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�. DE ARCHITECTUUR VAN HET WATER 

Aanleiding

Door zeespiegelstijging, bodemdaling, overstromende rivieren en 

toename van neerslag heeft Nederland in de komende jaren met een 

enorm waterprobleem te maken. Het bestaande watersysteem is aan 

verandering toe, er is bijvoorbeeld meer ruimte voor waterberging 

nodig. Doordat water een ruimteclaim op stad en landschap legt, kan 

water niet langer meer alleen het domein van de waterbeheerders 

zijn maar wordt het waterbeheer een integraal onderdeel van de 

ruimtelijke ordening (stelling van commissie waterbeheer 21-ste 

eeuw - 2003). 

In het kader van het ‘pilotproject Zuidoostlob Amsterdam’ 

heeft Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam de 

Leerstoel Landschapsarchitectuur van de Technische Universiteit 

Delft gevraagd om een bijdrage te leveren in de vorm van 

watergerelateerde ontwerpexperimenten in de Zuidoost-lob van 

Amsterdam. Het idee daarbij is, om water een prominente rol te laten 

spelen in het beeld van de stad en het aangrenzende landschap. 

Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: hoe en waar kan 

ruimte worden gevonden om de opslag en het vasthouden van water 

mogelijk te maken? En hoe kunnen we dit benutten om ruimtelijke 

kwaliteit toe te voegen aan de openbare ruimte? Deze vragen 

helpen een duurzame oplossing te vinden in de wateropgave waar 

we met allen voor staan: meer ruimte te creëren voor water.

Probleemstelling en doel

Er zijn zoals uit het volgende blijkt veel studies naar een nieuw 

waterbeheer gedaan. Daarin is tot dusver slechts weinig aandacht 

voor integraal, ruimtelijk waterontwerp in stad en landschap, terwijl 

juist dit alles te maken heeft met ruimtelijke kwaliteit. Vooral in 
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het gebied rond de grote steden liggen veel herinrichtingopgaven, 

die vaak met waterbeheersing te maken hebben: aanleg van 

retentiebekkens, calamiteitenpolders, verziltingproblematiek, 

natuurontwikkeling, waterwoningen, waterverkeernetwerk, nieuwe 

gemalen, et cetera. Ook binnen het stedelijke veld wordt de 

waterproblematiek steeds belangrijker voor het ontwerp. Door deze 

opgaven met elkaar te verknopen en als een integrale, ruimtelijke 

ontwerpopgave te beschouwen kan worden voorzien in ruimtelijke 

kwaliteit. Om te voorkomen dat het water slechts als een toegevoegd 

probleem en niet als situatieve mogelijkheid wordt gezien is het nodig 

om ontwerpers handvatten te bieden. 

Het doel van deze studie is dan ook:

Een overzicht te bieden van principes om te ontwerpen met 

water in de vorm van een toolbox. De toolbox geeft een 

overzicht van bouwstenen voor duurzame watersystemen als 

basis voor het ontwerpen met water in het studiegebied. De 

toolbox is specifiek voor het schaalniveau en de verschillende 

landschapstypen die ook in het proefgebied aanwezig en 

herkenbaar zijn.

Deze studie wil onderzoeken of watertransformaties een 

(landschaps) architectonische vorm kunnen krijgen door ze behalve 

als technische systeem vooral ook als architectonische interventie 

te begrijpen. Daarbij zou de identiteit van de plek (ligging in het 

laagland) als basis voor het ontwerp gebruikt moeten worden. 

Werkwijze

Als eerste is door middel van een quickscan een algemeen overzicht 

gemaakt van voorhanden zijnde kennis en inzichten op het gebied 

van modern waterbeheer en ontwerp. Deze zijn gerubriceerd en 

beknopt beschreven aan de hand van vier niveaus van ruimtelijk 

ontwerp:

- planning: benaderingen voor planvorming;
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- strategie: het landschap als basis;

- ontwerp: inrichtingsmodellen als ontwerpopgave;

- techniek: de watermachine in beeld.

Vervolgens is gekeken welke ontwerpstrategieën en -principes er 

toegepast kunnen worden in het studiegebied. En ook hoe deze 

vervolgens specifiek gemaakt kunnen worden voor toepassing in de 

karakteristieke deelgebieden. Na rubriceren en specificeren en zijn 

we gekomen tot een toolbox voor ontwerpen met water. Deze toolbox 

geeft een overzicht van het visueel-ruimtelijk ontwerpvocabulaire. 

Hiermee zijn ontwerpexperimenten uitgevoerd door studenten, op de 

door de gemeente geselecteerde locaties. De betrokken studenten 

(3e -en 4e jaar) komen uit het binnen- of buitenland en zijn afkomstig 

van opleidingen verzorgd door de Leerstoel Landschapsarchitectuur, 

Faculteit Bouwkunde, TU Delft. De resulterende ontwerpen zijn 

in deze studie opgenomen en geanalyseerd. Vervolgens zijn er 

conclusies getrokken over de noodzaak en nut van een dergelijke 

aanpak en welke lessen er zijn geleerd.

Leeswijzer

Hoofdstuk twee geeft een beknopt overzicht van de kennis en 

inzichten op het gebied van waterbeheer en ontwerp gerubriceerd 

naar schaalniveau. In hoofdstuk drie gaan we in op de gekozen 

principes, maken deze specifiek voor toepassing op het studiegebied 

en presenteren de toolbox aan de hand van de ontwerpelementen: 

gebouw, infrastructuur, waterpeil, waterlijn en watervlak. 

Hoofdstuk vier beschrijft het studiegebied, de opgaven en de 

ontwerpexperimenten op basis van de toolbox. Tot besluit worden er 

in hoofdstuk vijf een aantal conclusies getrokken en perspectieven 

geschetst voor vervolgonderzoek.
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 2. WERKEN MET WATER 

Benaderingen voor planvorming 

Drie beproefde benaderingen worden in de praktijk gebruikt om grip 

te krijgen op de complexe wateropgave in het stedelijke landschap. 

Weliswaar kent elke benadering zijn eigen varianten, maar het 

gezamenlijke doel is beleidsmakers en planvormers handvatten 

te geven voor duurzaam waterbeheer. De drie benaderingen voor 

planvorming zijn (Ven & Tjallingii 2005): streefbeeldbenadering, 

gidsprincipebenadering en onderhandelingsbenadering. In 

essentie wil de Streefbeeldbenadering op zo efficiënt mogelijke 

wijze een inhoudelijk eindbeeld realiseren. Voorbeelden van deze 

aanpak zijn te vinden in Amersfoort en Delft. De Gidsprincipe 

benadering wil richting geven aan het interactieve proces door aan 

de plannenmakers een aantal voorgeprogrammeerde concepten of 

oplossingsrichtingen aan te bieden. Voorbeelden van deze aanpak: 

Delft Poptahof, Haarlem Schalkwijk en Utrecht Leidsche Rijn. De 

Onderhandelingsbenadering wil vooral het proces van planvorming 

sturen en niet de inhoud. De oplossingen komen dan voort uit de 

deelnemende partijen. In Almere vinden we een voorbeeld hiervan. 

Elk van deze benaderingen levert aanknopingspunten voor ontwerp 

van het watersysteem, zowel technisch als esthetisch. Beschrijving 

van deze benaderingen zijn o.a. terug te vinden in: Van der Ven & 

Tjallingii (2005); Hidding & Vlist (2003);  Kwaadsteniet, Jonkhof & 

Tjallingii (2000). Van de bovenstaande benaderingen lichten we de 

Gidsprincipe benadering er even uit. Deze benadering levert namelijk 

duidelijke ruimtelijk concepten die gedurende het ontwerpproces als 

leidend basisidee kunnen worden gehanteerd (Tjallingii 1996; Aalbers 

& Jonkhof 2003). Bekende gidsmodellen zijn: vertragingsmodel, 

circulatiemodel, stapel-

model, schakelmodel (zie afbeelding 1) en de strategie van 

de twee netwerken. Voor beschrijving van deze modellen wordt 

verwezen naar de eerder aangehaalde referenties. 

Afbeelding 1: Gidsmodellen (bron: Tjallingii 1996)
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Afbeelding 2: Watersysteem van het kleigebied (bron: Broodbakker et al. 1995)

Afbeelding 3: Historisch-morfologische typologie (bron: Jonkhof&Tjallingii, 2003)

Het landschap als basis 

Uitgaan van het natuurlijke landschap is essentieel wil men een 

duurzaam watersysteem ontwerpen. De beste oplossingen i.v.m. 

water zijn gerelateerd aan geografische ligging, dus afhankelijk 

van eigenschappen van het (onderliggende) landschap zoals 

geomorfologie, bodem et cetera. Met andere woorden: in 

de droogmakerij gaan we anders met water om dan in het 

zandlandschap en dat kan je visueel maken. Hiervan uitgaande levert 

dit dus niet alleen aanknopingspunten op voor technisch ontwerp van 

het watersysteem, maar zeker ook in ruimtelijke zin. Vooral in deze 

tijd van uniformerende tendensen is uitgaan van de landschappelijke 

ondergrond dus bij uitstek een belangrijk uitgangspunt.  In de 

literatuur is een dergelijke aanpak uitgewerkt door o.a. Broodbakker 

et al. (1995) en Jonkhof & Tjallingii (2003). In “Water in de 

bebouwde omgeving” (Broodbakker et al. 1995) zijn drie strategieën 

ontwikkeld die onderscheidt maken tussen de watersystemen 

van het zandgebied, kleigebied  en veengebied  (zie afbeelding 

2). Op basis van de abiotische karakteristieken en de bestaande 

waterbalans wordt het ‘ideale’ watersysteem uitgewerkt aan de 

hand van de fictieve stadslandschappen Zandhoven, Kleinisse en 

Veenkampen. In “Stedelijke inrichting en water” (Jonkhof & Tjallingii 

2003) wordt een historisch-morfologische typologie over het voetlicht 

gebracht die ontwikkelingen van de stad in een historische context 

van relaties tussen stad en land plaatst. Er wordt een onderscheidt 

gemaakt in de: Damstad (Waterland in het Haf), Zandstad 

(Beekdalland) en Hybride stad (Duinland en Heuvelland) (zie 

afbeelding 3). De typen kennen elk een eigen benadering en 

uitwerking van het watersysteem. Voor strategieën die zich meer 

lenen voor regionale planning verwijzen we bijvoorbeeld naar Hidding 

& Vlist (2003); Aalbers & Jonkhof (2003); en McHarg (1969).
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Inrichtingsmodellen als ontwerpopgave

Om ook de komende eeuw een veilig en bruikbaar watersysteem 

te hebben heeft de Commissie Waterbeheer 21-ste eeuw beleid 

geformuleerd gebaseerd op de trits: vasthouden, bergen en afvoeren. 

Het accent ligt daarbij op waterberging en watervoorraadbeheer; 

ze bieden oplossingen voor een veerkrachtiger watersysteem 

(Hidding & Vlist 2003). Omdat het watersysteem in Nederland is 

ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van het wateroverschot 

levert dit een extra opgave op voor waterbeheerders. 

