beheer, dat vooral dienend is aan de landbouw
en waar bemaling van kwetsbare bodem leidt tot
inklinken of verdroging, en waar bemesting zorgt
voor een te veel aan stikstof, waardoor plantenen diersoorten verdwijnen. De grote nationale opgave van het terugdringen van stikstof, maar ook
de energietransitie en de klimaatadaptatie bieden
kansen om de inrichting van onze grootschalige
productielandschappen te overdenken.

Binnen de Open Oproep Toekomstbestendig
landelijk gebied #1 werkten 12 transdisciplinaire
teams, bestaand uit ontwerpers, (semi)publieke
organisaties – zoals gemeenten, provincies en
woningbouwcorporaties -, maar ook burgers en
marktpartijen, in korte ontwerpend onderzoekstrajecten van circa vier maanden aan oplossingen voor het landelijk gebied.

Kunnen we een natuurlijk evenwicht herstellen dat
duurzame productie, natuurwaarden, maar ook
recreatie, met elkaar kan verenigen? Hoe verdeel
je die functies over het land? Kan de landbouw
ook bijdragen aan grondstoffen voor bijvoorbeeld
de productie van circulair bouwmateriaal voor de
grote woningbouwopgave die op stapel staat, bijvoorbeeld in de vorm van productiebossen? Hoe
kunnen we de droogte, waar we steeds vaker mee
te kampen hebben, het hoofd bieden? En hoe
kunnen landgoederen en landschappen getransformeerd worden tot eigentijdse openbare plekken met betekenis voor de maatschappij? Wat
zeker is, is dat de inrichting van het landelijk gebied van de toekomst een grote ontwerpopgave
is, die we niet onbenut moeten laten. Hier liggen
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Naast de visies hebben de ontwerpteams ook de
weg uitgestippeld, die de betrokken gemeenten
en andere (semi)publieke partijen zouden kunnen
bewandelen om de innovatieve ideeën te realiseren. Kortom: deze materiaalverzameling bevat
een schat van informatie voor partijen die met
vergelijkbare vraagstukken zitten.

Context
De Open Oproep Toekomstbestendig
landelijk gebied #1 was onderdeel van de
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (20212022); een tijdelijke subsidieregeling van
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
gericht op het verkennen en versterken
van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid.
De regeling reageerde op de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020, waarin
op nationale schaal een aantal opgaven
zijn benoemd die in de komende decennia
een grote rol zullen spelen in de inrichting
van onze fysieke leefomgeving. Verspreid
over het land zijn in totaal 129 projecten
van ontwerpers en (semi)publieke partijen
ondersteund, waarvan 12 binnen de Open
Oproep Toekomstbestendig landelijk
gebied #1.
De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
maakte deel uit van het tweede Covid-19steunpakket voor de culturele en creatieve
sector. Met deze voucherregeling wilde
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
voor de ontwerpsector stimuleren en
tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van
samenwerking tot stand brengen om de
positie van ontwerpers zowel tijdens als na
afloop van de coronacrisis te versterken.

12 toekomstscenario’s voor het landelijk gebied
De 12 lokale en regionale projecten die in deze
bundel getoond worden, laten een brede waaier
zien van thema’s rondom nieuwe (gemengde)
vormen van landbouw, agrarische verdien
modellen, ecosysteemdiensten, agrarisch
zoneren, droogte en watersystemen, biobased
bouwen en de balans tussen landbouw, natuur
en recreatie. De ontwerpteams, die konden
putten uit lokale kennis en expertise van tal van
deelnemende partijen, hebben gewerkt aan
toekomstscenario’s, bouwstenen, methodes en
processen die helpen om duurzame toekomsten
voor deze plekken zichtbaar en voorstelbaar te
maken. De projecten laten het belang van andere
relaties tussen stad, dorp en land zien, hebben
speciale aandacht voor het betrekken van lokale
gemeenschappen en bouwen voort op bestaande
en lokale kennis.
Introductie
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Enschede

Het onbebouwde deel van de gemeente Enschede
bestaat voor maar liefst 37% uit landgoederen: gesticht
tussen 1870 en 1930 door textielfabrikanten die oude
boerenerven opkochten en heidevelden ontgonnen.
Nu vragen klimaatverandering, biodiversiteitsverlies,
waterbeschikbaarheid, verdienkracht en recreatiedruk
hier om aandacht. We kruipen in de hoofden van
oorspronkelijke ontwerpers om inspiratie te vinden
voor een toekomst met maximale maatschappelijke
meerwaarde voor de zeven Landgoederen van Textiel.

Landgoederen
van Textiel
		Natuur,
Maatschappij
1

Betrokkenen:
Landschap Overijssel +
Martijn Horst, Carin de
Cloe, Alexander van der
Elst.
Werkend Landschap +
Peter Hermens, Anne van
Geel.
Adviesburo GMC +
Karin Bevaart.
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Landgoederen van Textiel / Landschap Overijssel - Werkend Landschap
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
De staat van veel landgoederen gaat achteruit
door stilstand. Landschapsparken zijn aan het
einde van hun groeitijd. Landbouw en veeteelt
sluiten niet meer aan en biodiversiteit holt
achteruit.

Landgoederen in Enschede 37% van het onbebouwde deel van de
gemeente Enschede is een landgoed!

Inzichten
Water als drager zorgt voor ecologische kwaliteit
en klimaatbestendigheid. Innovatie in land- en
bosbouw zorgt voor verdienmodellen. Verhalen
verbinden stad en stedeling.
Familie Wattez In de gemeente Enschede was het vooral de landschaps
architecten-familie Wattez die invloed had op het landschap. Zeventig jaar
lang, vanaf 1872 tot aan de Tweede Wereldoorlog, drukten vader Dirk en
zoon Pieter hun stempel op het landschap. Dirk met name dicht bij de stad
voor de eerste generatie fabrikanten. Pieter verder van de stad af, voor de
tweede generatie.

Lonnekerberg

Haverriet

4

Maatschappelijke
thema’s

Hof Espelo

Thema 1:
Cultuurhistorie
Revitalisering
Fasering groen erfgoed
Kennis en beleid

Teesinkbos

Smalenbroek / Spik

Landgoed Hof Espelo

Landgoed Lonnekerberg

€

€ €
Thema 3:
Economische
dragers
Innovatie in landen bosbouw
Nieuw rood en
herbestemming

Thema 4:
Maatschappelijke verbinding
Verbinding met stad en stedeling
Recreatief netwerk / Herkenbaarheid en beleving

Gedachtegoedkaarten Het doorgronden van de oorspronkelijke ontwerpgedachte brengt inspiratie voor de toekomst.

Landgoed Smalenbroek

Landgoed Lonnekermeer

Karakterschetsen In een ‘karakterschets’ komt naar voren wat het gevoel bij een landgoed is (geweest). Het uit ‘zachte’ waarden als sfeer, beleving en
karakter en laat deze een rol spelen bij toekomstige transitievraagstukken.
“Onze Operettezangeres
met haar prachtige juwelen”

Twente’. Voor elk landgoed ontwikkelen we met
behoud van identiteit een visie op basis van de
‘gedachtengoedtekening’ en ‘karakterschets’.

Thema 2:
Ecologische kwaliteit en
klimaatbestendigheid
Water als drager
Ecologische kwaliteit

‘t Holthuis

Lonnekermeer

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Van ‘particulier genot’ (welvaart) naar ‘publieke
dienst’ (welzijn); de lokale economie en samen
leving staan daarbij voorop: ‘uit Twente, voor

€

€

€

“Voorname belastinginzamelaar”
Smalenbroek

Hof Espelo
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Landgoederen van Textiel / Landschap Overijssel - Werkend Landschap
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Uitwerking

What’s next?

Gestut door ‘gedachtegoedtekeningen’ en ‘vitaliteitskaarten’ zetten we met toekomstbeelden in op revitalisering van de landgoederen en realistische ambities
en fasering. Binnen vier thematische lijnen difiniëren
we tien publieke diensten. Nieuwe concepten die
aansluiten bij maatschappelijke behoeften zijn goed
inpasbaar. De unieke kwaliteiten, gedachten en karakters van elk landgoed bieden inspiratie en diversiteit.

‘Landgoederen leveren
een bijdrage aan urgente
ruimtelijke opgaven en zijn
toekomstig sociaal kapitaal.’
Martijn Horst, Landschap Overijssel

Toekomstbeeld: Landgoed Smalenbroek.
Cultuurhistorie

2 Beekbeleving + visie A-locatie bos

4
5
6

Revitalisering wandelbeleving +
zichtpunt / koepel

Vijver en omgeving opwaarderen.
Beplanting incl. onderbeplanting
rondom vijver herstellen

11
12

Gedachtengoedkaart
Vitaliteits- en waarderingskaarten
Toekomstbeeld

Uitvoeringsprogramma

7

ontwikkelen als coöperatief erf

Communicatie

5

Integratie kleinschalige
vakantiewoningen

€

€

Rond Enschede
en ver daar buiten!

€

9

Landgoederen
Landschap Overijssel

Parkeren / kleinschalig
natuurtransferium Enschede-Zuid
Relatie Stroink

En vormen zo inhoudelijk en
procesmatig een vliegwiel voor
tal van uitvoeringsprojecten

Karakterschets

1

3

12

Maatschappelijke verbinding
10

2

4

8 Boerderij Pirola terugbouwen en
9

Met...

Historische analyse

Visie toegangslaan + rhododendrons

Economische dragers

Bieden we concrete hand
reiking om aan de slag te gaan

Activeren we beleidsmakers
en andere stakeholders

6

Vitaal bos + lanenstructuur

Vijver en beek als waterbatterij voor
het landgoed en haar omgeving

Inspireren we andere eigenaren
van landgoederen (van textiel)

8

Ecologische kwaliteit en
klimaatbestendigheid
7

Martijn Horst, Landschap Overijssel

...voor
De zeven Landgoederen
van Textiel van Landschap
Overijssel

10

1 Kijkpunt herstellen
3

‘We kunnen het niet alleen.
Veel maatschappelijke opgaven
overstijgen de begrenzing
van een enkel landgoed.’

Landgoederen NSW

11

Wandelbeleving versterken, geënt op
de historische wandelstructuren

Toekomstbeeld: Landgoed Holthuis.
Cultuurhistorie

Volgende stappen en aanbevelingen
De ‘gedachtegoedtekeningen’ en de ‘karakterschetsen’ brengen naar voren wat het gevoel
van een landgoed is (geweest): het samenspel
tussen eigenaar, landschapsarchitect, mode en
maatschappelijke inzichten uit die tijd. Door dat
gevoel bovenop de fysieke elementen van het
landgoed te leggen, leer je anders kijken naar
een landgoed. En belangrijker nog: anders na te
denken over de toekomst ervan. Want ook onze
tijd heeft weer zijn eigen eigenaren, landschaps
architecten, mode en maatschappelijke inzichten.
Door beide tijden met ontwerpend onderzoek te
verbinden, scheppen we nieuwe, bij het landgoed
passende, blauwdrukken. Door vervolgens de
landgoederenzones te beschouwen als een

1 Laan opknappen en zichtlijnen

herstellen

2 Bomen verwijderen
3
4

Beekbeleving versterken
Erf en laan opknappen

Ecologische kwaliteit en
klimaatbestendigheid
5

8

1

2

Vloeiweidesysteem aanleggen

Economische dragers

7
4

5

5

3

9

6

6 Een levend landgoed, met daarop een

5

nieuwe boer

Maatschappelijke verbinding
7
8
9

Nieuw infopunt

1

5

Verbinding tussen mensen, erfgoed
en natuur
Rondwandeling

ketting van zelfstandige blauwdrukken, valt ook
op zijn plaats welke ruimtelijke opgaven en welk
sociaal kapitaal bij welk landgoed passen.
Voor de Landgoederen van Textiel van Landschap Overijssel is al ingezet op nog meer maatschappelijke impact met deze nieuwe methodiek.
Samenwerking is hierbij een voorwaarde. Daarom
willen we de (particuliere) landgoedeigenaren
rondom Enschede inspireren en een handreiking
geven om mee te gaan doen. Toekomstige gezamenlijke uitvoeringsprojecten zijn al in voorbereiding, waaronder Haarvaten op Peil (HOP) en
Proeftuin Opgewekt.

meer informatie:
www.landschapoverijssel.nl
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Kromme Rijncorridor

Tussen de bebouwing van Utrecht, De Bilt, Zeist,
Bunnik, Odijk en Driebergen-Rijsenburg ligt de Kromme
Rijncorridor. Deze vormt de natuurlijke overgang van de
Utrechtse Heuvelrug naar de Kromme Rijn. Daarnaast
is de corridor een strategische verbinding tussen
de Langbroekerwetering en de Vechtplassen. De
landgoederen en forten vormen historische ‘parels‘ binnen
die structuur. De wisselwerking tussen de gevarieerde
ondergrond en de lange ontginningsgeschiedenis maakt
dit gebied een ecologische hotspot van formaat.

Schakelen in de
Kromme Rijncorridor
		
Natuur, Stad en dorp, Landbouw
2

Betrokkenen:
Ontwerpcollectief
Kromme Rijncorridor +
Joost van Ettekoven,
Pieter Veen, Txell Blanco,
Asia Komarova.
Werkgroep Kromme
Rijncorridor + Siert de
Vos, Ernest Schuler,
Herman Wierenga.
Stuurgroep Kromme
Rijnlandschap + Walter
Jaaltink.
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden +
Beke Romp.
Stichting Utrechts
Landschap + Hendrike
Geessink.
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Analyse

Visie
‘Een heldere landschapsvisie
is een krachtig middel om
de gebiedskwaliteiten op de
kaart te zetten en te verleiden
tot een gezamenlijke aanpak.’

Bijschrift
Quis voluptatatem quia aut aut volupie ntiuren dandignate volore cor.

Interpretatie opgave
De Kromme Rijncorridor ligt op grondgebied
van vijf verschillende gemeenten, kent talloze
landgoederen en agrarische bedrijven en is een
belangrijk recreatief uitloopgebied voor de inwoners van aangrenzende kernen. Ook gaat het om
een belangrijke ecologische corridor die versterkt en doorontwikkeld dient te worden om de
achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen.
Ontwerpend onderzoek draagt bij aan het inzichtelijk maken van de landschappelijke samenhang
en kan een wervend ontwikkelingsperspectief
schetsen voor natuur, recreatie en landbouw.

Themakaarten
Recreatie
Recreatie was een
belangrijk discussiepunt,
zowel binnen de werkgroep als met externe
partijen. Sommigen willen
meer recreatiemogelijkheden voor de groeiende
stedelijke bevolking.
Anderen vrezen voor
verstoring van de rust
en de natuur. De themakaartjes introduceren
een afgewogen strategie
die recht doet aan beide
opvattingen.

Bijschrift
Quis voluptatatem quia aut aut volupie ntiuren dandignate volore cor.

Themakaarten natuur
Er zijn drie ecologische dragers onderscheiden met eigen soorten, habitats en ontwikkelpotenties: 1. de Kromme Rijn met bosrijke oeverwallen en unieke
stroomdalgraslanden 2. de aangrenzende kwelzone met landgoedbossen, natte graslanden, kruidenrijke akkers en weteringen en 3. de overgang naar de
Utrechtse Heuvelrug met waardevolle ecologische gradiënten en verbindingen.

