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De ruimte van het landschap (water, steden)

als ‘gedeelde werkelijkheid’



- Veiligheid, zoetwatervoorraad

- Openheid (rust, weidsheid, duisternis)

- Natuur (vogels, vissen)

- Cultuurhistorie (recreatie/toerisme)

- Productiviteit: landbouw, visserij, energie

- Landschappelijke variatie

Van ‘kernwaarden’ naar ‘gouden regels’

- Hoe tekenen deze kernwaarden zich af in de concrete ruimte;

- Welke grote lijnen of gouden regels zijn daarin te ontdekken



Het water als samenbindend element

Het gebied toont vele gezichten



10 gouden regels

handreikingen

om de relatie tussen land en water te versterken

wat/waar wel/niet



1. Rondje op de dijk

achter de dijk … of op de kruin



Maak ‘het rondje’ compleet: realiseer de ontbrekende schakels



het is druk op de dijk ruimte om te landen

2. van lijn naar zone



‘rondje’ IJ’meer = reeks kustlandschappen (binnendijks/buitendijks)



opeenvolging van baaien en kapen

3. Baaien en kapen



respecteer de opeenvolging van baaien en kapen



4. Grillig en strak

het verhaal van onze waterstaatkundige geschiedenis



Koester het contrast tussen grillige en strakke kusten



knusheid/havenstadje oneindigheid

5. Beschutting en openheid



de langste zichten (lengte-assen) ‘dragen’ de openheid



De reeksen en ‘vensters’ dragen de relatie land-water 

6. Schakelpunten en dwarslijnen





7. Diversiteit van het watervlak

Gradienten in en tussen Markermeer en IJsselmeer



Karakterverschil tussen Markermeer en Ijsselmeer 



Landschappelijke varieteit (patchwork) als kernwaarde

8. Diversiteit van het achterland



17e eeuw e.o.



20e eeuw e.o.



SWEET FREEDOM

9. Intensivering van het netwerk

Cross-overs, ferrylines, bestemmingen, aanlandpunten



Vaarroutes: leemtes en blinde vlekken



volwaardig netwerk: schakels in het Verhaal NL/IJsselmeer/delta



...“Waar komt het Kroller-Muller van de 21ste eeuw?”...

10. Trekkers, iconen





- Het koesteren van de verschillen

- Cultiveren van het contrast 

- Vormgeven aan de overgangen

- Bieden van keuzemogelijkheden

- Het water als verbindend element

 ‘metropolitane verademing’ 

Bert Boerman (BPIJ): “handzaam, niet-directief, universeel”

Handreikingen…



- Flevokust: een metropolitaan kustlandschap

- Waterland: ‘greenbelt’, een zwerflandschap bij de stad

- Friesland: het waddengevoel op het vasteland

- Houtribdijk: filter tussen Markermeer en IJsselmeer

- IJmeer: sluitsteen of startschot?

> Slotconferentie van Eesterenleerstoel: 13 december 2016

Vingeroefeningen



uitdaging voor vandaag:

de handreikingen/gouden regels als hulpmiddel

om zinvolle en wervende ‘pakketjes’ samen te stellen