Waterbeheerders staan dus voor de opgave om de nadelen 

van zowel wateroverschotten als watertekorten te beperken. 

Waterberging en watervoorraadbeheer leveren veel mogelijkheden 

op voor landschapsarchitecten en stedebouwkundigen om de 

ruimtelijke kwaliteit van het stadslandschap te vergroten. Meervoudig 

ruimtegebruik, meer ruimte voor water en flexibel peilbeheer zijn 

kernbegrippen die een creatieve uitwerking vragen.

Waterberging wordt gedefinieerd als het tijdelijk opslaan van water in 

een gebied. Er worden vier vormen onderscheiden (Habiforum 2002):

- Voorraadberging: het zo lang mogelijk vasthouden van 

neerslag binnen een gebied;

- Seizoensberging: vasthouden van water in de wintermaanden 

om deze in het voorjaar of de zomer te benutten;

- Piekberging: tijdelijk bergen van water om wateroverlast elders 

te voorkomen;

- Calamiteitenberging: bergen van water vanuit de boezem of 

het hoofdsysteem om kritieke waterstanden te voorkomen. 

 Calamiteitenberging vindt incidenteel plaats.

Denkbare inrichtingsmodellen hiervoor zijn (Gerritsen et al. 2002; 

Habiforum 2002; Hoekstra et al. 2002; Jókövi, Kuin & Penning 2002; 

Penning & Schouwenberg 2002): bergingsboezem, inlaatpolder, 

binnenpolder, verbrede waterlopen (flexibel peilbeheer), nieuwe 

waterplassen, nieuwe moerassen en bergingspolders in de 

stadsrand (zie afbeelding 4).

Afbeelding 4: Bergingpolders in de stadsrand (bron: Habiforum, 2002)



�4 �5

Afbeelding 5: Inrichtingsmodellen (bron: Habiforum, 2002)

Het onderstaande schema vat het een en ander samen:
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Afbeelding 6: Strategieën voor meervoudig ruimtegebruik 

(bron:Waterlandschap Rivierenland, 2004)

Varianten op de bovenstaande inrichtingsmodellen zijn te vinden 

in bijv. “Waterberging in beeld” (Hoogheemraadschap Rijnland, 

2003), “ABCDelfland” (CD-rom Hoogheemraadschap Delfland) en 

“Gidsmodellen voor waterberging” (Waterschap Rivierenland, 2004; 

zie ook afbeelding 6). In deze laatste worden de bovengenoemde 

inrichtingsmodellen in relatie gebracht met de ruimtelijke strategieën: 

intensiveren, verweven, stapelen, in tijd schakelen en 

transformeren. 

Al deze inrichtingsmodellen zijn stuk voor stuk ontwerpaanleidingen 

omdat ze technische oplossingen bieden en nog niet zijn 

vormgegeven. Hier ligt de uitdaging voor ontwerper in opgesloten. 

Voor samenvattende beschrijving van de inrichtingsmodellen wordt 

verwezen naar de studie van bijvoorbeeld Habiforum (2002).

Op het gebied van ontwerpen met water in de openbare ruimte zijn 

goede voorbeelden voorhanden. In “Zichtbaar, tastbaar, zinvol” 

(Pötz & Bluezé 1998) worden tot op elementniveau voorbeelden 

gegeven, gerangschikt naar: bovengrondse afvoer, infiltratie, 

waterkringlopen, kunst, natuurontwikkeling, spelen en 

klimaatverbetering. (Zie ook Dreiseitl & Grau, 2005).
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Afbeelding 7: Historische kaart 1850 Amsterdam e.o. (bron: Topografische Dienst)

De watermachine in beeld

In Nederland hebben wij met een bijzondere situatie te maken, 

immers ligt het grootste gedeelte van het Westen, dus ook 

Amsterdam Zuidoost enige meters onder de zeespiegel. Het water 

moet hier tegen de zwaartekracht in omhoog gepompt worden. Al 

met al zijn er in Nederland meer dan 3000 polders met elk een eigen 

vorm, watersysteem en programma te onderscheiden. Onder een 

polder verstaan wij in waterstaatkundige zin een landschappelijke 

ruimte met een samenhangend uit- en afwateringsstelsel, waarin 

het polderboezemsysteem volledig is gearticuleerd. Daaruit volgt de 

vraag, in hoeverre het voornamelijk vanuit een technische noodzaak 

bedachte watersysteem bijdraagt aan de (landschaps)architectonisch

e kwaliteit van een polder en hoe deze versterkt zou kunnen worden! 

Binnen het onbebouwde landschap zijn deze architectonische 

bewerkingen latent aanwezig, daar waar de polder een stedelijke 

inrichting krijgt is de watermachine, bijvoorbeeld in de vorm van 

een gracht architectonisch bewerkt. Fransje Hooimeijer laat in haar 

onderzoek naar de Hollandse waterstad zien, dat die kennis van de 

architectonische omgang met het water door de jaren heen verloren 

is gegaan (Hooimeijer, 2007; Hooimeijer et al., 2005).

De afwatering vindt plaats in meerdere stappen. Er kan onderscheid 

gemaakt worden tussen water op polderniveau met sloten, 

weteringen, of vaarten en water op het hoger gelegen boezemniveau, 

welke bemiddeld tussen binnen - en buitenwater. Via het buitenwater, 

de grote rivieren, soms kanalen wordt het water afgevoerd naar 

het IJsselmeer en/of de zee. Elke schakel heeft zijn kenmerkende 

vorm en materialisering, aangevuld met typerende gebouwde 

elementen: pompen, sluizen, bruggen - de kunstwerken. Het is zeker 

de moeite waard om te onderzoeken uit welke waterelementen de 

landschapsarchitectonische compositie van een specifieke bebouwde 

of onbebouwde polder samengesteld is. 

Duidelijk is dat de verschillende polders hun eigen waterreeks en  

articulatie kennen. Als prototypen zijn in elk geval in het gebied de 
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Afbeelding 8: Waterstaatskaart met peilvakken, situatie 1878 (bron: Rijkswaterstaat)

veenpolder en de droogmakerij te onderscheiden. 

Een sloot - gegraven water van maximaal zes tot acht meter 

breedte die dient om overtollig water uit de polder af  te 

voeren - ziet er in de droogmakerij anders uit dan in het 

veenweidegebied. Door de slappe grond van het veen en de 

hoge waterstand, zijn de randen van de sloot rafelig en lijkt het 

niveau van het water gelijk te liggen dan het niveau van het 

land. De sloot in de droogmakerij heeft een veel rechtere rand, 

omdat het materiaal klei dit toe laat. Het water is nauwelijks 

zichtbaar, omdat het vrij diep staat. In het stedelijke gebied 

zijn de sloten architectonisch vertaald in een grachtenstelsel 

met kades. De grachten zijn breder, omdat de fijnmazige 

waterafvoer ten behoeven van de stedebouwkundige structuur 

grover gemaakt is. Ook een pomp – een inrichting om een 

polder te bemalen, zodat het water op het gewenste peil wordt 

gehouden – is binnen de verschillende landschapstypen 

verschillend uitgewerkt. De gemalen in de droogmakerij nemen 

soms, ook al is daaraan de laatste jaren weinig aandacht 

besteed nog enigszins een opvallende ruimtelijke positie in. 

De oorzaak hiervan is de groter diepte van de polder en omdat 

aan de inrichting van een droogmakerij altijd een ontwerp 

ten grondslag ligt. Er zijn nog tal van andere waterelementen 

op te noemen, die samen de waterreeks van een specifiek 

landschapstype vormen. 

Verder zouden nieuwe watertransformaties op zichzelf en 

in hun onderlinge samenhang op regionale schaal een 

landschapsarchitectonische uitdrukking kunnen geven aan de 

terugkeer van het water als drager van het deltalandschap. 

Door allerlei veranderingen o.a. in infrastructuur, stadsuitleg, 

waterbeheer, landbouw wordt de herinrichting en kennis van het 

polderlandschap steeds dringender. De inrichting(smodellen) 

moet specifiek voor de plek, flexibel en duurzaam zijn, zodat de 
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Afbeelding 9: kaart peilvakken (bron: DRO, Amsterdam)
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Afbeelding 10: kaart watersysteem (bron: DRO, Amsterdam)
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duinzand

pleistocene zandgronden

zeeklei

veen

droogmakerij

veenweidepolders

zee

ringvaart/boezem

vaart

tocht kavelsloot

rivier/kanaal

gemaal

gemaal

tocht kavelsloot

polder A
polder B polder C

veenrivier/boezem

weteringkavelsloot

rivier/kanaal

zee

gemaal

Afbeelding 11: schema watersysteem veenrivier en veenpolder

Afbeelding 12: Schema watersysteem droogmakerij

(stedelijke) landschapsstructuur een lange levensduur geniet, waarin 

veranderbaarheid en multifunctionaliteit een plaats kunnen vinden. 

Meer onderzoek is nodig om de door de eeuwen heen ontwikkelde 

kennis van het landschap te benoemen en in te zetten voor een 

“Nieuw Holland”.

Op de schaal van de waterelementen en hun transformatie  (Van 

der Zwart, 2004) valt er veel te leren van de klassieke buitenplaats 

waarin het water op verschillende wijze ruimtelijk ingezet wordt. 

Enerzijds als symbolische verwijzing: verloop van het leven 

anderzijds als compositorisch element, waarbij de watertechniek, 

de hydraulica door bijvoorbeeld beeldelementen zoals fonteinen, 

cascades en watervallen zichtbaar gemaakt wordt. De loop van het 

water is een van de belangrijkste motieven in de tuinarchitectuur 

(Reh et al., 2005). Welke water-ontwerpmiddelen zijn er, of moeten 

nog ontwikkeld worden en hoe specifiek (per poldertype) kunnen 

deze ontwerpmiddelen ingezet worden?

Binnen het gebied van de Zuidoostlob hebben wij zoals in het 

volgende hoofdstuk wordt beschreven met 3 verschillende 

landschapstypen te maken: de veenrivier, het veenweidegebied 

en de droogmakerij. Het watersysteem in de verschillende polders 

is opgebouwd uit verschillende waterelementen. Elke polder kent 

meerdere peilvakken, waarbij het waterniveau enkele centimeters 

per peilvak verschilt, ruimtelijk is dit door een stuw, een watertrap 

zichtbaar. 