Achtergrond & vertrekpunt
De Werkgroep Kromme Rijncorridor - een
groep betrokken inwoners uit Zeist en omgeving - heeft het initiatief genomen om de
kwaliteit van het gebied veilig te stellen. Om
haar doel - de aanduiding van het gebied als
‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ - te bereiken, zet de werkgroep in op het bevorderen
van de samenwerking tussen overheden,
maatschappelijke organisaties, grond
eigenaren en private partijen in het gebied.
De Kromme Rijncorridor geeft uitwerking
aan het Groen Groeit Mee-programma van
provincie en regio. Het vormt de kern van
het grotere groengebied ‘Linieland Kromme
Rijn’. In die kern liggen de grootste ecologische en historische waarden, de schil

eromheen kent meer stedelijke dynamiek.
De Kromme Rijncorridor ligt ingeklemd
tussen woon- en werkgebieden en wordt
doorsneden door snelwegen en spoorlijnen. Het gebied staat onder grote stedelijke druk. Voor de regio Utrecht geldt tot
2040 een woningbouwopgave van meer
dan 100.000 woningen.
Grote delen van het gebied hebben al
een beschermde status. In het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Groene
Contour staat de natuur voorop. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie is Werelderfgoed,
de meeste landgoederen zijn Rijks- of gemeentelijk monument en door de provincie
beschermd als ‘buitenplaatsbiotoop’.
De Wateragenda van het Hoogheemraad-
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Aanvliegroute
De werkgroep faciliteerde, als onafhankelijke
partij, bijeenkomsten vanuit het netwerk dat zij
inmiddels heeft opgebouwd. We spraken met
ecologen van Utrechts Landschap, gemeente
Utrecht en een lokale natuurwerkgroep over
kansen en bedreigingen. Er zijn twee klankbordgroepbijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie,
waterschap, Utrechts Landschap en Kromme
Rijnlandschap. Via tussenpersonen zijn verkennende gesprekken met de boeren gestart en er
zijn gesprekken gevoerd met een projectontwikkelaar, landgoedbeheerder en bewoners over
lopende projecten.

Themakaarten
Landbouw
Hoewel de werkgroep
gesprekken met individuele boeren in deze
fase prematuur achtte,
was er veel aandacht
voor de toekomst van de
landbouw. De betrokken
landschapscoördinator
van het Kromme Rijnlandschap kende alle boeren.
Verder is gesproken met
de initiatiefnemer van
Herenboeren De Bilt en
de beheerder van Landgoed Amelisweerd. De
themakaartjes laten het
huidig landbouwareaal
en het opkomende lokale
voedselnetwerk zien.

schap zet voor het Kromme Rijngebied en
de Utrechtse Heuvelrug in op robuuste
watereenheden en het versterken van de
biodiversiteit. Er is dus al veel beleid, maar
vooral voor specifieke deelgebieden of
sectoren. Een aanduiding als Bijzonder
Provinciaal Landschap zou de onderlinge
samenhang kunnen borgen.
Inzichten
Aan plannen en initiatieven blijkt in de
Kromme Rijncorridor geen gebrek,
maar niemand heeft het overzicht. Een
gezamenlijk toekomstbeeld ontbreekt.
Daarom hebben we extra aandacht
besteed aan het bieden van overzicht en
het uitzetten van de grote lijnen.
16

Schakelen in de Kromme Rijncorridor / Ontwerpcollectief Kromme Rijncorridor
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Uitwerking
Om overzicht te bieden en grote lijnen uit te
zetten, hebben we een handzame vouwkaart
gemaakt waarin compact de essenties zijn
weergegeven. De vouwkaart is een belangrijk
instrument voor de werkgroep om haar doelen uit
te dragen. De vouwkaart bevat aan de voorzijde
een grote landschapskaart en aan de achterzijde
themakaartjes met toelichting. De landschapskaart laat aansprekend zien dat het gebied veel
diverser en natuurrijker kan worden, door extensivering van het grondgebruik en herstel van
kleine landschapselementen. Dit biedt ook veel
meer mogelijkheden voor recreatie. De kaart is
nadrukkelijk geen plankaart, maar geeft vooral
een sfeerbeeld.

What’s next?
De opgenomen projecten zijn voorbeelden van
hoe er in de praktijk al wordt gewerkt aan een
mooier landschap. De projecten zijn geselecteerd op basis van gesprekken met lokale initiatiefnemers en inbreng van de ecologen en de
klankbordgroep, maar vertegenwoordigen niet
noodzakelijkerwijs de visie van alle betrokkenen.

‘In dit kwetsbare landschap
liggen schaalvergroting
en intensivering niet
voor de hand.’

Op de achterzijde van de vouwkaart wordt de
ruimtelijke en beleidsmatige context van de
Kromme Rijncorridor geschetst en worden
ambities en kansen geformuleerd voor de
thema’s natuur, recreatie en landbouw.

Landschapskaart
Extensivering leidt tot natuurrijker en diverser landschap.

Regio U10

Stakeholdernetwerk
Werkgroep Kromme Rijncorridor als initiatiefnemer in het midden.

Volgende stappen en aanbevelingen
De visie is een advies van het ontwerpcollectief
aan de werkgroep, en is ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep van direct
betrokken partijen. De werkgroep Kromme Rijn
corridor zal deze visie verder onder de aandacht
te brengen van overheden, inwoners en boeren.
De timing is gunstig. De vraag vanuit de maatschappij naar versterking van de biodiversiteit,
een meer natuurinclusieve landbouw en korte
ketens neemt toe en zal blijven toenemen. Regio
en provincie willen investeren in meer groen en
meer ruimte geven aan maatschappelijke initiatieven. Vanuit het Rijk komen er diverse regelingen om de omslag naar duurzame landbouw te
faciliteren.
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Schakelen in de Kromme Rijncorridor / Ontwerpcollectief Kromme Rijncorridor

Fotomontage
Ontdek de waarde van het landschap.

In het najaar 2022 staat een evenement gepland
over de landschapvisie. Dit is onderdeel van een
breder communicatietraject, waarin we op allerlei manieren aandacht vragen voor het gebied.
We gaan in gesprek met verschillende gebieds
partijen, zowel vanuit de overheid als vanuit
markt en maatschappij.
Daarnaast zullen de werkgroep en het ontwerpcollectief nieuwe initiatieven ondersteunen of
helpen opzetten. Bottom-up initiatieven van
inwoners, grondeigenaren en boeren uit het
gebied, maar ook projecten die voortkomen uit
beleid en doelstellingen van de overheid. De
benoemde kansen per thema gelden daarvoor
als praktisch toetsingskader.

19

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

De partners van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
& Twents Reggedal’ (NP SH&TR) hebben de ambitie
om het huidige Nationaal Park van 3.500 ha. uit te
bouwen tot een NP Nieuwe Stijl, van circa 50.000
hectare. Op en rondom het NP Nieuwe Stijl spelen
veel grote maatschappelijke opgaven. Met dit
project verbeelden we de uitdagingen, laten we
hun onderlinge samenhang zien en agenderen we
ontwerpopgaven, onderzoeksvragen en deelgebieden
voor vervolgonderzoek.

		Natuur,
Landbouw
3

Ontwerpende verkenning
opgaven Nationaal Park
Nieuwe Stijl

Heuvelrug en Reggedal

Betrokkenen:
NP Sallandse Heuvelrug &
Twents Reggedal +
Adri Ooms.
Strootman
Landschapsarchitecten
+ Arjen Venema, Berno
Strootman en Joran
Lammers.
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Ontwerpende verkenning opgaven Nationaal Park Nieuwe Stijl / NP Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal - Strootman Landschapsarchitecten
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Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Wat hoort bij het nationaal park en waarom? Hier
is het zoneringsmodel van de Leidraad Nationale
parken gebruikt voor structuur.

Visie
Inzichten
Deze zonering en begrenzing van Nationale
Parken Nieuwe Stijl is een goede kapstok om
kansen, opgaven en principes te structureren.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Nu een eerste aanzet voor de gebiedsbepaling
en de omvang van het gebied is gedaan, onderzoeken we welke ruimtelijke opgaven we moeten

oppakken in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
& Twents Reggedal om te kunnen voldoen aan de
standaard voor Nationale parken Nieuwe Stijl.

Voorstel begrenzing NP Nieuwe stijl
SH&RD
Begrenzing van het huidige NP
Het hydrologische systeem van de
middenloop van de Regge

Stap 1: Begrenzing van het nationale park aan de hand van het
landschapsecologisch systeem en cultuurhistorische grenzen.

Het stuwwallencomplex rondom het
Midden-Reggedal.

Stap 2: Zonering van het nationale park aan de hand van natuurgebieden,
ecologische potenties, cultuurhistorie en recreatie.

Voorstel voor begrenzing
van het Nationaal Park
Nieuwe Stijl Sallandse
Heuvelrug & Twents
Reggedal.

Voorbeeldkaart: Landschapsecologie
Landschapsecologische begrenzingen aan de hand van geomorfologie en
gesprekken met experts. Voor grensbepaling van het nationaal park is de
opdeling in Beneden- Midden- en Boven-Regge relevant. De middenloop
heeft namelijk een duidelijke relatie met het stuwallencomplex.

Voorbeeldkaart: Landschap tussen 800-1850
In het Middeleeuws dorpenlandschap had elk dorp een min of meer
zelfvoorzienend potstalsysteem met eigen es, kampen, velden en woeste
gronden. Tegenwoordig zijn dit hooggewaardeerde landschapselementen.

Natuurkernen:
•
•
•

Natura2000
NNN
ecologische topgebieden met veel
potentie buiten NNN

Landschapszone:
•
•
•
•

intensieve recreatiezones NNN
bijzondere cultuurhistorische
landschappen
concentraties cultuurhistorische
relicten
plekken voor natuurversterking
buiten NNN waar andere ambities aan
gekoppeld kunnen worden (bijv. EHS
2007)

Ontwikkelzone:
Opbouw begrenzing
Het hydrologische systeem van de Midden-Regge is de basis. De
stuwwallen hebben een geologische relatie met het glaciale bekken en zijn
als ecologische eenheid interessant vanwege gradiënten en kwelstromen.
Ze worden daarom als geheel meegenomen bij het bepalen van de
begrenzing. De markegrenzen geven een cultuurhistorische afbakening
van het NP-gebied, die eeuwenoud is en gebaseerd op de ondergrond.

Opbouw zonering
De huidge Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
bepalen de natuurkernzone. De landschapszone is een combinatie van
ecologische, cultuurhistorische en recreatieve potentie. De ontwikkelzone
is de contramal van de kern- en landschapszone.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Toekomstbestendig landelijk gebied #1

22

•
•

fluïde gebied waar opgaven aangepakt
kunnen worden die relatie hebben met
natuurwaarden
agrarisch gebied met kansen
ontwikkeling recreatie

Ontwerpende verkenning opgaven Nationaal Park Nieuwe Stijl / NP Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal - Strootman Landschapsarchitecten

Voorstel voor zonering
van het Nationaal Park
Nieuwe Stijl Sallandse
Heuvelrug & Twents
Reggedal.
23

Uitwerking
Elke zone kent zijn eigen opgaven. In de natuur
kernen gaat het om het versterken van de natuur
kwaliteit en het zo veel mogelijk teniet doen van
externe, negatieve effecten. Een groot deel van
de opgaven speelt echter in de landschaps- en
in de ontwikkelzone. In de ontwikkelzone ligt
de focus op een toekomstbestendig agrarisch
verdienmodel, een gebiedsbrede stikstofaanpak en aanpassingen in het watersysteem. In de
landschapszone ligt de focus meer op het versterken van het cultuurlandschap, aanpassen
van het watersysteem en het maken van nieuwe
natuurverbindingen en gradiënten. In de natuurkernen zelf zitten de baten van de aanpak in de
andere twee zones, naast een aantal opgaven
voor het optimaliseren van recreatie en natuur
beheer. De (ontwikkelde) ontwerpprincipes zijn
een eerste aanzet om te komen tot een synthese
van landschapskwaliteiten, gebiedsambities en
opgaven. Hieronder twee voorbeelden.

Voorbeeldprincipe over polycentrische toegang tot NP en ideeën voor
spreiding.

What’s next?
‘De zonering en begrenzing
van Nationale Parken Nieuwe
Stijl kan een goede kapstok
zijn voor het structureren van
kansen, opgaven, principes en
de landschapsstrategie.’

Opgaves per zone van het Nationale Park

Voorbeeldprincipe over vasthouden water door maatregelen op alle
schaalniveaus van het watersysteem.

Het eindproduct en één van de bouwstenen voor de NPSH&TR landschapsstrategie.

Recreatieve dichtheden en mogelijke maatregelen

Volgende stappen en aanbevelingen
Naast aanscherping van de ambitie, bepalen en
in beeld brengen van begrenzing en zonering,
hebben we in deze ontwerpende verkenning ook
een aantal mogelijke ontwerpprincipes op een rij
gezet. We bevelen aan deze begrenzing, zonering
en principes mee te nemen in de landschaps
strategie en verder uit te werken.

Het huidige watersysteem: gericht op snelle afvoer

Nieuwe recreatieve
kern

Naoorlogse aangelegde
afwatering

Recreatie stimuleren in
combinatie met aanpak
andere opgaven

Kanalen

Om echter samen met de landschapsbiografie en
LESA als basis te kunnen dienen voor de landschapsstrategie voor het NPSH&TR is aanvullend
onderzoek nodig.
In een aantal vervolgsessies gaan we samen
met historici, ecologen en agrariërs proberen
de vragen te beantwoorden die tijdens de
ontwerpende verkenning en de gesprekken met
experts naar boven zijn gekomen:

(semi)natuurlijk
watersysteem
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•

•
•
•

•

Kunnen te herstellen en te behouden cultuurlandschappen en relicten nog scherper worden gedefinieerd, zodat de landschapszone
sterker kan worden gedefinieerd?
Wat zijn voor de bewoners de parels van het
landschap/voorbeeldgebieden?
Hoe hoog is de recreatiedruk op de huidige
natuurkernen? Welke gevolgen heeft deze
voor het recreatiemodel van de toekomst?
Waarin liggen de ecologische potenties en
concrete kwaliteiten van het gebied? En
welke gebieden kunnen dus worden toegevoegd aan de landschapszone?
Waar liggen kansen voor de ontwikkelzone?
Zijn er (potentiële) voorlopers die willen meeliften op de potenties van het label NP Nieuwe
Stijl?

Ontwerpende verkenning opgaven Nationaal Park Nieuwe Stijl / NP Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal - Strootman Landschapsarchitecten
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Westerkwartier

De turfwinning heeft een enorme stempel gedrukt
op het gebied tussen Groningen en Drachten. In dit
ontwerpend onderzoek bekijken we hoe het historische
landschap en het watersysteem een rol kan spelen in
het schetsen van een aantrekkelijk perspectief voor dit
gebied. Uitgangspunt van dit ontwerpend onderzoek is
de vraag: hoe kan het herstel van de waterverbinding
in de oude turfvaarten van Groningen, Drenthe en
Friesland meerwaarde bieden voor dit landelijke gebied?