(zie afbeelding 9 & 10)

In een oogopslag wordt op de door de gemeente getekende 

waterkaart duidelijk, dat de waterstructuur van het open 

landschap duidelijk fijnmaziger dan dat van het stedelijke veld 

is. De Watergraafsemeer en de Bijlmermeer zijn wel herkenbaar 

maar verder oogt het watersysteem van de Zuidoostlob nogal 
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fragmentarisch. Grote zandopspuitingen, ten behoeve van 

grondstabilisering voor de bouw van woningen hebben de 

ontginningslijnen van het onderliggende landschap te niet gedaan 

(zie afbeelding 7). De waterhuishouding van het agrarische gebied en 

de stedelijke uitleg zijn functionele verbonden maar architectonisch 

kennen zijn geen samenhang en continuïteit. In dit beeld kan met de 

nieuwe kijk van een architectonische, ruimtelijke watermanagement 

opvatting verandering komen. Hier liggen de kansen voor het 

waterontwerp.
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Afbeelding 13: Landschapstypen
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3. TOOLBOX: ONTWERPEN MET WATER

Organisatie en indeling van de toolbox 

Er moet op een verantwoorde en creatieve wijze worden 

vormgegeven aan de trits vasthouden, bergen en afvoeren van 

water. Dit impliceert vergaande veranderingen in het watersysteem 

en maken het denken over een integraal waterontwerp in stad en 

landschap noodzakelijk. Waterberging en watervoorraadbeheer 

zijn centrale thema’s die voor landschapsarchitecten en 

stedebouwkundigen veel mogelijkheden opleveren om de ruimtelijke 

kwaliteit van het stadslandschap te vergroten. Samenwerking is 

hiervoor nodig. Meervoudig ruimtegebruik, meer ruimte voor water 

en flexibel peilbeheer zijn kernbegrippen die om een creatieve 

uitwerking vragen. Met het maken van de toolbox willen wij als 

onderzoekers een bijdrage leveren om de mensen in het veld een 

scala van ontwerpmiddelen aan te bieden, die in het ruimtelijke 

ontwerp verder gearticuleerd moeten worden. Daarmee is de 

toolbox geen grabbelton waar naar hartenlust uit geput kan worden. 

De ontwerpmiddelen moeten in hun context van landschapstype, 

schaalniveau en ontwerpelement worden gezien.  

Indeling naar landschapstypen: veenweide, veenrivier, droogmakerij

Nederland bestaat uit een verscheidenheid van verschillende, 

karakteristieke landschappen. Deze landschappen kennen elk hun 

eigen ruimtelijke structuren en patronen. Dit is het resultaat van 

natuurlijke processen die aan het landschap ten grondslag liggen, 

de ontginning en het eeuwenlange gebruik door haar bewoners. 

Op basis van o.a. visueel-ruimtelijke, historisch-geografische, 

geomorfologische en bodemkundige eigenschappen zijn deze 

landschappen in te delen in typen. Door bij inrichting en ontwerp van 

het watersysteem (incl. waterelementen) de ruimtelijke en fysieke 

eigenschappen van het betreffende landschapstype als basis te 



24 25

nemen wordt de identiteit van het gebied gewaarborgd en versterkt. 

Bovendien wordt er gewerkt aan een duurzame inrichting. De 

toolbox is toegespitst op de drie landschapstypen die in de proeftuin 

voorkomen: het veenweidelandschap, het veenrivierenlandschap en 

het landschap van de droogmakerij (zie afbeelding 13).

Veenweidelandschap

Kenmerkend is de aanwezigheid van de vele sloten die het land 

verdelen in diepe smalle percelen, die opstrekken vanuit de 

bescheiden lintbebouwing of een andere ontginningsas, meestal een 

achterkade. De uitgestrekte open ruimtes zijn alleen geschikt als 

grasland door de hoge grondwaterstand. Deze gebieden zijn vaak 

al in de middeleeuwen ontgonnen en zijn steeds dieper weggezakt 

(inklinking) waardoor het boezemwater nu vaak hoger ligt dan het 

landschap. Ook nu zakt het veen door ontwatering steeds verder met 

alle gevolgen van dien. Waar voorheen gebruik kon worden gemaakt 

van natuurlijke afwatering met behulp van klepduikers werd later 

bemaling door molens en gemalen noodzakelijk. De Rondehoep is 

een mooi voorbeeld van een veenweidelandschap.

Veenrivierenlandschap

Het uitgestrekte veenmoeras en later het veenweidelandschap 

werden op natuurlijke wijze door talloze veenstroompjes of rivieren 

ontwaterd. Via deze veenrivieren waren de veenmoerassen 

toegankelijk en werden de smalle oeverwallen vanaf de tiende 

eeuw gebruikt als ontginningsbasis. Door eeuwenlange ontwatering 

van de omliggende veengebieden liggen is de veenstroom, het 

boezemwater hoog in het landschap komen te liggen. Voorbeelden 

van veenrivieren zijn de Amstel, Angstel, Gaasp en Kromme 

Mijdrecht. Kenmerkend voor veenrivieren is het kronkelende verloop 

en dat ze niet of nauwelijks oeverwallen hebben. De aanwezige 

smalle oeverwallen zijn ontstaan door afzetting van een smalle strook 

klei onder invloed van de zee of de grote rivieren. De Angstel, Aa en 
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Gein hebben bredere oeverwallen omdat ze ook deel uitmaakten van 

het rivierensysteem van de Vecht en er dus meer klei afgezet kon 

worden. 

Droogmakerijenlandschap

Vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw werden natuurlijke 

meren en door vervening (turfwinning) ontstane plassen met 

behulp van molens drooggelegd. In de achttiende eeuw nam het 

stoomgemaal het werk van de molens over. Kenmerkend in dit 

landschap is de combinatie van doelmatigheid en schoonheid. 

Praktische zin en verbeeldingskracht combineerden een strakke, 

regelmatige inrichting met de monumentaliteit van bebouwing, 

erf- en wegbeplanting. Ringdijken en ringvaarten vormen een harde 

grens tussen de diepe, drooggemalen plassen en hun omgeving. 

De diepe grondwaterstanden en de kleibodem maken gebruik als 

akkerbouwland mogelijk. Vanwege de draagkrachtige bodem zijn 

deze gebieden vaak ook onderworpen aan recentere stedelijke 

uitbreiding zoals in het geval van bijvoorbeeld de Watergraafsmeer 

en de Bijlmermeer. Wel zijn droogmakerijen tegelijk de diepste 

punten van ons land en lijkt conventionele woningbouw dan ook niet 

meer de meest logische manier voor duurzame stedebouw.

Verschillende schalen: stad, park, landschap

Vormgeving en inrichting van het watersysteem en –elementen vindt 

plaats op verschillende ontwerpschalen. Deze zijn gerelateerd aan 

de verschillende zones op de overgang van stad en landschap: 

stad, park en landschap. Deze zones kennen elk een eigen 

ontwerpaanpak. Immers, de architectonische expressie, de 

beschikbare ruimte en mogelijkheden voor vormgeving van het water 

zijn in de stad anders dan in een park of het landschap. Daarom 

vragen deze schalen ook om hun eigen specifieke ontwerpprincipes 

of visueel-ruimtelijk ontwerpvocabularium.
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Toolbox ontwerpen met water 

stad park landschap stad park landschap stad park landschap

 elementen

Gebouw
drijvend gebouw X X X X X X X X X
gebouw op palen X X X X X X X X X
losstand gebouw X X X
gebouw op terp X X X X X X
wateropslag dak X X X X X X X X X
ondergrondse wateropslag X X X X X
hergebruik water X X X X X X X X X
gebouw in het water X X X X X X X X

Infrastructuur
drijvende infrastructuur X X X X X X
bekade infrastructuur X X X X
ondergrondse wateropslag X X X
tijdelijke inundatie X X X X

Waterpeil
tijdelijk opzetten waterpeil X X X X X X
opzetten peil in de bodem X X X X X X
natuurlijk peilbeheer X X X X X X X X X
opzetten peil als tegendruk kwel X X

Waterlijn
verbrede watergang X X X X X X X X X
watergang met verbrede oever X X X X X X X X X
nieuwe watergang X X X X X X
verlengen watergang X X X
meestromende nevengeul X X
bergingsboezem met uiterwaard X X X X X X
tijdelijk watervoerende goot X X X X X X

Watervlak
inlaatpolders X X X X X X X X
binnenpolders X X X X X X
nieuwe plassen X X
nieuwe moerassen X X X X X X
passieve berging (bergingsvijver) X X X X X X X
actieve berging (spiegelvijver) X X X X X X X
speelelement X X X X X X

Veenrivier Droogmakerij Veenweide

Ontwerpelemhenten

De ontwerpprincipes zijn gerangschikt naar de thema’s: gebouw, 

infrastructuur, waterpeil, waterlijn en watervlak. Deze indeling is 

gebaseerd op ruimtelijke elementen die zich uitstekend lenen voor 

architectonische articulatie; ze vormen de basis van het visueel-

ruimtelijk ontwerp vocabulaire. Vaak vindt indeling plaats op basis van 

functie: landbouw, natuurontwikkeling, klimaatbeheersing, spelen, 

etc. Omdat het hier gaat om de architectuur van het watersysteem 

hebben we gekozen voor een landschapsarchitectonische insteek 

waarbij ruimtelijke ontwerpelementen de hoofdrol spelen. 

Overzicht van de toolbox ontwerpen met water:

Gebouw

Watervlak

Waterlijn

Infrastructuur

Waterpeil



26 27

Toolbox

Daar waar in de toolbox grijze tekeningen verschijnen speelt het 

landschapstype voor de keuze van het watersysteem of -element 

geen rol. 

Daar waar geen ontwerpmiddel aangeboden wordt is het voor het 

watersysteem of -element niet geschikt.
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TOOLBOX - GEBOUW

Bij de bouw van woningen of andere gebouwen hebben we praktisch altijd te maken met water. Het realiseren van 

gebouwen gaat dan ook vaak gepaard met aanpassingen aan het systeem van oppervlaktewater, grondwater en 

rioolwater. Er moet worden voorzien in drinkwater, maar ook regenwater en afvalwater moet worden afgevoerd. 

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en esthetiek is het wenselijk bij de realisatie van gebouwen het onderliggende 

landschap en het daarmee samenhangende watersysteem als uitgangspunt te nemen, dit positief te beïnvloeden en 

een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Het levert ook kansen op om water zichtbaar te 

maken en te benutten als een architectonische kwaliteit. 

Wonen en werken op of aan het water wordt alom hoog gewaardeerd. Door hiervan gebruik te maken, kan vorm 

worden gegeven aan bijzondere gebouwtypen en woonvormen zoals: drijvende gebouwen, gebouwen op palen, 

waterkerende gebouwen, gebouwen op een terp, ‘losstaande’ gebouwen (gebouw met gracht, omwalling, etc.) 

die tegelijkertijd het specifieke karakter van een plek versterken. Dit is overigens niet nieuw, denk maar aan de 

woonboten in de Amsterdamse grachten, de boerderijen op woerden (terpen) in het rivierengebied of de gebouwen 

in het water in Venetië (Italië). Ook zijn er verschillende voorbeelden waar deze principes op een eigentijdse wijze 

zijn toegepast zoals de drijvende woningen van De Ham, Maasbommel of het gebouw als waterkering in Hamburg 

(Duitsland). Allemaal zijn het beproefde en gewaardeerde mogelijkheden om te bouwen met water en die de betref-

fende plek haar specifieke karakter geven. 

Ook kan men water vasthouden op of in het gebouw en (her)gebruiken. Daktuinen of vegetatiedaken zijn voor-

beelden die tot de verbeelding spreken, maar ook gebruik van regenwater voor klimaatbeheersing of spoelwater 

leveren een bijzondere bijdrage aan het karakter van het gebouw. In het verleden werd al water opgeslagen voor 

hergebruik, denk bijvoorbeeld aan de regenwatercisternen in Venetië (Italië) of de wateropslagkelders van Amster-

dam voor drinkwater. Maar er zijn ook hedendaagse voorbeelden te vinden zoals: het hoofdkantoor van de ING 

bank, Amsterdam of het Alterra-gebouw Gaia, Wageningen waar regenwater wordt gebruikt voor tuinen en klimaat-

beheersing. Andere mogelijkheden zijn het inzetten van vegetatiedaken, zoals bij de bibliotheek van de TU-Delft of 

Shell Petroleum Headquarters, Rueil-Malmaison (Frankrijk) waar water wordt vastgehouden in de grond, onzichtbaar 

of zichtbaar als waterbekken. De kunst is om water en gebouw op een zodanige manier te integreren dat niet alleen 

bijgedragen wordt aan duurzaamheid en functionaliteit, maar ook aan de architectonische expressie die het karakter 

van een plek versterkt. Villa d’Este, Tivoli (Italië) en het Alhambra, Granada (Spanje) zijn goede voorbeelden van 

integratie van architectuur met water waarin deze drie aspecten vertegenwoordigd zijn.
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oppassen voor te hoge verdichting

goede doorstroom rivier mogelijk

‘polder in een polder’ principe
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gebouwen worden dijken
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bewustwording in openbare ruimte
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TOOLBOX - INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur zoals wegen, fiets- en wandelpaden, trottoirs en pleinen beslaan een groot deel van de openbare rui-

mte in stad. Ook in parken en het landelijke gebied zijn het vaak elementen die een behoorlijke oppervlakte innemen. 

Bij regen wordt er meestal voor gezorgd dat het water zo snel mogelijk en “onzichtbaar” wordt afgevoerd. In de 

meeste gevallen is dit maar goed ook, maar er zijn situaties denkbaar waar water een rol kan spelen zonder dat het 

eigenlijke gebruik van de infrastructuur in gevaar komt. Door vorm te geven aan de integratie van water en infra-

structuur, kan water een toegevoegde kwaliteit zijn in termen van beleving, educatie (begrijpen hoe het functioneert), 

schoonheid en expressie. Sterker nog, door water zichtbaar te maken en infrastructuur te benutten voor tijdelijke 

opslag van water kan gewerkt worden aan een substantiële bijdrage aan de oplossing van de waterproblematiek. 

Regenwater dat bijvoorbeeld op snelwegen valt, zou via een wegbegeleidende rietzuivering direct naar het opperv-

laktewater afgevoerd kunnen worden.

Bekade infrastructuur, ondergrondse wateropslag in weglichamen en dijken, tijdelijke inundatie van infrastruc-

tuur zijn ontwerpprincipes van meervoudig ruimtegebruik die een innovatieve aanpak vereisen, maar tegelijkertijd 

veel (kijk)plezier en ruimtewinst kunnen opleveren. Het beleven van de seizoenen door waterspiegelschommelin-

gen en tijdelijk onderwaterlopen van wegen en paden zijn vanuit belevingsoogpunt bijzonder aantrekkelijk, mits dit 

gecontroleerd gebeurt en de veiligheid niet in het gevaar komt. Voor tijdelijke inundatie van wegen kunnen we ook 

hier inspiratie putten uit het verleden, denk aan de doorwaadbare plaatsen (voorden) in beken zoals die voorkwa-

men bij Amersfoort of Lichtenvoorde of nu nog steeds voorkomen in Limburg of Engeland. Of wegen die tijdelijk 

onderlopen in het rivierengebied en de rivierkades van bijvoorbeeld Kampen en Zutphen die in de winter soms onder 

water staan. Maar ook de trap van het waterreservoir van Es Mercadel, Menorca (Spanje) of de trappartijen in het 

plan Monnikenhuizen, Arnhem functioneren ook als waterval bij hoge waterstanden of hevige regenval en zijn goede 

hedendaagse voorbeelden van de combinatie van waterbeleving met infrastructuur.

Zwevende of drijvende infrastructuur in parken wordt vaak vanuit esthetisch oogpunt toegepast en zijn elementen 

die alom gewaardeerd worden; een knuppelpaadje wat net boven het water of de met water verzadigde grond 

uitkomt, of een hangbrug die bij hoog water het water raakt. Het knuppelpad van Zanderij Crailo, Hilversum of de 

hangbrug in Park Frankendael, Watergraafsmeer zijn hiervan voorbeelden. Verhoogde paden die als een steiger 

in het landschap liggen, doen de wandelaar gissen naar de bedoeling, die dan opeens duidelijk wordt als binnen 

enkele minuten de regen, zoals in het voorbeeld van Calcutta (India) het park doet overstromen. Interessant zijn ook 

die voorbeelden, die wegenstructuren en daarmee de bereikbaarheid veranderen als het water een zekere hoogte 

bereikt. Om deze ontwerpprincipes op een grotere schaal uit te werken en toe te passen, is meer onderzoek, inno-

vatie en creativiteit in techniek en uitvoering nodig. Zeker de moeite waard, omdat het hierbij om een grootschalige 

aanpak zou kunnen gaan en aldus een substantiële bijdrage kan leveren aan de opslag van water.
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TOOLBOX - WATERPEIL

Manipulatie van het waterpeil of het gebruik maken van peilfluctuaties zijn sterke ruimtelijk middelen, waarmee men 

het karakter van een plek kan bepalen of accentueren. Ook wordt zo de werking van de seizoenen meer zichtbaar 

gemaakt. Tegelijkertijd kan men een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van de verdrogingsproblematiek en 

kan extra wateropslagruimte worden gerealiseerd. Beheersing van het waterpeil heeft grote ruimtelijke consequen-

ties. Verdroging door een te laag grondwaterpeil levert veel problemen op; inklink van veen, verdroging van natu-

urgebieden en veendijken, verrotten van funderingspalen, etc. En aan de andere kant willen we in woongebieden 

ook geen natte voeten hebben en wil een boer zijn land kunnen betreden en het gebruiken. Het waterpeil heeft dus 

belangrijke invloed op het grondgebruik en daarmee het ruimtelijke beeld. Het is belangrijk dat een goed evenwicht 

wordt gevonden tussen de verschillende ‘waterbelangen’ die uiteindelijk neerslaan in ruimtelijk ontwerp.

Het tijdelijk opzetten van het waterpeil in open water of op land (inundatie) is een vorm van waterberging die in 

tijden van wateroverlast uitkomst kunnen bieden. De ruimtereservering die hiervoor nodig is kan bijvoorbeeld strat-

egisch worden ingezet om de open ruimte leeg te houden - bijvoorbeeld om de stad af te bakenen ten opzichten van 

het open landschap - en te benutten voor recreatie en natuurontwikkeling. Een bekend voorbeeld waarbij tijdelijke 

inundatie op grote schaal werd toegepast, zijn de verschillende waterlinies die Nederland kent. De Nieuwe Hollandse 

waterlinie, de Stelling van Amsterdam, Grebbelinie, etc. bestaan uit stelsels van polders die in tijden van oorlog in 

hoog tempo onder water konden worden gezet. Deze gebieden moesten voor dit doel open blijven en zijn vaak nu 

ook nog gevrijwaard van verstedelijking in verband met (historische) defensiewetgeving. Vloeiweiden, al bekend 

vanuit de Middeleeuwen zijn zeker voorlopers van dit idee. Bij dreigende wateroverlast kon overtollig water met 

behulp van simpele technische voorzieningen op weiden gelaten worden die op dat moment niet gebruikt werden en 

‘bemest’ worden met het voedselrijke water. Een hedendaags voorbeeld van tijdelijke waterplas is Parque de Ar-

riaga, Vitoria (Spanje).

Opzetten van grondwaterpeil en natuurlijk peilbeheer zijn ontwerpprincipes die we zowel in de stad als in natu-

urgebieden kunnen toepassen. Door het opzetten van het grondwaterpeil kan extra water worden opgeslagen, de 

inklink van veen worden tegengegaan en kan natuurontwikkeling plaatsvinden. Bij woningbouw in combinatie met dit 

soort principes zijn innovatieve bouwmethoden gewenst, zoals het kruipruimteloos bouwen of het waterdicht maken 

van de kruipruimtes. Een voorbeeld van kruipruimteloos bouwen is Landgoed Driessen, een nieuwbouwwijk van 

2000 woningen in Waalwijk. Het opzetten van het grondwaterpeil in natuurgebieden en natuurlijk peilbeheer in plas-

sen en sloten is gunstig voor natuurontwikkeling en wordt op grote schaal toegepast in het Groene Hart.  De high-

tide pools van Charco El Palo, Guatzia (Spanje) en Palacio de Quelez, Lisabon (Portugal) laten zien dat men gebruik 

kan maken van natuurlijke peilfluctuaties in recreatie en architectuur.

Om kwel tegen te gaan, vaak zoute kwel die de bodem verontreinigd, is het goed mogelijk om een verhoogd 

waterpeil als tegendruk in te zetten. Ook hiervan zijn binnen en buiten de Randstad diverse voorbeelden te vinden.
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TOOLBOX - WATERLIJN

Waterlijnen zijn er in vele vormen en we zien ze overal. Watergoten, greppels, sloten, grachten, kanalen, rivieren zijn 

enkele elementen die cruciaal zijn in het watersysteem. Ze vervullen een belangrijke functie in opslag en aan- en 

afvoer van het water of scheepvaart. Aangelegde waterlijnen worden vaak technisch vormgegeven zodat ze optimaal 

functioneren, maar leveren niet altijd een bijdrage aan een aantrekkelijke omgeving. Ook natuurlijke waterlijnen wor-

den vaak aangepast om optimaal te functioneren, maar zoals we inmiddels weten is dit ook niet altijd even positief. 

Door waterlijnen in het stedelijke en natuurlijke landschap op te vatten als een ruimtelijke ontwerpopgave kan worden 

voorzien in een combinatie van schoonheid, duurzaamheid en functionaliteit. Ruimtelijke beleving en meekoppel-

ing met andere functies zoals recreatie, natuur en extra waterberging zijn ingrediënten die een centrale rol moeten 

spelen in de architectonische vormgeving van het water. 

Zo kan opslagcapaciteit voor water en ruimtelijke beleving van water worden vergroot door realisatie van een 

verbrede waterloop, een verbrede oever en het verlengen van een waterloop (vergroten van randlengte). Dit 

“overdimensioneren” heeft tot gevolg dat de waterloop breder is dan strikt genomen noodzakelijk is voor de afvoerca-

paciteit. Daardoor is het mogelijk extra water op te slaan en creëer je extra ruimte voor ruimtelijk ontwerp en com-

binatie met andere functies. Bij natuurvriendelijke oevers kan er bijvoorbeeld een verlandingszone ontstaan welke 

niet alleen geschikt is voor waterplanten en waterfauna, maar ook voor passanten en recreanten een aantrekkelijke 

omgeving oplevert. Ook heeft het veel voordelen voor de waterkwaliteit (waterzuivering) en het beheer van de sloten. 