		
Water en klimaat, Stad en dorp
4

Oude Turfvaart
Verbindt

Betrokkenen:
Witteveen+Bos + Stijn
Tijhuis, Caroline Bruens,
Arjan Conijn en Anouk
Gierveld.
Waterschap
Noorderzijlvest +
Leendert Visser.
Collectief Groningen
West
Gemeente
Westerkwartier
Gemeente Noordenveld
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Het Groninger Landschap
Landschapsbeheer
Groningen
Libau
LTO Noord
Provincie Groningen
Provincie Fryslân
Provincie Drenthe
Staatsbosbeheer
Wetterskip Fryslân
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Oude Turfvaart Verbindt/ Witteveen+Bos - Waterschap Noorderzijlvest
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Analyse

Visie
‘De turfvaarten verbinden
het verleden, heden
en toekomst.’

Bron: historischmarum.nl

Interpretatie opgave
De Oude Turfvaart Verbindt heeft een meervoudige betekenis. In meerdere opzichten is er
sprake van een verbinding: een verbinding voor
verkeer over en langs het water, een verbinding
tussen kernen, (nieuwe) woonwijken en bestemmingen in het buitengebied èn dan ook nog het
verhaal van de oude turfvaarten als verbindende
thematiek bij woningbouw of economische ontwikkeling. Onderstaande kaart laat zien hoe de
oude turfvaarten Groningen, Drachten, de kleine
kernen en de bestemmingen in het buitengebied
verbinden.

Aanvliegroute
In vier werksessies hebben we bij de betrokken
partijen veel kansen en ideeën opgehaald door
ook ruimte te geven om buiten de kaders te
durven denken. Dit heeft geresulteerd in bijna 30
bouwstenen. Sommigen hebben betrekking op
het functioneren van de nieuwe (water)verbinding
en/of sluiten aan bij de ontwikkelingen met meerwaarde voor het landelijk gebied.
De verkenning heeft geleid tot nieuwe onderzoeksvragen, met name over het herstellen van
de waterverbinding tussen de Jonkersvaart en de
Frieschepalenvaarten. In hoeverre kunnen deze
bijdragen aan een klimaatrobuuster watersysteem en is dit financieel en technisch haalbaar.

+

Gebiedsanalyse Het ontwerpend onderzoek begint met het verhaal van de turfwinning, gevolgd door een analyse naar de landschapstypen en het
watersysteem. Bij de betrokken organisaties hebben we ook gebiedsopgaven opgehaald.

De turfvaart verbindt het verleden,
heden en toekomst door:
Aantrekkelijke kernen en
woongebieden;

Achtergrond & vertrekpunt
Op de uitlopers van het Drents plateau
liggen enkele oude turfvaarten die vroeger
werden gebruikt voor het vervoer van turf
naar Groningen en Drachten. Tegenwoordig
dienen deze watergangen om het waterpeil
voor de landbouw te reguleren. Dit gebeurt
via meerdere opvoergemalen. Wanneer
door klimaatverandering perioden van
droogte vaker voorkomen, neemt de vraag
naar water en de kosten van dit water
beheer toe.
Samen met belangenorganisaties onderzoeken we hoe de turfvaarten wederom
aanjager kunnen zijn van een gebieds
ontwikkeling die gericht is op de opgaven
van vandaag en morgen.

Inzichten
Het verhaal van de turfwinning, het landschap, het watersysteem en de gebiedsopgaven hebben ons inzicht en inspiratie
gegeven voor een aantrekkelijk toekomstperspectief op dit gebied.
Het turfvaartennetwerk bestaat niet alleen
uit vaarten, maar ook uit wijken (water
gangen haaks op de vaart), sluizen, borgen,
landschapstypen en verstedelijking. Op
oude kaarten is te zien dat de Friese en
Groningse watersystemen ooit met elkaar
verbonden waren, ook om droogval te
voorkomen.
De analyse van de landschapstypen laatzien dat er grofweg vier hoofdtypen zijn, die
van elkaar verschillen in ondergrond,
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Toekomstbestendig
landelijk gebied;

landschappelijke karakteristieken, verkaveling en landgebruik. Bij de betrokken
organisaties zien we veel draagvlak voor
het behoud en herstel van landschappelijke
karakteristieken.

Leesbaar erfgoed;
Bestemmingen
verbonden met
routenetwerken op land
en water;

Wat verder opvalt, is dat door de dam bij de
Wilp er twee watersystemen zijn ontstaan
en meer opvoergemalen nodig zijn. Bestaande kernen, zoals Marum, Zevenhuizen
en Roden, zijn verbonden met de vaarten
en wijken, maar niet altijd tot in het centrum
van de kern. In het dorp Leek is de vaart
overkluisd.

28

Mogelijk klimaatrobuuster
watersysteem; en
Mogelijke vaarverbinding
tussen Groningen,
Drachten en kleine
kernen.

Oude Turfvaart Verbindt/ Witteveen+Bos - Waterschap Noorderzijlvest
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Uitwerking

What’s next?

Deze bouwstenen hebben we toegepast op de
vaarten, wijken en borgen van de toekomst en
gevisualiseerd. Met name voor het dorp Leek zou
een bevaarbare vaart een grote uitdaging zijn,
omdat hier de vaart, sinds de jaren ‘70, gedeeltelijk overkluisd is. Deze visualisaties zijn ook
gebruikt in de derde werksessie; om het gesprek
met de organisaties aan te gaan.

‘Het netwerk van gegraven
vaarten, borgen, sluizen
en kleine kernen vertellen
een bijzonder verhaal over
onze geschiedenis.’

Locatiebezoek In de startup hebben we met de betrokken organisaties een kijkje genomen in Leek.

Huidige situatie in Leek

Volgende stappen
Stap 1:
bepalen ecohydrologische effecten
van de mogelijke maatregelen voor een
klimaatrobuust watersysteem
Toekomstige situatie in Leek
Een bevaarbare vaart is een grote uitdaging voor het dorp Leek, waar de
vaart overkluisd is (huidige versus toekomstige situatie).

Vaarten - turfroute verbindt
De vaarten zijn begaanbaar voor gemotoriseerde vaartuigen en vormen
zo een aantrekkelijke ‘turfroute’ die de kernen, nieuwe woonwijken en
bestemmingen in het buitengebied met elkaar verbindt.

Stap 2:
beter in beeld brengen van lokale gebiedsopgaven en nadere uitwerking van maatregelen
gericht op meerwaarde voor cultuurhistorie en
recreatie.

Hydrologen en ecologen van
waterschappen en provincies

Provincies, gemeenten,
waterschappen en
belangenorganisaties.

Volgende stappen en aanbevelingen
Met deze verkenning hebben wij een perspectief geschetst voor de oude turfvaarten (en het
gebied eromheen) en kunnen samen vervolg
stappen gezet worden. De verschillende werksessies geven inzicht in de risico’s en vragen
over haalbaarheid en samenhang met andere
gebiedsontwikkelingen.
Borgen - recreatieve bestemming in een modern jasje
Ontwikkeling van nieuwe borgen langs de vaarten en wijken met ruimte voor
verschillende functies, bijvoorbeeld: wonen, recreatie, zorg, voedsel, energie
en natuur.

Provincies, gemeenten,
waterschappen en
belangenorganisaties.

watersysteem. Daarnaast is onderzoek nodig
naar de opgave en ambities om het watersysteem klimaatrobuuster te maken. Het gaat hierbij
om zowel het Friese als Groningse deel.
Op basis van deze analyse kunnen er samen
vervolgstappen gezet worden.

Bij de betrokken organisaties is behoefte aan
een goed onderbouwde analyse van het huidige

Wijken - natuurvriendelijke beleving
Wijken zijn natuurvriendelijk ingericht, met recreatievormen die goed
samengaan met ecologie en beter beleefbare wijkstructuren creëren.
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Stap 3:
onderzoeken van de technische en financiele
haalbaarheid.
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Oude Turfvaart Verbindt/ Witteveen+Bos - Waterschap Noorderzijlvest

31

Wierden
De boeren op de hoge zandgronden in Wierden-Noord
zitten in een moeilijke situatie. In een veranderend klimaat
met droogte en piekbuien zijn ze nog afhankelijker
van de neerslag die er valt. In het groeiseizoen is een
structureel tekort aan water. De drinkwaterwinning
van Vitens versterkt dit watertekort. Tevens ligt aan de
westkant het hoogveenrestant Wierdense Veld. Welk
toekomstperspectief ligt er voor de boeren in het gebied?

Waterlandschap
Wierden
5

Water en klimaat, Landbouw

Betrokkenen:
Lokale boeren uit de
omgeving.
Gemeente Wierden +
Gerard Sluiskes.
Stichting Stimuland + Jan
ten Tije, Daan de Vrugt.
ODIN
Landschapsontwerpers
+ Gerdien Smit, Ruud
Hesselink.
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Waterlandschap Wierden / Lokale boeren - Gemeente Wierden - Stichting Stimuland - ODIN Landschapsontwerpers
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Analyse

Visie
‘Het probleem is dat het gebied volledig
afhankelijk is van regenwater en het
grondwaterpeil te snel wegzakt door
ontwatering en onttrekking.’

Geomorfologie
Het gebied heeft een diverse ondergrond
gevormd tijdens de ijstijden. De (on)
mogelijkheden van deze ondergrond zijn goed
terug te zien in het historische landgebruik.

Wierden Noord omstreeks 1900
De stuwwal is in gebruik voor landbouw en bos.
De flank is een mixlandschap. Aan de voet van
de flank is het erg nat en begint het uitgestrekte
heideveenlandschap.

Wierden Noord omstreeks 2020
Het gehele gebied is ontgonnen voor
de landbouw. De huidige landbouw,
grondwaterwinning door Vitens en natuurherstel
Wierdense Veld zijn gebaat bij meer water.

Drinkwater
Een groot gedeelte van het plangebied is
grondwaterbeschermingsgebied en intrekgebied
ten behoeve van drinkwaterwinning. Dit legt
beperkingen op aan de landbouw.

Natuur
Stikstofgevoelige natte natuur (hoogveen)
staat op gespannen voet met de naastgelegen
landbouw. In de toekomst wordt wellicht een
natte bufferzone ingericht.

De financiële driehoek
De sleutel voor succesvolle maatregelen ligt
deels in de financiële situatie van de boeren.
Door aan deze knoppen te draaien, ontstaat
ruimte voor verandering.

Achtergrond & vertrekpunt
Door de specialisatie en intensivering van
de agrarische sector, het produceren voor
de wereldmarkt, de stikstofproblematiek
en het veranderende klimaat met de piekbuien en droogte van afgelopen jaren zijn
de boeren in het gebied in de knel gekomen. Business as usual gaat niet langer
op. Veel boeren zijn gestopt. Veel van de
resterende bedrijven willen graag door,
maar hoe? Het gebied Wierden Noord heeft
een waterprobleem. Door snelle afwatering
en diepe ontwatering vanwege de huidige
landbouw (in februari moeten gronden toegankelijk zijn voor landbouwmachines) zakt
het grondwaterpeil. Dit wordt versterkt
door de onttrekking van grondwater door

Vitens en het extra onttrekken van grondwater voor beregening in droge zomers.
Iedereen is gebaat bij meer water! Boeren,
Vitens en de natuur. Vanuit deze gemeenschappelijke deler gaan we verder. Kan
water worden ingezet als transitiemiddel?
Wij gaan in gesprek met lokale boeren en
andere stakeholders. We zetten ontwerpend onderzoek in om te inventariseren, te
inspireren en de dialoog een stap verder te
brengen.

boeren die zich aan de rand vestigden.
Op de flanken van de stuwwal bevinden
zich divers opgebouwde dekzandgronden
(veldpodzolgronden) die in de eerste helft
van de twintigste eeuw zijn ontgonnen voor
de landbouw en zich door beslotenheid
en onregelmatigheid kenmerken. In het
westen bevindt zich een veenkoloniale
ontginningsvlakte uit de tweede helft
van de twintigste eeuw met een rationele
indeling. Het Wierdense Veld is het laatste
restant van een ooit uitgebreid heideveenlandschap. In de komende jaren vindt
natuurherstel plaats door in en rondom het
gebied meer water vast te houden.

Inzichten
Het landschap is divers opgebouwd. In
het oosten een hoger gelegen stuwwal
met open enkeerdgronden die sinds lange
tijd in gebruik zijn voor landbouw door de
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Interpretatie opgave
Iedereen heeft baat bij meer water in het gebied.
Daar zijn de meesten zich wel bewust van. Hoe
kun je grondeigenaren, veelal boeren, activeren
om na te denken over mogelijke lange termijn oplossingen? Dit betekent verandering in het watersysteem, het landschap en wellicht bedrijfsvoering. Structurele oplossingen om het grondwater
aan te vullen zijn nodig en dat betekent dat niet
alles meer overal kan. Kan de landbouw in het
gebied zich aanpassen?

Aanvliegroute
We verkennen dit vraagstuk door te luisteren, te
verbinden en te ontwerpen via plenaire bijeenkomsten en 1-op-1 gesprekken, waarin we kennis
en ervaringen delen. In dit organische proces zijn
wij de ontwerpkracht van de boeren. Waar zit de
energie in het gebied? Met een eerste verkenning en analyse begint iedereen op hetzelfde
kennisniveau. We luisteren naar problematiek,
ideeën en wensen. We onderzoeken, ontwerpen
en koppelen dit terug. Zal dit leiden tot beweging
in het gebied?

Proces
Het proces bestaat uit
twee separate sporen.
Het bovenste spoor is mét
de boeren. Het onderste
spoor is het ontwerpend
onderzoek. Het spoor
mét de boeren is leidend
vanwege het vertrouwen.
Het ontwerpend
onderzoek is daarbij geen
doel, maar een middel om
het proces met de boeren
te voeden.

Met de boeren
Met meerdere
bijeenkomsten in het
Kulturhus Hoge Hexel
zetten we samen met de
boeren stappen. In 1-op-1
gesprekken gaan we meer
de diepte in.
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Ontwerpend onderzoek
Als ontwerpers schetsen
we vrijuit mogelijke
oplossingsrichtingen.
Omdat we tekenen op
andermans grond, kan
dit gevoelig liggen en
het proces frustreren.
Daarom leggen we dit
soort ontwerpen en
denkrichtingen pas terug
bij de boeren als de tijd
er rijp voor is. Vanuit
de schetsontwerpen
abstraheren we principes.
Waterlandschap Wierden / Lokale boeren - Gemeente Wierden - Stichting Stimuland - ODIN Landschapsontwerpers
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Uitwerking

What’s next?

De inzet van de eerste plenaire bijeenkomst met
de boeren is kennis maken en vertrouwen opbouwen. Voorafgaand hebben we foto’s genomen,
niet alleen voor onszelf om een beeld te krijgen
van het landschap, maar ook om af te kunnen
stemmen. Herkennen de boeren zich in het beeld
dat wij schetsen? Hierdoor ontstaat het juiste
gesprek en koppel je ontwerp- en uitvoeringspraktijk aan elkaar. Ook processen en eerder
genomen besluiten zijn gespreksonderwerpen.
We krijgen zo onderling begrip en inzicht. Hoewel we merkten dat de boeren het lastig vinden
uitspraken te doen over andermans grond, zijn
deze wel nodig voor een integrale oplossing voor
het gebied.
De boeren stuurden ons op pad om opties voor
waterinlaat te verkennen. Er was zelfs nog een
document uit 1984 voorhanden met een mogelijk-

Waterinlaat ruilverkaveling 1984
Deze optie is niet uitgevoerd vanwege een te
laag rendement (<10%).

heid tot waterinlaat. Landschappelijk hebben we
meerdere opties verkend en teruggelegd bij de
boeren. De door ons ontworpen optie Wierdense
Waterleiding sprak ze erg aan vanwege de integraliteit van de oplossing: een duurzame water
aanvoer en -opslag gecombineerd met natuur en
recreatie. Tegelijkertijd toonden ze terughoudendheid en zagen bedreigingen. Voor sommigen ging
deze verkenning te ‘hoog over’. Daarom gaan we
binnenkort op bezoek bij een vergelijkbaar gebied rondom Lichtenvoorde. Daar hebben boeren
samen met het Waterschap Rijn en IJssel maatregelen genomen om ‘elke druppel de grond in’ te
krijgen. Vanuit deze praktijkvoorbeelden zijn op
verschillende niveaus maatregelen uitgewerkt
(bouwstenen) om het water wat er valt in het gebied vast te houden.

Waterinlaat 1984+
Water opleiden op de flank van de stuwwal om
een groot gebied te voorzien van water.

‘Boeren willen zelf de
regie pakken, ontwerpend
onderzoek helpt hen
bij het zoeken naar
oplossingen.’

Waterinlaat Wierdense Waterleiding
Water opleiden onder vrij verval langs de gehele
flank van de stuwwal met retentiegebieden.

In gesprek We blijven met elkaar praten. (foto: Jan ten Tije)

Bouwsteen rabatbos
Extra waterberging, koolstofopslag en kansen
voor biodiversiteit.

Bouwsteen stuw
Waterberging in sloot en vertraagde afvoer.

Volgende stappen en aanbevelingen
Met de ontwikkelde bouwstenen gaan we opnieuw in gesprek met boeren om ze een wenkend perspectief te bieden. Op de achtergrond
ontwerpen wij door en zoeken wij een passend
terugkoppelingsmoment. Proces en vertrouwen
zijn belangrijker dan het product. Wij zijn ons
ervan bewust dat er ook in de financiële driehoek
iets moet veranderen.
Ondertussen gaan andere processen verder,
waaronder Natura2000 met de mogelijke aanleg
van een bufferzone rond het Wierdense Veld.
Dit leidt tot veranderingen, zoals vernatting en
mogelijkheden voor landbouwkundig gebruik.
Daarnaast zijn er vanuit de verkenning naar een
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents

Bouwsteen voedselsingel
Doet niet veel voor water maar kansen voor
koolstofopslag, biodiversiteit en voedsel.

Reggedal mogelijkheden voor proeftuinen voor
waterbeheer.
In de gemeente Wierden nemen boeren ook zelf
initiatief. Zij willen bijdragen aan maatschappelijke opgaven, maar wel met een goed verdien
model en voldoende boerengrond (manifest
Toekomst voor boeren in Wierden).
Waterlandschap Wierden is een radertje in een
groter geheel. Het inspireert en biedt kansen in
andere processen. De vrije insteek van dit project
maakt dat we samen met boeren kunnen sparren over mogelijke oplossingsrichtingen. Boeren
samenbrengen, vertrouwen kweken en kijken
naar oplossingen. Nu op naar de volgende stap!

meer informatie:
www.stimuland.nl
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Oostburg

Gebiedsatelier West-Zeeuws-Vlaanderen (WZVL) is het
denkmodel voor de revitalisering van de Euregiotuinen
te Oostburg. De kern van het atelier is het paviljoen van
architect Thomas Rau, waar bezoekers, programma’s
en kennis samenkomen. In dit project ligt de focus op
de toekomstige rol van klimaatadaptieve gewassen in
ruimtelijke, agrarische en sociale vraagstukken. Het
onderzoek is onderdeel van het project Land&Hand,
waarin per provincie de relatie tussen landschap,
materialen en vakmanschap versterkt wordt.

Gebiedsatelier WZVL
6

Grondstof- en materiaalstromen

Betrokkenen
Provincie Zeeland +
Didi Mouwen, Ingeborg
Calon.
Van Damme Recreatie
+ Eric van Damme.
KETTER&Co + Jan
Melis, Irene Fortuyn,
Emma Schep, Carine
Middeldorp, Joost
Dingemans, Lucas
Mullié, Arjan Karssen.
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Gebiedsatelier WZVL / Provincie Zeeland - Van Damme Recreatie - KETTER&Co

39

Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Het onderzoek richt zich integraal op de uitdagingen en kansen van West-Zeeuws-Vlaanderen, het
gebied rondom de Euregiotuinen bij Oostburg.

Visie
Inzichten
Er spelen hier zowel regiospecifieke als nationale
urgenties. De unieke ligging en kwaliteiten zorgen
ook voor veel potentie voor de toekomst.

Bevolking
De bevolkingsdichtheid behoort tot de laagste van Nederland. De prognose
is dat deze regio de komende tien jaar nog met krimp te maken heeft. Ook het
aantal bewoners beschikbaar voor werk, zoals in de zorg, neemt verder af.

Ligging en bereikbaarheid
De bereikbaarheid vanuit Nederland is sinds de toltunnel in 2003 sterk afgenomen. Sindsdien zijn veel voorzieningen, waaronder werkgelegenheid, vanuit
Zeeuws-Vlaanderen gecentraliseerd richting steden als Goes, Vlissingen en
Middelburg.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Wij werken aan herbestemmingsmogelijkheden
voor de Euregiotuinen en zien een gebiedsatelier
als kans voor ruimtelijke, agrarische en sociale
transitie. Wij richten ons onder andere op klimaat

Marcin Beaufort - Foodregio WZVL

adaptieve gewassen en teeltmethodes. Het plan is
ontwikkeld door het veld in te gaan met mbo-studenten, informatie en materialen te verzamelen,
brainstorms met lokale ontwerpers, en partners,
stakeholders en experts te bevragen.

Nathalie - de Groene Polderwinkel

Peter Leguit - De tuinen van Groede

Bevolking
Aangezien veel jongeren wegtrekken, is de vergrijzing aanzienlijk. Een
omvangrijke groep bewoners mist verbondenheid en geeft aan beperkt of
helemaal geen contact te hebben met vrienden of familie.

Huizenmarkt
West-Zeeuws-Vlaamse starters maken, vanwege een tekort aan betaalbare
woningen, nauwelijks kans op de woningmarkt. Tweede woningen, vaak
eigendom van Belgen of Duitsers, drijven de prijzen op. Een verbod op die
recreatieverblijven komt er voorlopig niet. De angst voor spookdorpen aan de
kust is dan ook aanzienlijk.

Verziliting
Langzaam oprukkende verzilting en een gebrek aan water om de gewassen te
bevloeien, vormen een groeiend probleem.

West-Zeeuws-Vlaanderen is een agrarisch gebied en volgens de statistiek zelfs de enige rurale regio van Nederland. Landbouwers verbouwen er voornamelijk
aardappelen, tarwe, suikerbieten, gerst, vlas en koolzaad.

Neerslagtekort
Het gebied staat ook voor andere uitdagingen, zoals hete en droge periodes
vanwege de klimaatsverandering.
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Uitwerking
Wil West-Zeeuws-Vlaanderen toekomstbestendig worden, dan is transitie naar een zorgzame
samenleving een voorwaarde. Daarom steken
we het onderzoeksproject vanuit een breder
perspectief in. Zo ligt West-Zeeuws-Vlaanderen
weliswaar in Zeeland, fysiek is het verbonden
met Vlaanderen. Daarmee is het een potentiële,
aantrekkelijke woon- en werkstreek voor zowel
Belgen als Nederlanders. Voor het verbeteren van
het vestigingsklimaat, en daarmee het succes
van het hieronder voorgestelde gebiedsatelier,
is het van belang dat er bepaalde randvoorwaarden, waaronder essentiële voorzieningen als
scholen en bibliotheken, vanuit de overheid worden aangepakt. Dit vraagt om schaalverkleining
en menselijke maat. Het netwerk van de reeds
bestaande gemeenschappen kan zo groeien
en versterkt worden onder aanvoering van het
Gebiedsatelier WZVL.

What’s next?
Het ontwikkelde plan is een werkplaats, een maaken broedplaats, waarin mensen elkaar ontmoeten,
kennis uitwisselen en samenwerken aan de toekomst. Het bestaat uit een vezelatelier met jute
café in het paviljoen, proeftuinen met klimaatadaptieve gewassen, een voedselbos en ruimte voor
een natuurspeeltuin en kleinschalig, duurzaam
toerisme. In het Gebiedsatelier lopen verschillende programma’s, waaronder Agrovezels voor
bouw- en composietmaterialen. Uit het onderzoek
blijkt dat jute, maar ook vlas, hennep en sorgum
veel potentie hebben. Het is geschikt als biobased
bouwmateriaal vanwege de lange vezels en kan
gebruikt worden in beton, als isolatiemateriaal en
geperst tot composietmateriaal. Deze gewassen
gedijen prima op verziltende grond en hebben
weinig water nodig. De kennis wordt hier hands
on ontwikkeld en vervolgens geborgd en gedeeld
met bezoekers van binnen en buiten de regio.

‘De kennis is verdwenen,
vroeger wisten mensen
beter wat je in de streek
kunt halen en wat je
daarmee kunt doen’
Marcin Beaufort - Foodregio WZVL

Gebiedsatelier WZVL met in het midden het proefpaviljoen. Daaromheen een voedselbos, recreatiemogelijkheden en proeftuinen. De locatie is publiek
toegankelijk. Hier ontmoet men elkaar, werkt men samen aan een toekomstbestendig WZVL, met een diversiteit aan programma’s.
Proefpaviljoen met vezelatelier vanuit het zuidwesten, met de proeftuinen
op de voorgrond en de overnachtingshutten op de achtergrond.

Kreken met recreatiemogelijkheden en strokenteelt met lichte
landbouwmachines.

Volgende stappen en aanbevelingen
Allereerst delen we de uitkomsten van het onderzoek met onze partners en de gemeente Sluis
om het gesprek te openen over realisatie van
het gebiedsatelier. Voorts gaan we verschillende
programmaonderdelen van het Gebiedsatelier
verder uitdiepen. Samen met de studenten van
het Scalda College te Vlissingen, de Rusthoeve in
Colijnsplaat en Prof. Willem Bötger van de Hogeschool Zeeland werken we het programmaonderdeel agrovezels voor bouw- en composietmaterialen hands on verder uit. Studenten van het
Scalda College Middelburg van de opleidingen
Toerisme en Horeca gaan werken aan verschillende concepten voor Zeeuws hyperlokaal toerisme onder begeleiding van de Foodcurators.

meer informatie:
www.landenhand.nl
www.ketterenco.nl

Vezelatelier en jutecafé in het proefpaviljoen, waarin biobased bouwmaterialen onderzocht worden en nieuwe streekgerechten op het menu staan.
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Samenwerking gaat niet vanzelf, samenwerking
vraagt om veel aandacht, overleg en contact.
Ervoor zorgen dat je elkaar begrijpt en elkaars
taal leert spreken. Veel energie gaat zitten in het
aangeven en visualiseren van de gezamenlijke
doelen en belangen, het voortouw nemen en
inspireren. Het Gebiedsatelier WZVL kan een rol
spelen als gemeenschappelijke maakplaats, waar
bewoners en bezoekers samenkomen en werken
aan een duurzamere toekomst, een beter vestigingsklimaat, meer verbondenheid en hogere
landschappelijke waardes.

42

Gebiedsatelier WZVL / Provincie Zeeland - van Damme Recreatie - KETTER&Co

43

Regio Gooi en Vechtstreek

Naar een Nieuwe Streekarchitectuur is een ontwerpend
onderzoek naar ecologische woonvormen passend
bij verschillende Nederlandse landschapstypen en
de bijbehorende bodemsoort (zand, veen en klei). De
ontwikkelde woonlandschappen en bijbehorende
woningtypen krijgen waarde door het gebruik
van regeneratieve streekmaterialen, waarvan de
regionale cultivering, verwerking en toepassing
nieuwe economische mogelijkheden creëren voor
boeren, bouwers, ondernemers en overheden binnen
toekomstbestendige samenwerkingsverbanden.

7
			
Grondstof- en materiaalstromen, Natuur, Stad en dorp

Naar een Nieuwe
Streekarchitectuur

Betrokkenen:
Stichting Bouwtuin
+ Mo Smit, Remi
Groenendijk, Roos
Köbben, David Velu.
Goois Natuurreservaat
+ Peter Kampen.
Regio Gooi & Vechtstreek
+ Marc Maassen, Inge
Huiskers.
Gemeente Hilversum
+ Joost Volkers.
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Analyse

Visie
De Gooi en Vechtstreek: als
mozaïek van exemplarische
Nederlandse landschappen
een dankbare casus

Interpretatie opgave
De visie die ten grondslag ligt aan dit ontwerpend onderzoek is dat het bouwen van woningen
niet los gezien kan worden van de bodem en het
landschap, en dat er kansen liggen om deze verbinding weer in ere te herstellen en in balans te
brengen. We zien het regionale cultuurlandschap
als bakermat voor het leveren van hernieuwbare
bouwmaterialen en het streekbouwen als een
open systeem van kennis en kunde. Korte regionale ketens kunnen de betaalbaarheid van de
lokale materialen en het streekbouwen vergroten, duurzame samenwerking van de verschillende stakeholders op de lange termijn is hierbij
een must.

Aanvliegroute
In dit onderzoek is de Gooi- en Vechtstreek, waar
stichting Bouwtuin eerder onderzoek uitvoerde,
als dankbare onderzoekscasus gekozen. Deze
regio kenmerkt zich door dorps- en stadskernen
omringd door groen en natuur. In dit onderzoeksgebied zijn op basis van de bodemsoort drie
landschapstypen geïdentificeerd en onderzocht
aan de hand van het Bouwtuinmodel voor regeneratieve streekbouw: bos- en heidegebied op
zand (Crailo), veenweide- en plassengebied op
veen (Groenewoud, Kortenhoef) en akkergebied
op klei (Aetsveld, Weesp). De cases, ontwikkelingen in buitenstedelijk gebied, zijn in overleg met
de samenwerkende partijen geselecteerd.

Oogst
Per bodemsoort en
landschapstype (illustratie van veenweide- en
plassengebied casus) is
onderzocht wat de hoeveelheden hernieuwbare
grondstoffen zijn die jaarlijks uit de alternatieve indeling van het landschap
te oogsten vallen en hoe
deze ruwe grondstoffen
te verwerken zijn tot duurzaam bouwmateriaal.

Kaart van de Gooi en Vechtstreek
Verschillende landschapstypen en bodemsoorten en de bijbehorende casusselectie.

Achtergrond & vertrekpunt
De huidige ambities voor het aanpakken van de
klimaat- en stikstofcrisis vragen zowel van de
bouw als landbouw structurele, duurzame oplossingen. Boeren én bouwers moeten op zoek naar
alternatieve manieren van (land)bouwen. Daarnaast is het uitbreiden van dorpen en steden in
het groen, als antwoord op de woningnood, door
strenge stikstofnormen vaak geen optie. Leren
we de periferie te verdichten en woningen te (ver)
bouwen op een regeneratieve manier met lokale
materialen, goed ingepast en in natuurlijke balans
met het landschap, dan kan dit ook een antwoord
op de huidige woningnood zijn.