In de praktijk vinden we hiervan verschillende historische en recente voorbeelden die gaan van het bekenlandschap 

in het zandgebied tot de natuurvriendelijke oevers in Amsterdam. Ook verbreding van boezemwater valt onder dit 

oplossingsprincipe. Buitendijkse wielen (oude dijkdoorbraken) of zwaaikommen (keerplaatsen voor schepen) zijn hier 

historische voorbeelden van. Hedendaagse voorbeelden zijn de verbredingen van het Oranjekanaal of de Monsterse 

Vaart in Delfland. Ook krijgen verschillende rivieren de ruimte in de stad. Voorbeelden hiervan zijn Isar-oever in de 

binnenstad van München (Duitsland) en de Sile-oever van Cendon di Silea (Italië).

Ook een nieuwe waterloop, een nevengeul of een bergingsboezem zijn goede mogelijkheden voor het creëren 

van extra waterberging en ruimtelijke kwaliteit. Nieuwe waterlopen in de vorm van bijvoorbeeld herstel van gedempte 

grachten helpen om de identiteit van een stad te versterken en aantrekkelijke woonmilieus te realiseren. De Rozen-

gracht te Amsterdam en het ontdempen van de haven in Breda zijn hiervan sprekende voorbeelden. De vele sloten, 

greppels en kanalen die Nederland kent zijn overigens allemaal historische voorbeelden van “nieuwe” waterlopen 

die voor af- en aanvoer van water zijn gegraven en zorgen voor bergingscapaciteit. In de landschapsarchitectuur zijn 

ook fraaie voorbeelden van “nieuwe” waterlopen waaraan ontworpen is het Grand Canal van Vaux le Vicomte, Parijs 

(Frankrijk) of Stourhead Park in Engeland. Zichtbaar maken van waterafvoer in gebouwen of de openbare ruimte in 

de vorm van een goot of andere lijnvormige waterelement levert veel kijkplezier en andere voordelen op. Villa Lante, 

Bagnaia (Italië) of Wilhelmshöhe, Kassel (Duitsland) zijn bijzondere voorbeelden van architectuur van de waterlijn. 

Maar ook hedendaagse voorbeelden zoals de bovengrondse waterafvoer van de Thomson Factory, Guyancourt 

(Frankrijk), IBA Emscherpark (Duitsland) of Van Diemenstraat, Utrecht.
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veelal in de stad lastig door ruimtegebrek
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mogelijkheden voor het maken van eilanden

een speelelement op de verharde weg
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VEENRIVIER DROOGMAKERIJ VEENWEIDE
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typerende vorm veenrivier
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TOOLBOX - WATERVLAK

Watervlakken zoals plassen, vijvers en meren zijn vaak geweldige trekpleisters voor recreanten en toeristen. Je kan er zwem-

men, varen, vissen, et cetera. Naast dit recreatieve gebruik zijn watervlakken essentieel voor waterberging omdat er grote 

hoeveelheden water in opgeslagen kunnen worden. Het is ook het leefgebied van allerlei vogels, vissen en planten. Vooral 

de moerassen (“verlandende” watervlakken) hebben een belangrijke functie als habitat voor flora en (avi-)fauna. Tegelijkertijd 

zorgen zij ook voor zuivering van het water, bescherming van de oevers en staan ze garant voor behoud van open ruimte. 

Watervlakken zijn vaak ook belangrijke elementen in de ruimtelijke organisatie van parken en ook spiegelvijvers en watertafels 

zijn niet weg te denken bij veel buitenplaatsen en kastelen. 

Kortom, het maken van watervlakken levert naast opslagcapaciteit voor water ook veel ruimtelijke aanknopingspunten op. 

De Inlaatpolder, binnenpolder, nieuwe waterplassen, nieuwe moerassen, passieve berging en actieve berging zijn inrichting-

sprincipes die we kunnen toepassen. De inlaatpolder en binnenpolder kunnen dienst doen als calamiteitenpolder wanneer 

er piekbelastingen in waterafvoer zijn en overstroming dreigt of het watersysteem overbelast dreigt te raken. Ook kunnen ze 

worden toegepast als seizoensberging waar wateroverschotten bewaard worden voor drogere perioden en de inlaat van “ge-

biedsvreemd” water dan niet meer nodig is. Historische voorbeelden hiervan zijn de eerdergenoemde vloeiweiden of de mo-

lenwijers (stuwvijvers) bij de watermolens op de Veluwe. De bergingsplas in de woonwijk Amersfoort-Schothorst, Amersfoort 

of de Taschenpolders voor tijdelijke wateropslag langs de Rijn in Rheinland-Pfalz (Duitsland) zijn hedendaagse voorbeelden 

van het creëren van dit soort waterberging.

Nieuwe waterplassen en nieuwe moerassen leveren een bijdrage in het realiseren van aantrekkelijk wonen, natuurontwik-

keling en recreatieve mogelijkheden. Ze vormen het leefgebied voor flora en fauna, dragen bij in de waarde van vastgoed en 

er kan een enorme hoeveelheid water geborgen worden. De Oostvaardersplassen in Flevoland zijn een voorbeeld van een 

natuurgebied die uit een nieuw  moeras zijn ontstaan. Het  Zaartpark te Breda is een voorbeeld van een park in de stedelijke 

omgeving waar natuurontwikkeling en recreatie samengaan in landschapsarchitectonische vormgeving. Nieuwe waterplas-

sen hebben ook dikwijls een esthetische functie. Voorbeelden hiervan zijn de spiegelvijver van Villa Pisani, Stra (Italië) en de 

waterpartij van Sheffield Park (Engeland) om er maar een paar te noemen.

Passieve berging kennen wij in de vorm van wateropslag in silo’s, waterbekkens, etc. Ze zijn alom aanwezig in het kas-

sengebied van het Westland voor de opslag van regenwater voor bevloeiing. Net als in het agrarisch gebied van Conca 

de Barbera (Spanje) waar water opgeslagen wordt voor gebruik in droge perioden. Voorbeelden van actieve berging, een 

architectonisch vormgegeven wateropslag die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, zijn de vijver La balsa de Mitra 

(Spanje) en de spiegelvijver annex ijsbaan op het Museumplein te Amsterdam. 

Water is ook een geliefde speelaanleiding. Pleinen, speeltuinen en speelelementen lenen zich daarom ook bij uitstek om 

ruimte te bieden en vorm te geven aan water. De 17e eeuwse bedriegertjes bij kasteel Roosendael in Velp laten zien dat dit 

niet nieuw is. Maar ook moderne voorbeelden zoals elementen in het Parc Andre Citroen, Parijs (Frankrijk), de waterspeeltuin 

IJsselboulevard, Zutphen of het waterspeeleiland in de Maarsseveense plassen laten zien hoe het kan.
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speelelement
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voor goede water-doorstroming zorgen i.v.m. muggen
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bijzonder interessant om de plas naast de droogmakerij 
een eigen vorm te geven
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1. Bronvermelding - toolbox GEBOUW

1. Aluminium bos, detail, uit Bouwen met Water

2. Aluminium bos, uit Bouwen met Water

3. Woongebouw MVRDV, Amsterdam, internet

4. Fietsenstalling Amsterdam, uit Bouwen met Water

5. Drijvend wonen, IJburg, Amsterdam, uit Bouwen met Water

6. Groninger Museum, Groningen, uit De bovenkant van Nederland

7. Drijvend eiland, Graz, foto Marije ter Steege

8. John Wax gebouw, uit Maaskant

9. OK architecten, park, internet

10. Woningen op een terp, internet

11. Woningen Neutelings-Riedijk, uit Bouwen met Water

12.  Ondergrondse wateropslag, cistern, internet

13. Terp, internet

14. Zwembad, uit LandschaftArchitecturFuhrer Schweiz

2. Bronvermelding - toolbox INFRASTRUCTUUR

1. Brug Hilligersberg, Rotterdam, foto Inge Bobbink 

2. Fietsers, uit Hollandse Hoogte

3. Afsluitdijk, uit De bovenkant van Nederland

4. Markerwaarddijk, uit De bovenkant van Nederland

5. Ondergelopen landschap, uit Hollandse Hoogte

6. Markerwaarddijk, uit De bovenkant van Nederland 

7. Drijvende weg, uit Bouwen met water

3. Bronvermelding - toolbox WATERPEIL

1. St. Marcoplein ondergelopen, Venetië, foto Marije ter Steege

2. Waterkerend bouwen, Hamburg, foto Marije ter Steege

3. Waterkerend bouwen, Hamburg, foto Marije ter Steege

4. Ondergelopen straat, internet

5. Flexibel waterpeil mogelijk, uit Ontwerpen met regenwater

6. Flexibel waterpeil mogelijk, uit Ontwerpen met regenwater

7. Polder gedeeltelijk onder water, uit Bouwen met Water

4. Bronvermelding - toolbox WATERLIJN

1. Watergoot, uit Zichtbaar, Tastbaar, Zinvol 

2. Opnieuw gegraven gracht, Breda, internet

3. Oever IJburg, uit Perspectief

4. Stadsoever, uit Ultimate Landscapes

5. Watergoot, uit Zichtbaar, tastbaar, zinvol 

6. Watergoot, uit ontwerpen met regenwater

7. Watergoot, uit ontwerpen met regenwater

8. Heemraadssingel, stadsarchitect Rose, foto Marije ter Steege

9.  Chatsworth, uit Architectuur en Landschap

10. Nevengeul, uit de Bovenkant van Nederland

11.  Rousham, uit Architectuur en Landschap

12. Nieuwe oevers, uit ontwerpen met regenwater

13. Nieuwe watergang, uit ontwerpen met regenwater

5. Bronvermelding - toolbox WATERVLAK

1. Speelelement, uit Noorderpark

2. Ondergelopen tennisbaan, uit Rijkswaterstaatrapport ‘Strategies to  

	 harmonize	urbanization		and	flood	risk	management	in	delta’s.’

3. Speelelemnet, uit Zichtbaar, tastbaar, zinvol

4. Waterleuning, uit Water duurzaam in het ontwerp

5. Speelelement, uit Topos 44

6. Waterplas in de stad, uit Ontwerpen met regenwater 

7. Arriaga Lake,  uit The same landscapes 

8. Villa d’Este, uit Architectuur en Landschap 

9. Terugloop water, uit Land Inzicht

10.  Waterplas, uit Topos 55

Bronvermelding bij gebruikte afbeelding per element
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9. PROEFTUIN AMSTERDAM ZUIDOOST 

Het ontwerpexperiment als workshop 

Het centrale thema van het ontwerpexperiment in de workshop is het 

ontdekken van het (stedelijke) landschap in al zijn facetten als object 

van architectonische bewerking. In elk semester wisselt de opgave 

en wordt er naar gestreefd om vooral interdisciplinair, in dit geval met 

civiele ingenieurs, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten en 

architecten samen te werken. Studenten werken in een vijfdaagse 

workshop intensief aan een actuele opgave uit de praktijk of 

een onderzoeksvraag van de leerstoel Landschapsarchitectuur. 

Binnen het ‘waterpilotproject’ is in groepen met 3e - en 4e jaars, 

veelal buitenlandse architectuur- en stedebouwstudenten gewerkt. 

Voor hen was de Nederlandse en in het bijzondere de Hollandse 

waterproblematiek geheel nieuw. Aan het einde van deze intensieve 

week hadden de studenten drie weken de tijd om hun ontwerp verder 

uit te werken en te presenteren.

De opgave was daarbij relatief eenvoudig gesteld, maar vereiste de 

complexe kennis van de laagland-watertechniek en luidde als volgt:

 

Hoe kun je Amsterdam Zuidoost zo inrichten, dat je het 

regenwater op de plek zelf, of in zijn nabije omgeving opvangt 

en daarbij het water architectonisch articuleert. Met andere 

worden: maak het watersysteem en haar kunstwerken expliciet, 

zodat beschouwers weten hoe het landschap werkt en zich 

bewust worden wat het betekend om in laag Holland te leven en 

dit op een positieve manier te ervaren. Het eindeloos pompen 

- de huidige situatie - kost veel energie en geld en is zeker geen 

duurzame, toekomstgerichte oplossing. Hoe los je dat probleem 

op? Welke waterelementen (beeldtypen) kunnen aan de locatie 

toegevoegd worden om het water architectonisch te bewerken 
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en de ‘genius loci’ van de plek (o.a. het landschapstype) te 

versterken? 

Als leerdoel verwachten wij bij iedere workshop of project dat 

kennis, inzicht en ontwerpvaardigheid vanuit het vakgebied 

landschapsarchitectuur verwerkt worden. Belangrijk daarbij zijn: 

- de landschappelijke context of contextloosheid van het 

 ruimteontwerp; 

- kennis en inzet van beeldtypen; de schaal in het ruimteontwerp; 

- de identiteit van het Nederlandse cultuurlandschap; 

- de technische en architectonische manipulatie van wind, water, 

land, licht en beplanting, en; 

- de landschapsarchitectuur van de stad en 

 stedelijke transformaties.

Het ontwerpexperiment als project 

Dit ontwerpexperiment bevat dezelfde opgave als de workshop met 

als verschil dat de studenten meer tijd hebben, namelijk tien weken, 

en individueel aan het ontwerp kunnen werken. Verder kregen de 

studenten expliciet de opdracht mee om een villa of een park in 

één van de door DRO geselecteerde deelgebieden te plaatsen 

(zie verderop). Het gebouw of het park functioneert daarbij als 

een kijkdoos die de topografische, ruimtelijke en programmatische 

aspecten van een locatie interpreteert en manipuleert. In de 

bewerking van deze aspecten liggen de architectonische sleutels 

tot het begrip van de landschapsstructuur en de wijze waarop deze 

met het territorium stad en landschap is verbonden. Daarbij wordt 

veel aandacht gevraagd voor: de architectonische uitwerking van 

de confrontatie tussen de elementen van het plan, de grondvormen 

van het terrein en de beeldende uitdrukking van de vormende 

natuurkrachten (zoals: water, groei, wind, et cetera). De relatie tussen 

huis, tuin, park en het stedelijke landschap is daarbij constant aan de 

orde. 
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Het water is uitermate geschikt om door de schalen heen te 

ontwerpen en deze aan elkaar te koppelen. Op het grote toneel wordt 

net zolang geschoven met de ‘rekwisieten’ en geschaafd aan de 

vorm, totdat het landschap een markante expressie heeft gekregen 

en door een landschapsarchitectonische enscenering tot stedelijk 

landschapstheater is omgevormd. In de vaak extreme ontwerpen 

uit zich dat in bijvoorbeeld: een watervilla, een waterpark of een 

waterlandschap. 

De ontwerpexperimenten zijn in dit hoofdstuk gedocumenteerd en 

voorzien van meerdere iconen uit de toolbox. Ontwerpexperimenten 

en toolbox zijn in de tijd gezien naast elkaar ontwikkeld. Het wordt 

duidelijk dat de ontwerpers van een groot aantal oplossingen, bewust 

of onbewust gebruik maken. En deze op interessante wijze vorm 

weten te geven. In hoeverre er van de inzet van specifieke middelen 

per landschapstype en schaalniveau gesproken kan worden, wordt in 

de conclusie besproken.

Projectgebied en opgave

Door de gemeente Amsterdam werden verschillende locaties (500 

x 500 m) in Amsterdam Zuidoost  (met o.a. Bijlmer, Diemen en 

Watergraafsmeer) aangeboden, waarin het water mogelijkerwijs 

een interessante bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van de 

betreffende locatie zou kunnen genereren. Om de opgave voor de 

aankomende architecten en stedebouwers overzichtelijk te houden 

is in eerste instantie gewerkt met de aanname dat er circa 18 cm 

(183 mm) water extra in het gebied vastgehouden of geborgen moet 

worden voor seizoensberging (uitgaande van de gehele oppervlakte, 

dus bij 50% ruimte voor water: 36 cm extra). Deze richtlijn komt 

voort uit de huidige, gebiedsspecifieke waterbalans waarbij het 

wateroverschot in de winter afgevoerd wordt en dat er in de zomer 

een watertekort heerst waarbij gebiedsvreemd water ingelaten wordt. 

Bij 18 cm extra waterbergingscapaciteit kan het wateroverschot in het 

 (bron: TUDelft)
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gebied zelf opgeslagen worden zodat er in drogere tijden voldoende 

water in het gebied aanwezig is. Deze extra ruimte zorgt ook voor 

voldoende buffercapaciteit in het watersysteem om de steeds 

heftiger wordende piekbuien in de zomer te kunnen opvangen (bijv. 

bui van 50 mm/etmaal, 1 keer per 10 jaar). Zie ook nevenstaande 

afbeeldingen.

Binnen het projectonderwijs waarbij er meer tijd voor het ontwerp 

was, is gewerkt met specifieke data per locatie, aangereikt door 

de gemeente. De gemeente Amsterdam heeft samen met het 

waterschap berekend wat de hoeveelheid water (kwel en neerslag) 

is die in het jaar 2050 in het gebied opgeslagen moet worden. Deze 

specifieke gegevens werden door de studenten als uitgangspunt 

gehanteerd. Voornamelijk op de sterk bebouwde locaties is voor 

het bergen van deze geprognosticeerde hoeveelheden water 

geen ruimte. Dus vooral deze locaties vormen een interessante 

uitdaging voor ontwerpers om met innovatieve voorstellen te komen 

en verschillende programma’s te koppelen, zodat meervoudig 

ruimtegebruik gestimuleerd wordt. 
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Toelichting deelgebieden

STATION DUIVENDRECHT, gebied met grote contrasten (�). 

Doordat hier vele infrastructuurlijnen (trein en auto) elkaar op verschillende niveaus 

kruisen is er veel restruimte. Rondom station Duivendrecht is de bebouwingsdichtheid 

laag en worden afgezien van het stadion weinig functies ontsloten. De plek biedt door 

zijn leegte mogelijkheden om veel water, ook voor de omliggende wijken te bergen.

landschapstype: verstedelijkt veen

AMSTELPOLDER, landelijk gebied met potentie nieuw recreatief programma (2).

De boezemcapaciteit van de Amstel is te klein. In het gebied moet naar mogelijkheden 

gezocht worden om het water tijdelijk op te slaan, waarna het vertraagd afgevoerd 

kan worden. Door het vertrek van boeren komt er ruimte vrij om recreatie en landbouw 

te combineren. De Amstel met zijn dijken werkt daarbij als een balkon, omdat die als 

slinger verhoogt in het open landschap ligt.               

landschapstype: veenrivier

WATERGRAAFSMEER, blokbebouwing in grid van de droogmakerij (3). 

In de stad is er sprake van een hoge bebouwingsdichtheid en is er veel verharding in 

het openbare gebied. Er is weinig ruimte voor waterberging. 

landschaptype: droogmakerij

BIJLMERPARK, centraal park in een woonwijk (4). 

Het bestaande park kent door zijn diepe ligging veel wateroverlast. Door de te natte 

bodem zijn de beplantingsmogelijkheden beperkt. Verder is de ruimtelijke relatie met 

de omliggende woonwijk slecht.

landschapstype: droogmakerij

GAASPERPLAS, veenplas met geïsoleerde ligging ten opzichte van de stad (5).

Het stadsdeel Zuidoost heeft een woningbouwopgave van ongeveer 5.000 woningen 

voor 2030. Door verplaatsing van de gemeentewerf en door het wegvallen van de 

reservering voor een stadsweg wordt het mogelijk om woningbouw te realiseren. 

landschapstype: veen 

GAASPERZOOM, gebied tussen stad en landelijk gebied: stadsrand (6).

Het bestaande park vormt door de hoge beplanting een visuele en functionele barrière 

tussen stad en open landschap. 

landschapstype: veen 
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GEBOUW INFRASTRUCTUUR WATERPEIL WATERLIJN WATERVLAK

drijvend gebouw

gebouw op palen

losstand gebouw

gebouw op terp

wateropslag dak

ondergrondse wateropslag

hergebruik water

tegen

drijvende infrastructuur

bekade infrastructuur

ondergrondse wateropslag

tijdelijke inundatie

tijdelijk opzetten waterpeil

opzetten peil in de bodem

natuurlijk peilbeheer

opzetten peil als tegendruk 
kwel

verbrede watergang

watergang met verbrede oever

nieuwe watergang

verlengen watergang

meestromende nevengeul

bergingsboezem met uiterwaard

tijdelijk watervoerende goot

inlaatpolders

binnenpolders

nieuwe plassen

nieuwe moerassen

passieve berging (bergingsvijver)

actieve berging (spiegelvijver)

speelelement

TOOLBOX
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Irene Medina Bacete, Ramiro Levy en Theodossis 
Issaias

1 REDEFINING URBAN GAPS

Het meer met een grote bergingscapaciteit wordt gesitueerd in de nog vrije ruimte van het verkeersknooppunt, en kan sterke piekbuien in de omliggende wijken 
opvangen en tijdelijk bergen, zodat ook tijdens extreme waterhoogte, genoeg berging voor het hele gebied is gerealiseerd. De randen van het meer veranderen van 
geometrische in organische vormen. Dezelfde transformatie vindt plaats bij de omliggende paden. In deze grote watervlakte zullen verschillende ingrepen het grote vlak 
opdelen en kleinere, verschillende publieke plekken maken. Het openbaar park is vanuit verscheidene perspectieven te ervaren.
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Vanuit de woongebieden wordt het water naar het meer geleid. Het water wordt op verschillende 
manieren (mechanisch, planten etc.) gezuiverd.

1
Locatie
De locatie is een groot 
verkeersknooppunt. Het 
Duivendrecht trein- en 
metrostation en de wegen; 
een discontenue ruimte.
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Landgebruik/gaten
Het plan kent veel verschillende gebruikers:
volkstuinen; 
woongebied; met gemis aan publieke plekken
industrieel; industrie zonder relatie met de omgeving
Het ontwerp, het waterpark weet al deze functies een plek te geven en 
daarnaast ontstaat er een gemeenschappelijk centrum.