Inzichten
Per landschapstype ontwierpen we een ecologisch ingepaste, duurzame woonvorm en toonden we aan hoeveel land er jaarlijks nodig is om
deze woonlandschappen te laten ‘groeien’. Op
basis van cijfers van het Goois Natuurreservaat
hebben we onder andere uitgevonden dat met
de hoeveelheid Douglashout dat op jaarbasis via
natuurbeheer vrijkomt, we jaarlijks zo’n 32 basiswoningen met onze open streekbouwmethode
(regionaal gematerialiseerde houtskeletbouw)
kunnen bouwen. Met dit ontwerpend onderzoek
zetten we een wezenlijke stap richting een oprecht duurzame bouwcultuur met veel lokale,
sociaal-economische voordelen.
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Basiswoning
Per landschapstype, en
op basis van het lokaal
te oogsten materiaal,
is er een basiswoning
ontworpen (illustratie
van veenweide- en
plassengebiedcasus)
aan de hand van de open
streekbouwmethode:
houtskeletbouw met
een lokale invulling van
het materiaal voor de
constructie, isolatie en
afwerking.
Naar een Nieuwe Streekarchitectuur / Stichting Bouwtuin - Goois Natuurreservaat - regio Gooi- en Vechtstreek - Gemeente Hilversum

47

Uitwerking
Voor de verschillende landschapstypen onder
zochten we welke en hoeveel hernieuwbare
grondstoffen er op jaarbasis te oogsten zijn en
hoe dit door lokale verwerking waarde kan krijgen
als streekbouwmateriaal. Per landschapstype
ontwierpen we hiermee vervolgens een kenmerkende basiswoning, welke te variëren en te schakelen is tot een gevarieerd woonlandschap.

What’s next?
‘Naar een Nieuwe Streek
architectuur verhaalt en
verbeeldt hoe(veel) woningen
jaarlijks vanuit het landschap
kunnen groeien.’

Het streekbouwhandboek
Handboek voor het bouwen met streekeigen materialen en het creëren van duurzame woonlandschappen met een passende architectuur.

Woonlandschap bos- & heidegebied (zand) / Buurtschap Crailo (Hilversum / Laren / Bussum)

Het ketenmodel
Via ontwerpend onderzoek is het netwerk van ketenpartners verder in kaart gebracht. De open streekbouwmethode maakt waardecreatie voor alle
stakeholders inzichtelijk.

Woonlandschap veenweide- & plassengebied (veen) / Plan Aben voor Groenewoud (Kortenhoef)

Volgende stappen en aanbevelingen
Dit ontwerpend onderzoek, met de Gooi en
Vechtstreek als voorbeeld, resulteert in een
streekbouwhandboek ingedeeld per bodem
soort en landschapstype en bevat waardevolle
informatie voor boeren, bouwers, ontwerpers,
ondernemers en overheden over duurzaam
regionaal bouwen.

meer informatie:
www.bouwtuin.nl

Woonlandschap akkergebied (klei) / Transformatie boerenerf Aetsveldse polder (Weesp)
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Wij adviseren om samenwerking op regionale
schaal, die nodig is om de beoogde, duurzame
bouwcultuur verder te ontwikkelen, te bevorderen. Stichting Bouwtuin benadert hiervoor de bij
de cases betrokken stakeholders. Het boek is
een ondersteunende ‘springplank’, een manier
om hen te inspireren en te enthousiasmeren.
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Naar een Nieuwe Streekarchitectuur / Stichting Bouwtuin - Goois Natuurreservaat - regio Gooi- en Vechtstreek - Gemeente Hilversum
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Vasse, Vriezenveen, Rouveen

Een groot deel van het grondoppervlak in Overijssel
bestaat uit landbouwgronden. Deze cultuurlandschappen
zijn in de afgelopen eeuwen gemaakt door boeren;
landbouw en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Boeren hebben het gevoel dat ze hun
best doen om aan alle, steeds veranderende regels van
de overheid te voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze
weinig waardering krijgen voor wat ze doen. Met het oog
op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor
staan is het hoog tijd voor een koerswijziging.

8
		
Landbouw, Natuur

Agrarisch Overijssel
2050, natuur en
landbouw in balans

Betrokkenen:
Provincie Overijssel +
Jan Roozenbeek, Dana
Wiersma, Peter Veldt, Roy
Italiaander.
WUR + Martha Bakker +
Bart Immerzeel.
Bureau Peter de Ruyter
landschapsarchitectuur +
Peter de Ruyter.
Atelier des Hollants +
Daniëlle Hollants.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Toekomstbestendig landelijk gebied #1

50

Agrarisch Overijssel 2050 / Provincie Overijssel - WUR - Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur - Atelier des Hollants

51

Analyse

Visie
‘Er is een hergroepering van
het buitengebied nodig.’
Prof. Martha Bakker, WUR

Stap 1:
Productiviteit
Landbouwareaal
De mogelijke indeling van het toekomstige
landbouwareaal in Overijssel in type A, geel
Bijschrift
(intensieve
kringlooplandbouw)
en type
De effecten van transitie naar
kringlooplandbouw
op de waarde
vanB, groen
aan de hand van
landbouwproductie in euro(extensieve
per hectarekringlooplandbouw)
per jaar.
het stappenplan van professor Martha Bakker.

Stap 2:
Veen

Interpretatie opgave
De grote opgaven, zoals de klimaatverandering,
het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van
het terugdringen van stikstof, bieden kansen om
de inrichting van Overijssel te overdenken. Kunnen we een natuurlijker evenwicht bereiken door
het bodem- en watersysteem leidend te maken?
Het onderzoek van professor Martha Bakker
geeft een overzicht van mogelijke landbouw
vormen in de provincie.

Aanvliegroute
Hiervoor is het belangrijk meer inzicht te krijgen
in mogelijke ecosysteemdiensten. Op welke plek
is welke ecosysteemdienst dominant? En welke
bijdrage kunnen deze diensten leveren aan de
landschapskwaliteit? In twee deelgebieden, het
gebied tussen Vasse en Vriezenveen en tussen
Zwarte Water en Rouveen, onderzoeken we deze
vragen door:
• GIS-analyse van de landbouwgronden in
Overijssel (Martha Bakker-methode).
• Vergelijking opbrengst van ecosysteem
diensten Overijssel in huidige en
toekomstige situatie.
• Uitvoeringsstrategieën per deelgebied; rollen,
regie, strategie en verantwoordelijkheden,
kosten en baten.

Stap 3:
Uitspoeling
Rode Lijstsoorten
Het effect van een
transitie naar kringlooplandbouw op de
soortendiversiteit van
Rode Lijstsoorten in
aantal extra soorten en de
effecten van kringlooplandbouw op de waarde
van bestuivende insecten
in euro’s per hectare.

Stap 4:
Natuurherstel

Stap 5:
Waardering

Stap 6:
Droogte

Stap 7:
Drinkwater

Achtergrond & vertrekpunt
Door de intensivering van de landbouw
zijn veel van de kenmerkende landschapskwaliteiten verdwenen. De biodiversiteit
in agrarisch gebied neemt af. Vergroten
van de biodiversiteit in onze Natura 2000
gebieden vereist reductie van de stikstofdepositie. Ons waterbeheer is al decennialang gericht op een efficiënte waterafvoer.
Door het veranderende klimaat hebben
we nu echter te maken met perioden van
droogte en piekbuien, waardoor het nu
juist belangrijk is om water vast te kunnen
houden. Dit geldt zowel voor de hogere
zandgronden in Twente als voor de veenweidegebieden van Noordwest Overijssel,

waar de bemaling bovendien zorgt voor
bodemdaling en CO2-uitstoot.
In de zoektocht naar een perspectief voor
de landbouw in Overijssel -en vooral naar
gebiedsspecifieke vormen van landbouwgebruiken we de ‘Martha Bakker-methode’.
Prof. dr. Martha Bakker van Wageningen
University & Research (WUR) ontwikkelde
een methode die op basis van verschillende criteria de potentie van agrarische
gronden voor verschillende vormen van
landbouw blootlegt. Vanuit deze methode werken we aan een verhaal waarin de
landbouw behalve aan voedselproductie,
ook meer kan bijdragen aan biodiversiteit,
droogtebestrijding, waterkwaliteitsverbe-

tering, CO2-vastlegging en het vergroten
van de landschappelijke aantrekkelijkheid.
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Inzichten
Boeren kunnen ecosysteemdiensten
leveren die positief bijdragen aan de lokale
omstandigheden. We verbeelden hoe agrarische bedrijfsvoering hand in hand gaat
met de natuur-, klimaat- en landschapsdoelen voor het gebied, waarbij natuur en
landbouw in balans zijn. Het kan!
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Ecosysteemdiensten
Dominantie van ecosysteemdiensten over
de provincie Overijssel.
CO2- opslag en de vermindering van uitstoot is
bijvoorbeeld gekoppeld
aan de laagvenen en
hoogvenen.
Agrarisch Overijssel 2050 / Provincie Overijssel - WUR - Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur - Atelier des Hollants
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Uitwerking

What’s next?

Voor het gebied rondom de Mosbeek, op de flank
van de Twentse stuwwal tussen Vasse en Lange
veen, hebben we een deeluitwerking gemaakt
met daarin een onderscheid tussen doelen
en landschappelijke ingrepen voor de boven-,
midden- en benedenloop van het beeksysteem.
Deze zijn gekoppeld aan specifieke ecosysteemdiensten en mogelijke financieringsbronnen.

‘Bodem- en watersysteem
zijn leidend voor het type
landbouw in een gebied.’

Doel:
Water vasthouden in laagveenlandschap om bodemdaling en uitstoot
broeikasgassen te beperken, grondwater omhoog, waterkwaliteit
verbeteren, koolstof in de bodem behouden en duurzaam vastleggen
Grutto

Middelen:
Meer ruimte voor water, hogere peilen, natuurlijke oevers
Ecosysteemdiensten:
• Bestuiving door wilde insecten
• Versterken soortendiversiteit
• Koolstofopslag in bodem
• Waterbergingscapaciteit
• Verbeteren waterkwaliteit

Otter

Wulp

Grote boterbloem

Roerdomp

Waterviolier

Grauwe klauwier

Spaanse ruiter

Blonde zegge

Governance:
Valuta voor veen, carboncredits,
blauwe diensten, ANLB, DAW

Doel Bovenloop:
Inzijging brongebied vergroten
Middelen:
Dempen van sloten, natuurrijke bossen
en houtwallen ontwikkelen.
Aangepast landgebruik met meer
organische stof in de bodem voor groter
vochtvasthoudend vermogen ondergrond,

Doel Middenloop:
Water vertraagd afvoeren, grondwater
omhoog, waterkwaliteit verbeteren,
koolstof in de bodem behouden en
duurzaam vastleggen

Doel Benedenloop:
Water vasthouden in overgangszone
Engbertsdijksvenen N2000, grondwater
omhoog, waterkwaliteit verbeteren,
koolstof in de bodem behouden en
duurzaam vastleggen
Middelen:
Meer ruimte voor water, natuurlijke
oevers, beekoverstromingsvlaktes

c

Ecosysteemdiensten:
• Bestuiving door wilde insecten
• Versterken soortendiversiteit
• Koolstofopslag in bodem
• Waterbergingscapaciteit
• Verbeteren waterkwaliteit

Middelen:
Hermeandering beken, verondiepen,
opstuwen, ontwikkeling natuurlijke
oevers, aangepast landgebruik met groter
vochtvasthoudend vermogen, aanplant
houtwallen,

c

c

Ecosysteemdiensten:
• Bestuiving door wilde insecten
• Versterken soortendiversiteit
• Koolstofopslag in bodem en houtwallen
• Waterbergingscapaciteit
• Verbeteren waterkwaliteit
Governance:
Carboncredits, blauwe diensten,
ANLB, DAW

Ecosysteemdiensten:
• Bestuiving door wilde insecten
• Versterken soortendiversiteit
• Koolstofopslag in bodem,
houtwallen en bossen
• Waterbergingscapaciteit
• Verbeteren waterkwaliteit
c

LEGENDA
Extensieve lanbouw
Intensieve landbouw

Governance:
ANLB, DAW, NNN

Moeraszone met riet en wilgen
Meer openheid voor weidevogels

c

c

c

Ruimtelijk voorstel voor het gebied rondom Rouveen met mogelijke ecosysteemdiensten en nieuwe medebewoners van het landschap.

Governance:
Valuta voor veen, carboncredits, blauwe
diensten, ANLB, DAW

Bijschrift
Quis voluptatatem quia
aut aut volupie ntiuren
dandignate volore cor
sam ilicient optaerum
quatem res magnis
LEGENDA
sus ut aut facculliquo
Extensieve landbouwincius, et molupta ducia
Intensieve landbouwa dolorenda qui ute sed
quunt volorias ditate
consequ issimagnisit que
Nieuwe bossen en houtwallen langs
voluptaspe ma culparum
de bovenloop van de beken
cus dolorehent.
Hermeandering van de beken in de
middenloop
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Volgende stappen en aanbevelingen
Het ontwerpend onderzoek leidt in eerste instantie tot een verdeling van agrarische gronden in
gebieden die geschikt zijn voor hoogproductieve
kringlooplandbouw en gebieden die in aanmerking
komen voor vormen van landbouw die bijdragen
aan ecosysteemdiensten. Via vergelijkend onderzoek zijn vervolgens de verschillen in beeld
gebracht tussen de opbrengsten van meerdere
ecosysteemdiensten op basis van deze verdeling
van agrarische gronden met die van nu.

De daaropvolgende stap is het zoeken naar werkbare verdienmodellen. We introduceren hiervoor
een aantal invoeringsstrategieën, ofwel ‘draaiknoppen’. In de komende periode onderzoeken
we hoe we aan deze knoppen kunnen draaien
om boeren daadwerkelijk te helpen een gezonde
bedrijfsvoering te realiseren, waarin landbouw
en natuur in balans zijn; een lerende omgeving
landbouwtransitie.

Agrarisch Overijssel 2050 / Provincie Overijssel - WUR - Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur - Atelier des Hollants
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Julianadorp
9
		
Landbouw, Natuur

De Toekomstbestendige
Koegraspolder

De Koegraspolder is het grootste aaneengesloten
oppervlak aan bollenvelden in Nederland en, mede
dankzij zijn ligging aan de kust, een gewilde vakantie
bestemming en woonlocatie. Een opeenstapeling van
uitdagingen – zoals verzilting en de verduurzaming
van de landbouw – heeft in de afgelopen vijftien jaar
voor een impasse in de planvorming gezorgd (voor
delen) van de Koegraspolder. De casestudie van dit
polderlandschap legt de basis voor gebiedsuitwerking
in het masterplanontwerp voor Julianadorp.
Verbeelding van het
model Agriculturele
productie
gemaximaliseerd.
Dit model heeft op
dit moment onder
lokale betrokkenen het
meeste draagvlak.