Water
Watermanegement gaat over vertraging, seizoens- en noodberging. De 
berging van water hoeft niet alleen functioneel te zijn, maar kan ook de 
kwaliteit van de omgeving vergroten. Het voorstel is om in de wijken sub-
systemen te creëeren, die met het hoofdwatersysteem, het meer, ver-
bonden zijn. Door ze allemaal te verbinden met het hoofdwatersysteem, 
wat gecreëerd wordt dichtbij het Duivendrecht station, is ook voorzien in 
noodgevallen.

Woonvoorstellen; wonen aan het water, met pieren die het meer in 
steken,de verbinding met het water wordt door twee verschillende be-
bouwingstypen bereikt, een landschappelijke villa-achtige bebouwing en 
een stedelijke variant, als bouwblok.
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2 FLAPED LANDSCAPES
Mònica Carrera Ahis, Natalia Pas-
tor Laguna

De rivier is generator voor de geometische patronen in het landschap. Geabstraheerd weergegeven in middelste tekening en verwerkt tot een diagram in de rechter 
tekening.
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huidig

2
Locatie
De locatie wordt gedomineerd 
door het lineaire patroon van 
de polder. Het ontwerp is 
gemaakt voor de Amstelscheg.
De grenzen zijn de rivier de 
Amstel en de snelweg. 

nieuw - zomer

nieuw - winter
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2
Kenmerk
Het landschapspark veranderd 
met het seizoen en de regen die 
valt. 

< Links de extreem natte situatie
rechts de droge situatie >

De wateropslag, watervelden, beinvloeden voortdurend het gebruik van 
het ‘stadspark’. Routes laten telkens weer een nieuw landschap zien. 
De boezem kan in het gebied zijn teveel aan water tussen stationeren 
en bij beter weer, naar gelang de behoeftes in het park, het water 
gecontroleerd afvoeren.

pumping station/water program

rain water lakes, accumulation
river overflow reservation areas
highway water filtering area
preexisting buildings

area to stop above water
areas within no path
pedestrian path, not permanent
path above water/vegetation
pedestrian path. permanent
special stop areas
car path

active vegetation:filtering

passive vegetation:pattern

highness:tree park

flatness:fields



76 77

3 OOST/WATERGRAAFSMEER
Ryoko Ikeda

Dit plan wil in de woonwijk zelf het waterprobleem (zichtbaar) 
oplossen. Straatprofielen en binnentuinen kunnen bij extreme 
regenval mee gaan werken in de waterberging en een buffer 
creeëren.
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Locatie
De locatie ligt ten zuidoosten van het 
centrum van Amsterdam en is een 
droogmakerij. Deze bestaat vooral uit 
woonblokken met scholen en kleine 
parken.

Water
Het plan zoekt waterbergings-mogelijkheden 
in het stedelijke gebied. Dit is te vinden in 
de binnentuinen van de bouwblokken en in 
het straatprofiel. En experimenteert met de 
mogelijkheden om water in het bouwblok als 
verrijking van de woonomgeving te kunnen 
bergen.

3
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BIJLMER RESERVOIR
Sarah Haubner en Bart Lans4
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Locatie
Het Bijlmerpark in 
Amsterdam Oost, ligt in 
de droogmakerij tussen 
de woonblokken en 
wordt begrensd door een 
snelweg

Water
Het park ligt op -4,2 N.A.P, het diepste vlak in deze regio. Door waterberging in het 
park te interpreteren met periodiek peilverschillen, kunnen de mensen de dynamiek 
van het water ervaren. Tijdens het lage waterpeil lopen er verhoogde paden door het 
park die als bruggen werken. Tijdens extreme regenval blijven maar enkele paden 
boven het waterpeil uitsteken. 
Het vervuilde water van de verhoogde snelweg eerst opgevangen en gefilterd en zo 
naar het park gebracht.

4
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5 [RE]CYCLE CREATION
J. Strik en C. Sarmiento
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5
Locatie
De locatie moet een interactie teweeg 
brengen tussen het stedelijk gebied en de 
Bullewijkpolder en de Amstelpolders.

Kenmerk
Het meest opvallende ontwerpelement is het ontwerp van een 
aquaduct, een verhoogd wandelpad, begeleid door watertransport 
naar de verschillende gebieden. Het is een karakteristiek beeld van 
het ontwerp en wordt begeleid door kleine gebouwen en stedelijke 
elementen.

+10 m

+5 m

+0 m

-5 m

PEAKSTORAGE

ABOVE
ACCESSIBLE
VIEW
ABOVE
IN

make logoos for these

EXCESS

RE
-c

yc
le

      I N   LET
purified water

CLEAN
STORAGE
WATER

URBAN

AGRICULTURAL

RECREATIONEX
C

ES
S

LAKE

Amstel
river

P
E
A
K



�2 �3

5
Water
Het bergen van het water gebeurt door een (bergings)meer gelegen in het landelijk gebied. Het water van het stedelijk 
gebied wordt naar dit meer geleid in rietbeddingen, die het water tegelijkertijd reinigen. Vandaar wordt het water in het 
meer gepompt.
Het water van het meer kan voor drie doeleinden gebruikt worden.
1. noodzaak; bij te laag waterpeil kan een inlaat van water plaatsvinden uit het meer
2. recreatie; zwembaden, fietsroutes en dergelijke
3. optioneel; verbinden met een grijs-waterstelstel voor het stedelijk gebied
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6 NATURAL GRADATION
Alvaro Gil Peña, Oscar Arce González 
en Marta Hernández Guardado

watervoorstel

woonvoorstel
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in de buurt van het water naast het water boven het water in het water

Locatie
Tussen stad en land opgedeeld in vier zones. Er 
is geen verbinding te vinden tussen  woongebied 
en meer. Hier wordt een logische interactie 
tussen gemaakt. Een overgang tussen wonen en 
water.6
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constructievoorstel

6
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FLUID TRANSITION SPACE
Brit Anders en Mathilda Bahneva

park zone as  waterfunction zone: storage create spatial and user qualities by storage extend existing main water system

?

In de bestaande ruimtelijke structuur is er nauwelijks een 
overgang te vinden tussen stad en landschap.
Het doel is dan ook om meer overgangen en uitzichts-
punten te creëeren en zo een geleidelijkere overgang 
tussen stad en landschap te verwezelijken.
Op deze ‘overgang’ vindt een meetingpoint plaats.

existing spatial zones - less transition create transition stop and meeting pointcreate transition and more views

?
undefined
green

De overgangszone als parkzone en als waterberging:
het creëeren van ruimtelijke en gebruikers kwaliteiten bij de 
waterberging en het uitbreiden van het bestaande hoofdwa-
terstelsel

ruimtelijke concepten waterbergings concepten

normale waterniveau seizoens-stijging jaarlijkse hevige regen-
buien

eens in de tien jaar 
voorkomende stijging

In de stad wordt een open systeem 
voor regenwater opvang gecreerd. 
Bergingdaken worden groene daken 
en goten brengen het water naar 
de parkranden waar het water in de 
basins stroomt.

RAIN CLEAN system

natural system

7

De verschillende waterstanden
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Locatie
De locatie is gesitueerd tussen stad en 
het open polderlandschap (Gein- en 
Gaasperpolder). 

Vanuit de stad lopen 
lange lijnen het park 
in. Het waternet wordt 
uitgebreid. Op de 
kruispunten worden 
elementen geplaatst, 
die een publieke 
functie hebben en 
uitzicht geven over de 
omgeving.

Het waterlichaam zal 
seizoensgebonden 
veranderen en 
de benodigde 
waterberging 
geven. In extreme 
gevallen zal bijna 
het gehele park als 
waterbergingsgebied 
werken. De 
waterproblematiek 
wordt hier dus niet 
verborgen opgelost, 
maar met behulp van 
ruimtelijke ervaringen 
inzichtelijk gemaakt.

city centre
Amsterdam

location

location as part of  a recreation belt 
Amsterdam/ Southeast

Kenmerk
Het bestaande park is in zijn huidig etoestand geen 
schakel tussen stad en landschap. De dynamiek 
van de waterberging bewerkstelligd deze relatie.7

< lage waterstand
hoge waterstand >
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city centre
Amsterdam

location

location as part of  a recreation belt 
Amsterdam/ Southeast

7
Water
De locatie heeft twee verschillende waterniveaus, die van de stad en die van de polder.
Het stedelijk waterniveau bevat het wonen en het park en is deel van het peilvlak, de Gaasperplas. Hier komt al het water terecht, voordat 
het water uit het peilvak in het Gein wordt gepompt. De Gein- en Gaasperpolder liggen lager, maar het waterpeil ligt hger als in het 
Gaasperplas. 
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studentenprojecten villa urbana

A.

E.

B.

F.

D.

C.
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A het maken van B
Joost Oosterwijk

begane grond
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Locatie
De locatie wordt gedomineerd door 
infrastructuur. Het gebied wordt op 
het moment alleen gebruikt om van A 
naar B te komen. Dit plan wil van dit 
gebied een verblijfsgebied maken.

de verschillende gebieden de ongedefineerde ruimte

het concept: 
de overgang 
maken tussen 
de verschillen-
de gebieden.

+1 +2 +3

A
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A
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A
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B Maarten Wessels

Locatie
De rivier de Amstel en de omliggende open graslanden 
worden vooral gebruikt door de boeren en zijn aantrekkelijk 
voor recreanten. De recreatie gebeurt aan en om de rivier. 
De dijk geeft de recreant uitzicht op en over de graslanden, 
maar kunnen niet worden betreden. In het Noord Westen 
ligt een park, welk alleen gebruikt wordt door de omliggende 
bewoners.

Bestaand park

Watervilla
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Landschapsparken
Dit plan wil het recreatieve netwerk uitbreiden. Dit gebeurt 
door een aantal parken aan te leggen rondom de rivier de 
Amstel. Deze parken zijn gemakkelijk toegankelijk voor de 
recreant. De parken vormen de verbinding tussen de rivier 
en grasland. De parken doen mee aan de articulatie van de 
watermachine: waterzuivering, waterafvoer. ect.Het water 
defineert de parken; waterberging en waterfiltering zorgen voor 
kenmerken in de parken.

‘grand canal’ en villa
Het ‘grand canal’ verbind de verschillende parken en maakt 
er een groot park van. Ook het aanwezige park in het noord 
westen wordt hierbij betrokken, zodat het park, stad en land 
met elkaar verbind. De villa ligt, als “eye-catcher”, aan het 
einde van de wateras.B
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B
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B
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CLandschap als theater

Timothy van Agt

Villa
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Sterke, opgehoogde randen trans-
formeren het landschap in een theater

Het waterpark vs object-gevulde leegte De hoofdroute leidt langs het gebied De secundaire routes leiden door het 
waterpark.

Lijnen van artificiële mist vernatten het 
gebied ten tijde van droogte

Ochtendmisten transformeren het gebied 
in een nieuw en uniek gebied

Het gebied overstroomt in tijden van 
crisis, een mogelijk toekomstbeeld?

Als er een reservoir gevuld is, zal het 
water naar de lagere reservoirs stromen.
Pompen geven flexibiliteit aan het 
systeem.

Dijkparcelen voor bestaande en nieuwe 
functies

Drijvende eilanden bestaande uit 
bloemen en planten dienen als 
waterfilters en geven een extra kwaliteit 

C
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De villa is gepositioneerd als een 
object in de leegte.

Het water wordt het gebied 
ingetrokken,

De hogere positie van de villa geeft 
een bijzonder uitzicht over het 
gebied.

De compositie van het huis is 
opgebouwd als een lineair sample 
van het landschap.

> Muren en objecten gepositioneerd langs de hoofdas van de villa benadrukken het 
gevoel van lengte

> De uitzichtpunten zijn parallel een loodrecht op de hoofas geplaatst, met uitzondering in 
de private plekken van de villa

> De routing voor de bezoekers volgt de hoofdas van de villa, de route voor de bewoners 
leidt naar meer intiemere plekken

C
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D Edoardo Felici

De natuurlijke structuur van 
het bestaande landschap.

De waterberging zorgt 
voor het verbinden van de 
verschillende gebieden.

Het grondwater zorgt voor 
het circuleren van het water, 

De infrastructuur wordt zo 
geintegreerd in het plan.

Locatie:
Knooppunt Duivendrecht



�02 �03

D
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D

Door inzet van hoge lineare waterbassin wordt op de plek een waterreservoir gereali-
seerd. De hoge wanden van de nieuwe structuur maken intieme ruimtes en geven het 
stadspark naast de weidse zichten veel speelmogelijkheden.

watercirculatie
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E M. A. Daamen
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Locatie
Polder Nieuwe Bullewijk bevindt zich 
tussen Amsterdam Zuid Oost en 
Oudekerk a/d Amstel. Het gebied is 
ingesloten door de A2 en de A9 en 
de N522. Ten zuiden bij het meer van 
het gebied bevindt zich een recreatie 
gebied.

E

De opgave was het ontwerpen van een geïntegreerd landschap en huis in 
de polder tussen Ouderkerk a/d Amstel en Amsterdam Zuidoost. Het huidige 
afwateringssysteem kan de regentoename van de komende 50 jaar niet 
verwerken. Aan ons om hier een oplossing voor te vinden. In mijn ontwerp 
stroomt het regenwater van Amsterdam Zuidoost naar een bassin in de polder 
waar het óf in een ander bassin wordt gepompt óf met een omweg via het 
bestaande afwateringsysteem wegstroomt.
De polder is omgeven door een hoge dijk waardoor het voelt alsof de polder 
op zichzelf staat. Het gebied heb ik met de aanleg van de bassins ingedeeld in 

vijf ruimtes met een meer menselijke maat, waardoor de wandelaar zich niet 
verloren voelt in de grote schaal van de polder. Net als het gebied is ook het huis 
afgeschermd van de omgeving, maar tegelijkertijd is de omgeving vanuit het 
huis goed te overzien. 
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E
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F Een recreatief plan voor Amsterdam Zuid

Jepser Moonen

Locatie
De locatie ligt op de rand van stad en 
natuurgebied, maar de connectie tussen 
beide is niet aanwezig, beiden zijn intern 
gericht.
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Op het bestaande gebied 
wordt een intensief recreatief 
netwerk gelegd. Dit netwerk 
moet de verbinding maken 
tussen de verschillende 
gebieden, en maakt nieuwe 
verbindingen waar nodig.
Een heldere zonering stad-
bos-water-polder-dijk is de 
sleutel om het landschap 
inzichtelijk te maken. Hierin 
wordt de waterberging 
opgelost en zullen kleine 
elementen worden 
toegevoegd.

Het water wordt vanuit de stad 
naar de Gaasperplas gepompt. 
Het water blijft circuleren, dit 
geeft een betere waterkwaliteit, 
en dus meer mogelijkheden 
om het water op een recre-
atieve manier te gebruiken. Bij 
extreme situaties zijn er over-
loopgebieden ingesteld, waar 
het water tijdelijk kan staan 
en bij rustige situatie’s terug-
gepompt kan worden naar het 
kanaal (boezem).
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Langs de hoofdroute liggen een aantal paviljoens. Deze zijn er om 
het landschap op een architectonische manier in te kaderen. Zodat er 
gefocused kan worden op een aantal specifieke kenmerken van het 
landschap en de plek. De paviljoens kunnen bestaande elementen zijn of 
nieuw worden ontworpen. De nieuw ontworpene zijn verschillend, maar 
bestaan uit de zelfde materialen en opbouw. De ondergrond bestaat uit 
grote tegels, waar ruimte tussen gelaten is, zodat vegetatie kan groeien. 
Het dak bestaat uit een glasdak.

B

De hoofdroute is het belangrijkste element van het nieuwe netwerk. Deze route geeft een overzicht van de verschillende gebieden. Makkelijk toegankelijk vanuit de stad, 
maar met een gevoel van in de natuur zijn.

Een cruciaal punt in het plan is de ‘bocht’, waar een groene as van de stad de hoofdroute ontmoet. Hier begint ook het kanaal, die de bocht benadrukt en op dit punt drie 
belangrijke elementen bij elkaar laat komen. De route verandert hier in een kleine boulevard, met een dubbele rij bomen. Ook wordt er een klein plein geïntroduceerd bij 
de pomp, waar ook culturele activiteiten kunnen plaatsvinden, als theater of concerten.
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�0. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Water is een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse 

samenleving en haar landschap en zou na onze opvatting weer 

een prominente rol in het ruimtelijke beeld van Laag Nederland 

moeten krijgen. Het moge duidelijk zijn dat dit onderzoek 

inspiratie, kennis en inzicht aan de hand van kaarten, beelden 

en ontwerpenexperimenten wil aanbieden, om zo een bijdrage te 

leveren aan de verwezenlijking van dit streven. Wij pretenderen 

dan ook niet hiermee een volledig beeld te hebben geschetst van 

de mogelijkheden van ontwerpen met water. Het is een eerste 

aanzet die integraal, ruimtelijk ontwerp met water op de agenda 

wil zetten en die nog veel vervolgonderzoek en ontwerpstudie 

nodig heeft. In het bijzonder de uitwerking van de toolbox naar 

landschapstype vergt nog de nodige aandacht en studie, maar 

we denken wel hiermee een goede aanzet te hebben gegeven 

omdat het een overzicht biedt van ontwerpmiddelen, gebonden 

aan de verschillende landschapstypen. Het landschapstype ‘rivier’ 

komt daarbij niet aan de orde, maar is zo als velen bekend verder 

onderzocht in de IJsselstudie, een ander waterpilot- onderzoek. 

Ook kent het rivierwater een hele eigen problematiek.

Het is niet de bedoeling dat de toolbox wordt gehanteerd als 

“grabbelton” van ontwerpmogelijkheden waar naar willekeur 

uit geput kan worden. Het is veeleer de bedoeling inspiratie en 

handvatten aan te reiken die ontwerpers ertoe aanzetten de 

mogelijke principes toe te passen en na grondig onderzoek verder 

uit te werken naar de specifieke locatie en mogelijkheden.

De ontwerpstudie naar de mogelijkheden van waterberging in 

Amsterdam Zuidoost geeft de mogelijkheid om het ruimtelijke 

waterontwerp door de schalen heen te bekijken. Het waterontwerp 

is een uitstekend middel om de verschillende schalen te 

verbinden: stad, park en landschap. Vooral in dit deel van 

Amsterdam zijn er op dit vlak volop mogelijkheden. Het stadsdeel 

is ruim opgezet, bevat verschillende landschapstypen en is 

met haar groene wig een mooi voorbeeld van een lobbenstad. 

De unieke ligging tussen Amstel en Gein, grenzend aan de 
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beeldschone polder de Ronde Hoep maakt het gebied uitermate 

geschikt voor het exploreren van ongekende programmatische 

mogelijkheden, zoals de ontwerpexperimenten illustreren. Stad 

en landschap zijn hier gelijkwaardige partners waar het ruimtelijke 

waterontwerp ingezet kan worden om de ruimtelijke kwaliteit te 

waarborgen en te versterken. Amsterdam Zuidoost kan hiermee als 

vestigingsklimaat voor wonen en werken aantrekkelijker worden. 

Het is daarmee een overtuigende locatiekeuze voor een dergelijke 

Waterpilot. 

De ontwerpexperimenten geven veel voorbeelden hoe het 

waterontwerp vooral voor recreatieve doeleinden gebruikt kan 

worden. Interessante ontwerpvoorstellen worden bijvoorbeeld bij de 

locatie “Station Duivendrecht” ontwikkeld. Deze restruimte wordt door 

de verschillende ontwerpers als spannend nieuw landschap ontdekt, 

welk in staat is om de verschillende buurten met elkaar te verknopen. 

De maat van de infrastructuur die onderdeel van de gehele stad is 

vind haar echo in een enorme bergingsplas. De studenten hadden 

de vrijheid om hun locaties te kiezen. Het echte stedelijke gebied, 

bijvoorbeeld de locatie “Watergraafsmeer” is helaas maar door één 

groep studenten gekozen. Het zou zeker nuttig zijn om met behulp 

van de toolbox meer proeflocaties in het dichtbebouwde gedeelte van 

Amsterdam Zuidoost verder uit te werken.

Het aanreiken van locatiespecifieke waterberekeningen via de 

gemeente heeft niet tot andere ontwerpen geleid. Daarvoor zijn 

de experimenten niet precies genoeg. Onze goed gefundeerde 

aanname levert een goed beeld van de omvang van de opgave 

en levert voldoende aanknopingspunten voor het ontwerp. Bewust 

hebben wij het programma ook niet vastgelegd maar juist de opgave 

als inspiratie gebruikt om de mogelijkheden van de plek te laten 

onderzoeken. Zodra er vanuit actuele vraagstukken realistische 

(bouw)opgaven geformuleerd worden moeten er uiteraard 

multidisciplinaire teams samengesteld worden die samen komen tot 

een goed onderbouwd en expressief ruimtelijk ontwerp.

Voor ons als onderzoekers in de landschapsarchitectuur is het 
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heel belangrijk om juist het specifieke van het waterontwerp 

per landschap te onderscheiden. Daarmee zou de identiteit 

van de plek versterkt kunnen worden. De afweging welke 

oplossing voor wel landschap geschikt is en hoe haar 

uitwerking mogelijkerwijs uit zou kunnen zien zou nog verder 

onderzocht moeten worden. Een ander punt van aandacht zijn 

de waterwerken. Gemalen, bruggen, stuwen, et cetera zijn de 

driedimensionale verbeelding van de watermachine en kunnen 

daardoor juist de techniek en de logica van de waterafvoer die 

in Laag Nederland tegen de zwaartekracht ingaat verklaren. 

Meer aandacht voor het ontwerp van een gemaal kan het 

waterontwerp zeker helpen. Studenten hebben bij hun 

ontwerpen veel pompen ingezet, die juist niet puur functioneel 

zijn maar door hun aanwezigheid een verhaal vertellen. Of deze 

keuzes rekening houden met de wens om energie te besparen 

willen we daarbij in het midden laten, wat ze zeker doen is de 

fantasie prikkelen en hopelijk daardoor het waterontwerp op de 

kaart van Amsterdam Zuidoost zetten. 
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