Betrokkenen:
FABRICations. + Olv Klijn,
Max Augustijn, Siene
Swinkels.
Mandaworks + Patrick
Verhoeven, Konstantin
Miroshnychenko, Kinga
Zemla.
Gemeente Den Helder +
Dennis Meerburg, Tobias
Lommelaars.
Provincie Noord-Holland
+ Suzanne Traudes, Mark
Eker.
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
+ Wybo Nijdam, David
Koenders, Ilse SwolfsKemeling
Ontspanning, Natuur
en Sport Julianadorp +
Michel Jansen.
Smartland + Klaas Jan
Wardenaar.
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De Toekomstbestendige Koegraspolder / FABRICations. - Mandaworks - Gemeente Den Helder
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Analyse

Visie
‘Het nieuwe watersysteem van
Julianadorp wordt de drager
voor interventies op andere
uitdagingen in het gebied.’

Thematische interpretatie van de opgaven in het studiegebied.

Interpretatie opgave en aanvliegroute
Om tot concrete interventies te komen waar bij
wijze van spreken vandaag mee kan worden begonnen en die met de tijd kunnen doorontwikkelen naar verschillende scenario’s is een temporele
aanpak gehanteerd. Per hoofdthema, klimaatadaptatie, biodiversiteit en economie, hebben we
de beleidsdoelen (zie de figuur hieronder) en oplossingsrichtingen voor de drie thema’s uitgezet
in de tijd op basis van urgentie en haalbaarheid.
Vervolgens zijn combinaties gemaakt tussen de
oplossingsrichtingen om tot lange termijn ruimtelijke inrichtingen te komen. De oplossingsrichtingen en de inrichtingsmodellen zijn opgesteld op

basis van academisch onderzoek, beleidsstukken
en in samenwerking met de adviserende partijen.
Gedurende het proces is samen met de adviserende partijen een selectie gemaakt van de meest
gedragen interventies en inrichtingsmodellen.
Zodoende zijn niet alle onderzochte oplossingsrichtingen en inrichtingen opgenomen in dit
artikel. Behoud van de intensieve bollenteelt of
een volledige transformatie naar een binnenduinrand zijn vooralsnog de toekomstbeelden met het
meeste draagvlak.

5

2

4

3

3

1

Klimaatverandering
1. Verzilting vindt plaats door stijging van de
zeespiegel, maar ook door zoutintrusie in het
Noord-Hollandskanaal;
2. Verdroging begint een groter probleem te
worden. In 2018 was er zowel sprake van
watertekort in het agrarisch gebied als in de
dorpskern;
3. Erosie van de duinen wordt op termijn een
groter probleem als gevolg van stijging van de
zeespiegel. De blokjes in de kaart geven de
relatieve erosie en verzanding weer langs de
kust op dit moment.

Achtergrond & vertrekpunt
In 2020 stelde het consortium van
FABRICations. en Mandaworks het winnende masterplan op voor de prijsvraag Pano
rama Lokaal Julianadorp. Het masterplan
beoogde met een reeks interventies het
watersysteem van Julianadorp en zijn directe omgeving te versterken om verzilting te
mitigeren. De versterking van het watersysteem werd gezien als de drager voor de
implementatie van ruimtelijke interventies
op actuele uitdagingen in Julianadorp.
In het prijsvraagontwerp werden onder
meer interventies opgetekend voor het
agrarische gebied van circa 250 hectare
tussen de dorpskern van Julianadorp en

1km
3km

Biodiversiteit
1. Een matig overschot van stikstofdepositie
moet worden verholpen in het Natura 2000
duingebied door interventies in de bufferzone;
2. De waterkwaliteit kan onder andere
worden verhoogd door uitwassing van
gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan;
3. Maatregelen zijn nodig om bestuivers te
ondersteunen;
4. Het fosforoverschot moet aangepakt worden;
5. Stiltegebieden voor de natuur zijn nodig in het
duingebied;
6. Via de Callantsogervaart kan een ecologische
verbinding van het Noord-Hollandskanaal naar
de duinen worden gemaakt.

Economie
1. Landbouw vereist rendabele, duurzame
agrarische bedrijfsmodellen;
2. Vestigingklimaat: een goed vestigingsklimaat
is nodig om de groei in werkgelegenheid van
Den Helder te accommoderen. Hiervoor is
onder nadere een betere verbinding tussen de
dorpskern en de duinen nodig;
3. Recreatie: prioriteit hebben renovatie van
vakantieparken en een verbreding van het
aanbod van recreatieve voorzieningen gericht
op gezinnen en natuur.

de duinen. Het prijsvraagontwerp beoogde
destijds om betere langzaamverkeersverbindingen aan te leggen tussen de
dorpskern en de duinen en de recreatieve
voorzieningen uit te breiden. Voor de lange
termijn is transformatie naar een nieuwe
binnenduinrand met wetland natuur en
natte landbouw onderzocht.

Inzichten
Om de context en opgaven in kaart te
brengen is een analyse uitgevoerd op
de geschiedenis, de geologie en de
hydrografie, alsook op de zes thema’s
voor duurzame verstedelijking (Lectoraat
Future Urban Regions, 2016). Op basis van
van de analyse werd het probleemgebied
geïnterpreteerd aan de hand van drie
hoofdthema’s – klimaatadaptatie,
biodiversiteit en economie –, met ieder een
reeks sub-thema’s. In de kaarten op deze
pagina zijn de thema’s samengevat.

Het doel van deze studie is om de toekomstbeelden voor het agrarische gebied uit het
prijsvraagontwerp nauwkeuriger in kaart te
brengen en een coalitie op te stellen om het
gebied verder uit te werken in de context
van het masterplanontwerp voor Juliana
dorp, waar FABRICations. en Mandaworks
op dit moment aan werken.
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Gewasbeschermingsmiddelen

1

Stikstof &
meststoffen

250m

Energie & economie

6

Stijging van de
zeespiegel

2

2

Natura
2000

Verzilting & verdroging

1

Vestigingsklimaat en
recreatieve kwaliteit

3
NU
• Vestigingsklimaat
verbeteren
t.b.v. groeiende
werkgelegenheid
in Den Helder (o.a.
Omgevingsvisie
Julianadorp);
• 45% van recreatieparken
moet worden vernieuwd
(Regionale Visie
Verblijfsrecreatie NoordHolland Noord).
NU
• Studiegebied is geen
RES-zoekgebied;
• Inzetten op PV op dak en
smart grids;
• Vanuit economisch
oogpunt is het
niet logisch om
PV te plaatsen op
tuinbouwgrond.
NU
• Intensief gebruik gewasbeschermingsmiddelen
heeft nadelige gevolgen
voor biodiversiteit en
waterkwaliteit.
NU
• Matige overschrijding
stikstof in Natura 2000
gebied (Natura 2000
richtlijnen). Waarschijnlijk
als gevolg van verkeer en
gebruik van meststoffen.

2030
• De Noordkop is het
meest vitale recreatiegebied van Nederland.
Julianadorp biedt unieke
natuurrecreatie (Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland
Noord).
2030
• Uitvoering Regionale
Energie Strategie 2030
afgerond. Wordt het
gebied interessant voor
energie-opwek richting
2050?
2030
• Bollenteelt vindt plaats
zonder emissie van
gewasbeschermingsmiddelen naar gronden oppervlaktewater
(Ambitie Plantgezondheid 2030).

2040
• Ontwikkeling
Maritieme Hub
Den Helder biedt
perspectief op
verdere groei
werkgelegenheid en
geeft mogelijk kansen
m.b.t. de waterstof
economie.
2035
• 50% afname gebruik
gewasbeschermingsmiddelen; 25% biologische landbouw
(EU richtlijn)

2030 - 2035
• Doelen Stikstofakkoord
behaald: ca. 10%
reductie van landbouw,
dit betreft voornamelijk
veeteelt

2050 +
• Onzekerheid over
bevolkingsgroei
(klimaatmigratie) of
krimp.
2050
• 95% reductie
CO2-uitstoot
(Klimaatakkoord).
2050
• Nederland is 100%
circulair.
2050
• 1.300 km aan primaire
waterkeringen is
versterkt (Deltaplan
Waterveiligheid).
2050
• De mate van
klimaatverandering
is onzeker. Vier
mogelijke Delta
scenario’s (Atelier
Binnenduinrand,
Provincie NoordHolland; Delta
scenario’s).
• Intensieve landbouw
blijft mogelijk op
zandgronden (Marta
Bakker, Studiegroep
Ruimtelijke Inrichting
Landelijk Gebied,
2021)

NU
• Stranden worden
zeewaarts versterkt door
zand aan te vullen.
NU - 2026
• Verzilting ligt boven de
grenswaarde van de bollenteelt. Het studiegebied
is kansrijk voor ondergrondse wateropslag
(Strategie Klimaatadaptatie Noord-Kop 2026).

De Toekomstbestendige Koegraspolder / FABRICations. - Mandaworks - Gemeente Den Helder

Tijdslijn
Deze tijdslijn met
beleidsdoelen vormt de
basis voor de temporele
uitwerking van de
oplossingsrichtingen en
ruimtelijke inrichtingen.
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Uitwerking

What’s next?

In de komende paragrafen zetten we de oplossingsrichtingen bondig uiteen. De beelden op
deze spread gaan verder in op de oplossingsrichtingen, alsook op het geconceptualiseerde watersysteem en de ruimtelijke inrichtingsmodellen.

ren. Op de middellange termijn wordt het interessant om pilots uit te voeren met natuurinclusieve
landbouw in de stikstofbufferzone rondom de duinen. Een binnenduinrand wordt door verschillende
partijen als langetermijnperspectief aangedragen
om de ecologische en recreatieve waarde en de
klimaatbestendigheid van het gebied te verhogen.

Klimaatverandering - De meest kansrijke stap
om op korte termijn de klimaatbestendigheid
van het gebied te verhogen is de implementatie
van sub-irrigatiesystemen. Op de middellange
termijn wordt nagedacht over wateropslag door
middel van Aquifer Storage and Recovery onder
Julianadorp en de duinen; de waterkwaliteit
is op deze locaties namelijk hoger dan in het
agrarische gebied.

Economie - Op de korte termijn zal een nieuwe
verbinding tussen het strand en de dorpskern
van Julianadorp bijdragen aan het vestigingsklimaat. Op de middellange termijn bestaat een
kans dat (stoppende) telers hun bedrijfsvoering
meer richten op natuurrecreatie. Een uitbreiding
van recreatieve voorzieningen in het gebied moet
echter wel in de context van het langetermijnperspectief gezien worden; het studiegebied wordt
namelijk aangemerkt als zeer geschikte locatie
voor intensieve grondgebonden landbouw (Marta
Bakker, Studiegroep Ruimtelijke Inrichting Landelijk Gebied, 2021).

Biodiversiteit - Op de korte termijn is het aanleggen van brede biodiverse akkerranden een effectieve interventie om bestuivers te ondersteunen
en om tegelijkertijd de effecten van de uitwassing
van gewasbeschermingsmiddelen te verminde-

Tijdslijn met oplossingsrichtingen per thema Selectie van de meest plausibele oplossingsrichtingen (na veelvuldig onderzoek en verificatie.
Natuurrecreatie in de polder

Gewastransitie
Helofytenfilters

Brede bloemrijke
akkerranden

Intensieve
bollenteelt
Subirrigatie
Aquifer Storage &
Recovery

Drie inrichtingsmodellen

Agriculturele productie gemaximaliseerd
1.
Behoud van de intensieve bollenteelt;
2.
Natuurinclusieve landbouw in de
stikstofbufferzone;
3.
Nieuwe langzaamverkeersverbinding.

Circulaire landbouw op
zandgronden

Economie

Nieuwe verbinding tussen de
duinen en Julianadorp

Natuur gemaximaliseerd
1.
Nieuwe binnenduinrand, al dan niet in
combinatie met agroforestry en (her-)
introductie van schapen voor lokale
circulariteit;
2.
Nieuwe langzaamverkeersverbindingen;
3.
De zanddijk wordt verlegd i.v.m. stikstof.

Natuurinclusieve landbouw
(stroken, pixels en/of datagedreven oplossingen)

4
3

Bosrijke binnenduinrand,
aldanniet i.c.m. agroforestry
en herintroductie van exten
sieve schapenhouderijen

2

1

1
1

2

Biodiversiteit

3

Acquifer Storage & Recovery

Volgende stappen en aanbevelingen
In de volgende stappen wordt samen met
een lokale projectcoalitie gewerkt naar een
schetsontwerp voor het gebied in de context van
het Masterplan ontwerp van Julianadorp.

Klimaatverandering

Sub-irrigatie

nu

Hybride
1.
Nieuwe binnenduinrand;
2.
Intensieve bollenteelt;
3.
Proeftuinen met natuurinclusieve
landbouw;
4.
Nieuwe langzaamverkeersverbindingen.

2

3

Biodiverse oeverranden

Het nieuwe watersys
teem van Julianadorp
gaat uit van regenwaterretentie en filtering in de
waterlopen van de duinen
en het dorp waarna
het ondergronds in het
acquifer wordt opgeslagen. Het water wordt weer
opgepompt wanneer er
sprake is van een zoet
watertekort. Op deze
manier blijft intensieve
bollenteelt mogelijk nabij
de wateropslag, en is wellicht een gewastransitie
nodig op grotere afstand
van de wateropslag.

2035
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2050 +
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De Toekomstbestendige Koegraspolder / FABRICations. - Mandaworks - Gemeente Den Helder
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Oss

Hoe gaan we het met verdroging kampend natuurgebied
Herperduin vernatten en tegelijkertijd het woon- en
werkgebied eromheen een goede toekomst bieden? We
maken samen de balans (op) in Herperduin en omgeving
en ontwikkelen een klimaatrobuust en toekomstbestendig
evenwicht tussen alle functies met als fundament
bodem en water. We schetsen meerdere integrale,
gebiedsgerichte toekomstperspectieven als input voor
de omgevingsdialoog en onderzoeken de werking en
mogelijkheden van het bodem- en watersysteem.

10
			Landbouw,
Water en klimaat, Natuur

De balans (op)maken
rondom Herperduin

Betrokkenen:
LOS stadomland +
Liselore Burgmans,
Jasper Vlek, Koen van
den End.
Gemeente Oss +
Frank Geenen, Jos van
Oorschot, Merle Pijlman.
Waterschap Aa & Maas +
Peter Daverveld, Moniek
Pulles-de Bonth, Simon
Schimmel.
HAS ‘s-Hertogenbosch +
Ellen Weerman.
Provincie Noord-Brabant
+ Frank van Lamoen.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Het bodem- en watersysteem staat in dienst van
de aanwezige functies (landbouw, infrastructuur
(A50), wonen). De negatieve effecten van verdroging zijn duidelijk aanwezig in het natuurgebied.

Berghem

Inzichten
Vroeger kwam de keuze voor bepaalde gewassen
grotendeels voort uit het aanwezige landschap.
Tegenwoordig manipuleren we het landschap
met kunstmest en oppompen van grondwater.

Herpen

Herpen

Vooraf is besloten om het landbouwareaal in
principe niet te verkleinen. We kijken wel naar
type landbouw en zonering.

Berghem
kwel
infiltratie

Schaijk

Reek

Hoogte (AHN)
Natuurgebied Herperduin ligt op de dekzandrug ‘s-Hertogenbosch Oss - Herpen. De zandgronden van de Maashorst en Herperduin liggen
aanzienlijk hoger dan de laaggelegen kleigronden in de polders.

Voor de scenario’s hebben we gemodelleerd in
GIS: datagestuurde scenario-ontwikkeling.

Watermachine
Deze denkrichting is
gericht op het vasthouden
en vertraagd afvoeren
van oppervlaktewater.
Het lage deel vernat door
een hoger waterpeil en
periodiek onderlopend
agrarisch land. Niet langer
trekt het laagste punt al
het grondwater aan; er
ontstaat tegendruk.

Watersysteem
Het oppervlaktewater stroomt via de verschillende watergangen (met
stuwen) van hoog naar laag. In Herperduin en de Maashorst infiltreert het
water om uiteindelijk in de laaggelegen gebieden op te kwellen.

Spons
We houden zoveel mogelijk grondwater vast in de
bodem door verbetering
van de humuslaag met
boomsoorten zoals winterlinde, kers, esdoorn,
hazelaar. Afvoersloten
vanuit de natuur ‘knippen’
we eruit. Het water infiltreert optimaal en wordt
gezuiverd in de bodem.

Groenten
Lelieteelt

Akkerbouw gewassen
Groenbemesters

Gewassen volgend op landschap
Op basis van de ligging in het landschap (bodem, water, hoogte) is de ideale
zonering van de verschillende teelten van hoog naar laag: granenteelt,
groenteteelt, grondgebonden veeteelt, hooilanden en natte teelten.

Aanvliegroute
Onze aanpak is onderzoekend ontwerpend en
ontwerpend onderzoekend. We zoeken samen
met onze partners via beeldende, gebiedsgerichte
scenario’s naar mogelijke, nieuwe werkelijkheden,
die ons in staat stellen discussies te voeren.
Daarbij verbreden wij onze blik en die van anderen.
De scenario’s hebben we bovendien al gecheckt
bij natuurorganisaties, recreatieondernemers en
agrariërs.

Schaijk

Weides

Historische kaart 1900
Van oudsher liggen teelten op -vanuit het landschap gezien- logische
locaties: akkers (wit) op de overgang van hoog en droog naar laag en nat.
De weilanden (lichtgroen) juist op de laaggelegen, natte kleigronden.

Interpretatie opgave
De focus van dit ontwerpend onderzoek ligt op
het denken vanuit het landschapssysteem; op
het vinden van een goede nieuwe balans tussen
alle functies. Niet door contrair te gaan, maar
door mee te bewegen. We introduceren vier
denkrichtingen, die helpen om scenario’s te ontwikkelen: watermachine, spons, Martha Bakkerprincipe en natuurlijk productielandschap.

Landbouw
Tegenwoordig is de ligging in het landschap niet doorslaggevend voor de
teeltkeuze. Onder andere kunstmestgebruik en grondwater oppompen
maken het mogelijk gronden geschikt te maken voor de gewenste teelten.

Natuurlijk
productiel andschap
De essentie is een verweving van landbouw en
natuur in verschillende
vormen van natuur
inclusieve landbouw.
Wederom passend bij het
natuurlijke landschapssysteem en de nabijheid
van natuurgebied.

Natuurlijke productie
Deze kaart volgt op de kaart ‘gewassen volgend op landschap’. In plaats
van de reguliere gewassen zijn vormen van natuurinclusieve landbouw
toegepast als voedselbossen, rijenteelt, voedselhagen, proteïne banken.
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Martha Bakker-principe
Uit deze zonering komt,
nabij natuurgebieden,
grondgebonden,
extensieve landbouw
voor. Wij zoneren verder
op basis van teelten
volgend op het landschap
én nabijheid van natuur.
Van hoog naar laag:
natuurinclusief, granen/
groente, weidegrond.
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Uitwerking

What’s next?

We hebben de denkrichtingen ontwikkeld
in drie, mogelijk te combineren, scenario’s:
Watermachine, Natuurverbindingen en Zonering
landbouw. Dit zijn praatprenten voor een
toekomstige omgevingsdialoog. Het is input om
gezamenlijk tot een integrale stip op de horizon
te komen in een zorgvuldig proces.

Berghem

‘Doe maar alle
scenario’s samen.’
Natuurorganisatie

Herpen

Schaijk

Berghem

Watermachine
Het afvoeren opper
vlaktewater vertragen
we door water vast te
houden in zijsloten, extra
meanders van bestaande
watergangen en nieuwe
slingerende watergangen,
verlaagde percelen en
natte teelten in de laagste
gebieden. De agrariërs
kunnen zelf (mee)bepalen
hoe ze langer water
vasthouden.

Uitvoeringsstrategie: helpen door meedenken, verleiden met middelen,
dwang door regels, drang door klimaatverandering.

Herpen

Schaijk

Berghem

‘Dankzij dit ontwerpend
onderzoek wordt de
noodzakelijke, open,
integrale omgevingsdialoog nu echt opgepakt.’

Natuurverbindingen
We maken verbindingen
tussen de natuurgebieden
Keent (uiterwaarden) en
Herperduin en tussen de
Maashorst en Herperduin.
Deze natuurverbindingen
ontwikkelen we met
verschillende vormen
van natuurinclusieve
landbouw en (voedsel
producerende)
landschapselementen.

Herpen

Schaijk
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(Her)indeling landbouw
Groen omkaderd zijn
de agrarische percelen
met optimale gewassen
(in rotatiesysteem) op
basis van ligging in het
landschap. De ideale
zonering kan een goede
stip op de horizon zijn om
op lange termijn (2050)
naartoe te werken.
66

Volgende stappen en aanbevelingen
De belangrijkste vervolgstap is de open, integrale
omgevingsdialoog voor Herperduin en omgeving.
De gemeente Oss heeft aangegeven deze handschoen op te pakken (gepland voor september
2022).
Dit ontwerpend onderzoek is één van de bouwstenen hiervoor. Andere belangrijke input zijn
onder andere de onderzoeksresultaten uit het
project Natuurlijk en klimaatrobuust water
systeem Maashorst (GGOR) van het waterschap
Aa en Maas en de te ontwikkelen scenario’s die
de agrarische sector nog graag in wil brengen.

Omgevingsdialoog: bottom-up en top-down.

Aanbevelingen:
• Neem de tijd voor de omgevingsdialoog en
stap er met een open blik in. Dit geldt voor
alle organisaties en deelnemers.
• Zoek naar overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen. Voorkom polarisatie!
• Werk zowel top-down met systeemkennis
en lange termijnvisie, als bottom-up vanuit
praktijkervaring en korte(re) termijnvisie.
• Gebruik de praatprenten om argumenten
boven tafel te krijgen waarom een bepaald
onderdeel goed of juist niet goed is. Het gaat
niet om keuzes tussen de scenario’s.
• Neem de uitvoeringsstrategie mee in de
omgevingsdialoog.

meer informatie:
www.losstadomland.nl
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Nederweert
Het stroomgebied van de Limburgse Aa kent grotendeels
een agrarische functie. Het pilotgebied staat voor
meerdere maatschappelijke opgaven, mede in relatie
tot natuurgebied De Groote Peel. Om het gebied
toekomstbestendig in te richten dragen we bouwstenen
aan voor het oplossen van actuele gebiedsopgaven.
Hiermee zetten we het gebiedsproces in gang.

11
		
Landbouw, Water en klimaat, Stad en dorp

Gebiedstransitie 2.0

Betrokkenen:
Gemeente Nederweert +
C. Janssen, H. Veugen.
Bureau Verbeek +
M. Blaas, J. Duijsings.
PiO Weerterland +
H. Corsten.
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Analyse

Visie
Je kunt niet groen doen
als je rood staat.

Ligging akkerpercelen
Een groot deel van de akkerpercelen is gelegen in de bufferzone
grondwater afhankelijke natuur.

Veehouderij versus Natura2000
De diversiteit van veehouderijbedrijven in het gebied, de Natura2000gebieden en het omliggende extensiveringsgebied (gearceerd).

Samenstelling wegenstructuur
Het verhardingstype van de wegenstructuur.

Watersysteem
Het watersysteem met de actuele projectlocaties van Waterschap Limburg.

Achtergrond & vertrekpunt
Dit ontwerpend onderzoek focust op
het creëren van een toekomstbestendig
landelijk gebied in het dal van de Limburgse
Aa. Het uitgangspunt hierbij is het aangaan
van een kansendialoog om een beweging
op gang te brengen die aan de slag gaat
met de grote maatschappelijke opgaven en
te komen tot een doelstapeling.

Inzichten
De (transitie)opgaven voor biodiversiteit,
klimaat, landbouw, energie en
recreatiedruk vragen om fundamentele
keuzes en een gebiedsgerichte aanpak.
Het pilotgebied kent een stapeling van de
volgende ruimtelijke opgaven:
• Wateroverlast bij samenvloeiing
Platkuil en Aa
• Watertekort in bovenstroomse beekgedeeltes
• Hét weidevogelgebied van de regio
biedt kansen voor biodiversiteits
ontwikkeling
• Ambitie tot regionale/ interprovinciale
versterking Peelgebieden
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•
•
•
•
•

Interpretatie opgave
Beseffende dat een gebiedsgerichte aanpak
een doorlooptijd van tien tot vijftien jaar kent, is
in eerste instantie gekozen voor het verkleinen
van de kloof tussen overheid en ondernemers/
bewoners. Tijdens twee werksessies met
belanghebbenden uit het pilotgebied is gebleken
hoe belangrijk dit is.

Aanvliegroute
Voor het verkleinen van de kloof tussen overheid
en ondernemers/burgers is inzichtelijk gemaakt
welk beleid en welke gebiedsprocessen in de
huidige situatie richtinggevend zijn voor de
ontwikkeling van het gebied. Ook zijn tijdens de
sessies de ruimtelijke opgaven voor het gebied
te geintroduceerd en nader toegelicht.
Het rijksbeleid ten aanzien van landbouw en
stikstof is nog niet uitgekristalliseerd en het
gebiedsproces zal nog jaren zal duren. Daarom
is ervoor gekozen om thematische bouwstenen
vorm te geven die door stakeholders als ‘no
regret’ maatregel kunnen worden ingezet in
het gebied en als basis kunnen dienen voor het
smeden van gebiedscoalities.

Poster werksessie
In de eerste
werksessie is
gebruikt gemaakt
van meerdere
thematisch opgezette
posters waarop
belanghebbenden
kansen en knelpunten
in het gebied kenbaar
konden maken.

Omgang met vrijkomende agrarische
bebouwing; initiatieven komen niet
van de grond
Kansen voor recreatie en horeca
Energietransport van lokale opwek is
problematisch
Woningbouw Ospel wordt belemmerd
door geurcirkels
Aanpassen infrastructuur aan
bestaand gebruik en sturen in
verkeersstromen
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Uitwerking

What’s next?

•

grondgebruik
In het kader van de klimaatopgave zijn
bouwstenen aangedragen die leiden tot een
kwaliteitsslag in het grondgebruik. Deze
bouwstenen gaan bijvoorbeeld in op het
verhogen van het organische stof gehalte
en het aanpassen van het teeltplan aan de
bodemgesteldheid.

•

klimaat (water en droogte)
Door klimaatverandering zijn waterregulerende
ingrepen noodzakelijk. Zo is het van belang om
het regenwater langer vast te houden in het
gebied. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld
de sponswerking van de bodem te vergroten of
water oppervlakkig op te slaan.

•

•

infrastructuur
Het huidige wegennetwerk voldoet onvoldoende
aan de hedendaagse verkeersintensiteit.
Hiervoor zijn bouwstenen aangedragen die
resulteren in het verbeteren van de infrastructuur
en doorstroming in het pilotgebied. Kabels en
leidingen en volwassen boomstructuren vormen
hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Samen werken aan het
creëren van meerwaarde
door doelstapeling

groenstructuur
In het kader van de biodiversiteitsopgave
zijn als bouwstenen ecosysteemdiensten
aangedragen met als aandachtspunt de jaarlijkse
subsidieplafonds en de wachtlijsten voor
deelname aan betreffende subsidieregeling.

Aanhaken op het proces GGA Vitale Peel

Voorbereiding

Verkenning

Visievorming

Planuitwerking

Realisatie

Fasering gebiedsproces De te doorlopen fasering, die ook in de voorbereidende fase is gevolgd. De overige fases dienen integraal te worden
aangevlogen.

Ospel
Natuurlijke bodemvruchtbaarheid en sponswerking
Het onderscheid in het organische stofgehalte van de bodems binnen het
pilotgebied en enkele bouwstenen die ingaan op mogelijkheden voor een
duurzame omgang met de bodem.

Ospel

Klimaatrisico opbrengstderving gewassen
Weergave van het watersysteem met het risico op verdroging in het
pilotgebied. De hierbij weergegeven bouwstenen tonen mogelijkheden om
regenwater langer vast te houden.

Ospel
Dimensionering infrastructuur
De wegbreedtes van de wegen binnen het pilotgebied met enkele
voorbeelden van bouwstenen voor de optimalisatie van de wegenstructuur.

Ospel

Ecosysteemdiensten
De percelen die bijdragen aan agrarisch natuurbeheer (paars). Om de
biodiversiteit in het pilotgebied te verhogen, zijn bouwstenen voor
ecosysteemdiensten aangedragen.
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Volgende stappen en aanbevelingen
Om vervolgstappen te zetten in het project, is toewerken naar een integraal uitvoeringsplan noodzakelijk. Dit omvat een vergelijkbaar proces als de
integrale gebiedsuitwerking (IGU) Sarsven en De
Banen met een looptijd van tien tot vijftien jaar.
Vanwege vergelijkbare opgaven aan de
Brabantse zijde van de provinciegrens bestaat de
ambitie om aan te sluiten op het gebiedsproces
van de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vitale Peel.
Daarvoor is nu een eerste ‘inhaalslag’ gemaakt.
De vormgeving van het verdere proces wordt
nu opgepakt binnen PiO Weerterland, het
samenwerkingsverband van gemeenten Weert,
Nederweert en Leudal, Provincie en Waterschap
Limburg, LLTB en Natuurmonumenten namens
de terreinbeherende instanties.

Vanuit dit ontwerpend onderzoek geven we de
volgende bevindingen mee:

•
•
•

•
•

Verklein de afstand tussen overheid en
agrarisch ondernemers.
Neem de ondernemers mee in de (on)
mogelijkheden vanuit bestaand beleid en
subsidieregelingen.
Onderzoek welke ingrepen sowieso een
positieve impuls aan het gebied geven. Het
transitievraagstuk in de landbouw is veelzijdig
en complex.
Maak eerst de geest rijp voor verandering.
Dit vergt tijd.
Wij kunnen veel willen, maar grondeigenaren
moeten zelf in beweging komen.

voor meer informatie:
www.bureauverbeek.nl
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IJsselvallei

De IJsselvallei staat voor een drietal urgente
maatschappelijke opgaven: 1. klimaatadaptatie en
-mitigatie 2. kringlooplandbouw en het versterken
van biodiversiteit én - de eigenlijke aanleiding - 3. het
versterken van cultuurtoerisme en leefbaarheid om de
recreatiedruk op het Veluwemassief te ontlasten. Het
Masterplan IJsselvallei is een integraal gebiedsproces
dat de koppelkansen tussen deze opgaven onderzoekt.
Hierin werken we samen met diverse ‘streekhouders’.
Het is een uitnodiging om gezamenlijk toe te werken
naar dé mooiste vallei van Nederland.

12
			
Landbouw, Water en klimaat, Stad en dorp

Masterplan
IJsselvallei

Betrokkenen:
Agrarisch collectief
Veluwe + Jan Willem
Lagerweij.
Gemeente Heerde +
Wolbert Meijer, Robin
Hafkamp.
Gemeente Voorst +
Harjo Pinkster, Shavonne
Korlaar.
LTO Noord + Ben Haarman
en Jeroen van de Kamp.
Natuur en Milieu
Gelderland + Petra
Souwerbren, Maarten
Witberg.
Natuurmonumenten + Luc
Berris, Esther Rust.
Provincie Gelderland +
Elbert van der Linden.
Thermen Bussloo +
Jeroen van der Veen.
VeluweTeam + Evert
Leusink, Diana van
Stelten.
Waterschap Vallei
en Veluwe + Henk
Veldhuizen, Rozemarijn
van den Berg.
Bureau Peter de Ruyter
landschapsarchitectuur +
Peter de Ruyter.
Atelier des Hollants +
Daniëlle Hollants.
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Analyse

Visie

Achtergrond & vertrekpunt
Bodem- en watersysteem als basis en een
integrale samenwerking van verschillende
partijen is essentieel voor een toekomst
bestendig landelijk gebied.

Inzichten
In de gehele IJsselvallei is de boer cruciaal voor
het beheer van het landschap. De boer van de
toekomst heeft behoefte aan een goed verdienmodel en langjarige verbintenissen (pacht- en
beheercontracten, blauwe diensten e.d.).

Bodemsysteem

Watersysteem
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Interpretatie opgave
In de IJsselvallei spelen enorm veel ontwikkelingen die bepalend zijn voor een toekomst
bestendig landelijk gebied. Er is een bewuste
keuze gemaakt om de reikwijdte van het Master
plan IJsselvallei af te bakenen met de drie
maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie,
doorontwikkeling van de landbouw en cultuurtoerisme. Andere opgaven, zoals woningbouw
en de energietransitie, zijn benoemd en worden
waar nodig meegenomen in de gebiedsateliers.

Aanvliegroute
Vanuit het bodem- en watersysteem en het historische afwateringspatroon is het gebied in vier
deelgebieden/ontwikkelingszones opgedeeld.
Gezamenlijk met de kartrekkers (NMG, Waterschap, LTO Noord) zijn er per deelgebied
gebiedsateliers georganiseerd. Met pitches
van stakeholders in de ochtend en gezamenlijk
schetsen in de middag zijn de onderlinge koppelkansen en verbindingen onderzocht en aangescherpt als eerste stap richting de uitwerking tot
concrete projecten.

Historisch afwateringspatroon
In de noordelijke IJsselvallei is er een kenmerkend afwateringspatroon van
weteringen richting het noorden. In de zuidelijke IJsselvallei wateren de
verschillende beken rechtstreeks op de IJssel af. Op de flank van de Veluwe
is er een kenmerkend stelsel van vergraven sprengbeken die afwateren
op de Grift. (uit: Het stroomgebied van de IJssel, de Rijn tussen EmmerikWageningen en de Waal even voorbij Nijmegen (na 1705). Gelders Archief.)

Deelgebieden
Bodemopbouw en historisch afwateringssysteem geeft richting aan vier
deelgebieden, vier ontwikkelingszones voor het masterplan; de noordelijke
IJsselvallei, de zuidelijke IJsselvallei, de Veluweflank en de uiterwaarden kleien.
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Uitwerking

What’s next?

In de implementatiefase (2021-2022) zijn vijf
gebiedsateliers gehouden. Vier gekoppeld aan
de ontwikkelingszones en één valleibreed over
de toekomst van de landbouw. In het landbouw
atelier hebben we vooral geluisterd. Waar lopen
de boeren tegenaan? Hoe kunnen we ze helpen
om tot een breder verdienmodel te komen?
Waar liggen koppelkansen?

‘Niet óver de boeren
praten, maar mét
de boeren.’

Landschapspark Brongebied Grote Wetering - A1 zone Een concreet resultaat uit een van de gebiedsateliers is de gedachte om een landschapspark
te ontwikkelen in het brongebied van de Grote Wetering. Dit brongebied ligt op de waterscheiding tussen de noordelijke en zuidelijke IJsselvallei en is bij
uitstek geschikt om water vast te houden voor natuur en landbouw.

Kringlooplandbouw in de noordelijke IJsselvallei;
modern gemengd bedrijf, precisielandbouw, strokenteelt
Natuurinclusieve landbouw (en natuurinclusieve recreatie) in de flank van
het massief; agrarisch natuur- en landschapsbeheer met ‘sponspakketten’
Natuurinclusieve landbouw zuidelijke IJsselvallei;
ontwikkeling korte ketens als onderdeel breder verdienmodel, agroforestry, rabatbossen 2.0

Volgende stappen en aanbevelingen
Het werkboek met de resultaten van de gebiedsateliers, de afronding van de implementatiefase,
mondt uit in een uitvoerings- en investerings
agenda voor de westelijke IJsselvallei. Deze
agenda is een uitnodiging van het gebied voor
het gebied. De projecten worden ‘geadopteerd’
door de ‘streekhouders’ in de IJsselvallei. In de
volgende fase van het Masterplan IJsselvallei
gaat veel aandacht naar de participatie en het
creëren van draagvlak bij de inwoners voor de
opgaven en projecten. Gebiedsambassadeurs
kunnen helpen om bewoners en gebruikers actief
op te zoeken en erbij te betrekken. Het werkboek
en de uitvoeringsagenda zijn de opmaat om
projecten daadwerkelijk tot uitvoering te brengen
de komende jaren en zo samen te werken aan de
ontwikkeling van de mooiste vallei van Nederland.

Natuurinclusieve landbouw
waarden en kleien; nauwe samenwerking boeren
en terreinbeherende organisaties, gemengd bedrijf,
korte ketens

Het is daarbij een uitdaging om de verschillende verwachtingen en snelheden van partijen bij
elkaar te brengen, zonder hun enthousiasme
teveel af te remmen of kritische en strategische
stakeholders op te jagen. Verbinding, aandacht
en ontmoeting zijn daarvoor essentieel.

Agrarische differentiatie Op basis van het bodem- en watersysteem, cultuurhistorie en de landschappelijke verschijningsvorm is er een nadere
agrarische differentiatie mogelijk naar bedrijfsstijlen, samenwerkingsvormen en verdienmodellen in de westelijke IJsselvallei.
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PROJECTTEAMS
Agrarisch Overijssel 2050, natuur en
landbouw in balans
Provincie Overijssel (Jan Roozenbeek,
Dana Wiersma, Peter Veldt, Roy
Italiaander), WUR (Martha Bakker, Bart
Immerzeel), Bureau Peter de Ruyter
landschapsarchitectuur (Peter de Ruyter),
Atelier des Hollants (Daniëlle Hollants).
De balans (op)maken rondom Herperduin
LOS stadomland (Liselore Burgmans,
Jasper Vlek, Koen van den End), gemeente
Oss (Frank Geenen, Jos van Oorschot,
Merle Pijlman), waterschap Aa & Maas
(Peter Daverveld, Moniek Pulles-de Bonth,
Simon Schimmel), HAS ‘s-Hertogenbosch
(Ellen Weerman), provincie Noord-Brabant
(Frank van Lamoen).
Gebiedsatelier WZVL
Provincie Zeeland (Didi Mouwen, Ingeborg
Calon), Van Damme Recreatie (Eric van
Damme), KETTER&Co (Jan Melis, Irene
Fortuyn, Emma Schep, Carine Middeldorp,
Joost Dingemans, Lucas Mullié, Arjan
Karssen)
Gebiedstransitie 2.0
Gemeente Nederweert (C. Janssen, H.
Veugen), Bureau Verbeek (M. Blaas, J.
Duijsings), PiO Weerterland (H. Corsten).
Landgoederen van Textiel
Landschap Overijssel (Martijn Horst, Carin
de Cloe, Alexander van der Elst), Werkend
Landschap (Peter Hermens, Anne van
Geel), Adviesburo gmc (Karin Bevaart).
Masterplan IJsselvallei
Agrarisch collectief Veluwe (Jan Willem
Lagerweij), gemeente Heerde (Wolbert
Meijer, Robin Hafkamp), gemeente Voorst
(Harjo Pinkster, Shavonne Korlaar),
LTO Noord (Ben Haarman, Jeroen van
de Kamp), Natuur en Milieu Gelderland
(Petra Souwerbren, Maarten Witberg),
Natuurmonumenten (Luc Berris, Esther
Rust), provincie Gelderland (Elbert van der
Linden), Thermen Bussloo (Jeroen van
der Veen), VeluweTeam (Evert Leusink,
Diana van Stelten), waterschap Vallei en
Veluwe (Henk Veldhuizen, Rozemarijn
van den Berg), Bureau Peter de Ruyter
landschapsarchitectuur (Peter de Ruyter),
Atelier des Hollants (Daniëlle Hollants).

Naar een Nieuwe Streekarchitectuur
Stichting Bouwtuin (Mo Smit, Remi
Groenendijk, Roos Köbben, David Velu),
Goois Natuurreservaat (Peter Kampen),
regio Gooi & Vechtstreek (Marc Maassen,
Inge Huiskers), gemeente Hilversum (Joost
Volkers).

Waterlandschap Wierden
Gemeente Wierden (Gerard Sluiskes),
Stichting Stimuland (Jan ten Tije, Daan
de Vrugt), ODIN Landschapsontwerpers
(Gerdien Smit, Ruud Hesselink), lokale
boeren uit de omgeving.

REDACTIE
Astrid Aarssen (hoofdredactie)
Inge Schouten (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie)
Manon Mastik (Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie)
GRAFISCHE VORMGEVING
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Ontwerpende verkenning opgaven
Nationaal Park Nieuwe Stijl
NP Sallandse Heuvelrug & Twents
Reggedal (Adri Ooms), Strootman
Landschapsarchitecten (Arjen Venema,
Berno Strootman en Joran Lammers).

BEGELEIDING TEAMS
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:
Maarten Tas (coördinator/projectleider),
Inge Schouten (stafmedewerker),
Manon Mastik (stafmedewerker),
Jutta Hinterleitner (adviseur).
Vereniging Deltametropool: Paul Gerretsen
(agent), Arjan Smits (projectleider/
onderzoeker).

Oude Turfvaart Verbindt
Witteveen+Bos (Stijn Tijhuis, Caroline
Bruens, Arjan Conijn en Anouk Gierveld),
waterschap Noorderzijlvest (Leendert
Visser), Collectief Groningen West,
gemeente Westerkwartier, gemeente
Noordenveld, gemeente Opsterland,
gemeente Smallingerland, Het Groninger
Landschap, Landschapsbeheer Groningen,
Libau, LTO Noord, provincie Groningen,
provincie Fryslân, provincie Drenthe,
Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân.

ADVISEURS / OPEN OPROEP
SELECTIECOMMISSIE
Bettina Bock (Rijkuniversiteit Groningen,
Wageningen University & Research),
Steven Slabbers (provincie NoordHolland), Gijs van den Boomen (Kuiper
Compagnons).

Schakelen in de Kromme Rijncorridor
Ontwerpcollectief Kromme Rijncorridor
(Joost van Ettekoven, Pieter Veen, Txell
Blanco, Asia Komarova), Werkgroep
Kromme Rijncorridor (Siert de Vos, Ernest
Schuler, Herman Wierenga), Stuurgroep
Kromme Rijnlandschap (Walter Jaaltink),
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (Beke Romp), Stichting Utrechts
Landschap (Hendrike Geessink).

Met dank aan de sprekers van de
verdiepende lezingen en deelnemers aan
de gesprekken die als input dienden voor
de thematische essays
Hilde Blanck (BVR), Harm Veenenbos
(Veenenbos en Bosch landschaps
architecten), Barbara Heebels (Platform31),
Anke Griffioen (Hogenboom & Griffioen),
Otto Raspe (Rabobank), Els Boesveld
(provincie Zuid-Holland), Alexander Wandl
(TU Delft), Axel Pel (Milieudienst Rijnmond),
Lot Locher (Metropoolregio Amsterdam),
Bart van Leeuwen (provincie NoordHolland), Ferdinand Diermanse (Deltares),
Jesse Hoffman (Universiteit Utrecht), Dirk
Sijmons (H+N+S landschapsarchitecten),
Martha Bakker (WUR), Jan Willem van der
Schans (Taskforce Korte Keten), Wouter
van Eck (Voedselbos Ketelbroek), Piet
Vollaard (Bureau Stadsnatuur), Joop
Spijker (WUR), Elma Durmisevic (4D
Architects), Jan Willem van de Groep
(Factory Zero), Marijke Kellner-van Tjonger
(Gasunie), Boris Hocks (Generation.
Energy), Imke de Boer (WUR), Joks Janssen
(Het PON & Telos, Tilburg University).

De Toekomstbestendige Koegraspolder
FABRICations. (Olv Klijn, Max Augustijn,
Siene Swinkels), Mandaworks (Patrick
Verhoeven, Konstantin Miroshnychenko,
Kinga Zemla), gemeente Den Helder
(Dennis Meerburg, Tobias Lommelaars),
provincie Noord-Holland (Suzanne
Traudes, Mark Eker), hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (Wybo Nijdam,
David Koenders, Ilse Swolfs- Kemeling),
Ontspanning, Natuur en Sport Julianadorp
(Michel Jansen), Smartland (Klaas Jan
Wardenaar).
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PROCLAIMER
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
De Open Oproep Toekomstbestendig
landelijk gebied #1 was onderdeel van de
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (20212022); een tijdelijke subsidieregeling van
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
gericht op het verkennen en versterken
van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid.
De regeling reageerde op de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020, waarin
op nationale schaal een aantal opgaven
zijn benoemd die in de komende decennia
een grote rol zullen spelen in de inrichting
van onze fysieke leefomgeving. Verspreid
over het land zijn in totaal 129 projecten
van ontwerpers en (semi)publieke partijen
ondersteund, waarvan 12 binnen de Open
Oproep Toekomstbestendig landelijk
gebied #1.
De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
maakte deel uit van het tweede Covid-19steunpakket voor de culturele en creatieve
sector. Met deze voucherregeling wilde
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
voor de ontwerpsector stimuleren en
tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van
samenwerking tot stand brengen om de
positie van ontwerpers zowel tijdens als na
afloop van de coronacrisis te versterken.

© Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
en de afzonderlijke auteurs, ontwerpers
en fotografen – juli 2022. Rechthebbenden
van gebruikte illustraties die niet
konden worden achterhaald, worden
verzocht contact op te nemen met het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
info@stimuleringsfonds.nl
Meer informatie over de Voucherregeling
Ruimtelijk Ontwerp en de behaalde
resultaten zijn terug te vinden op:
https://www.stimuleringsfonds.nl/
dossiers/voucherregeling-ruimtelijkontwerp
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Weena 723
3013 AM Rotterdam
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam
+31(0)10 436 16 00
www.stimuleringsfonds.nl

www.stimuleringsfonds.nl/dossiers/
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