


Programma 
Deel 1 de meerwaarde van water
• 13.00   welkom & BINGO!
• 13.05 de oude Turfvaart verbindt  

Leendert Visser (Waterschap Noorderzijlvest) 

• 13.10 de meerwaarde van water 
Arjan Conijn & Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos) 

• 13.50 Water vragen, korte pauze
• 14.00  Discussie in groepen
• 14.40 plenaire terugkoppeling, korte pauze

Deel 2 sparren lopende opgaven Ruimtemakers
• 15.00 rondje ophalen waar iedereen mee bezig is 
• 15.30 sparren over opgaven 
• 16.15  afsluiting, vooruitblik & napraten











Korte notities uit discussies 

Proces

• Stedelijk niveau: Het waterschap vroegtijdig betrekken bij opgaven.
• Samen bepalen wat een systeembenadering inhoud – Wat is de 
draagkracht van het systeem?  In technische opzicht maar ook de 
leefomgeving als systeem – koppel twee systemen aan elkaar en er 
ontstaan dan allerlei (onverwachte) koppelkansen.  

• Maak krachtenveldanalyse, houd overzicht en werk gebiedsgericht 
samen (bijvoorbeeld in gebiedsregiegroep). Benoem aanjagers en zorg 
continue voor de verbinding tussen het grotere plaatje en concrete 
maatregelen / initiatieven door uitleg te geven aan de onderlinge 
relatie en wisselwerking. 

• Regionaal Niveau: Omgevingsagenda Noord – drie werkplaatsen, 
systeemanalyse. Heel veel kennis op welke schaalniveau vind je bij 
elkaar. Gemeente kan rol spelen om verschillende systemen aan 
elkaar te verbinden. 

• neem de ruimte aan de voorkant en investeer in noodzakelijke kennis
• Je hebt collega's die aanjagers zijn en je hebt dossiertijgers. Kijk goed 
wie je wanneer nodig hebt.

• Het thema water roept positieve associaties op, gebruikt dit om 
verbindingen te maken met partijen

• Burgerparticipatie: Juist op moment dat het 
kleiner/lokaler/tastbaarder wordt neemt betrokkenheid toe. NOW in 
back yard! Overheden kunnen hier meer bewust van zijn.  

Water als koppelkans

• Beschouw de betekenis en potenties van structuren binnen het 
watersysteem breed (waterhuishouding, ecologisch, recreatief, …) en 
op meerdere schalen. Ontwikkel met het watersysteem als basis een 
samenhangende visie op de toekomst van het landschap die richting 
geeft aan de opgaven die spelen

• Water heeft een belangrijke betekenis voor het verhaal van de plek 
• Historische water(huishouding) ligt aan de basis voor het herstel van 
natuurlijke systemen

• Water heeft vaak een positieve bijdrage aan het klimaatbestendiger 
maken van onze leefomgeving en de urgentie rond dit thema biedt 
kansen. Wateropgaven kunnen een koppelkans zijn voor andere 
opgaven mits breder wordt gekeken: wat speelt er nog meer? wat is 
de relatie hiervan met water?

• Door wateropgaven met andere opgaven te koppelen ontstaan ook 
kansen om financiële stromen bij elkaar te brengen. Het doorrekenen 
van plannen ‐ en dus ook op het vlak van water ‐ op maatschappelijke 
kosten en baten draagt bij aan de haalbaarheid van plannen

• Verander wateroverlast in waterberging, is een stuk vriendelijker! 
• Gebruik water als basis om erfgoed in beeld te brengen – oude 
sluizen, coupures enzovoorts spreken tot de verbeelding.

• Bedenk kindvriendelijke (veilige)oplossingen om water 
beleefbaar/tastbaar te maken – bijvoorbeeld miniwatervalletjes of 
watergoten waar kinderen een badeend in kan gooien of 
speelgoedbootje kan laten varen zoals in de stad Freiburg am
Breisgau. Freiburger Bächlebote



Korte notities uit discussies 

Handboek beken en erfgoed. Beekdallandschappen 
met karakter

Bij beek‐ en beekdalherstel (en ‐ontwikkeling) voeren waterschappen 
watersysteemanalyses uit om inzicht te krijgen in het hydrologisch en 
ecologisch functioneren van het watersysteem. Dat vormt de basis voor 
het nemen van de juiste maatregelen. Dit handboek biedt handvatten 
om landschap en erfgoed op een structurele wijze mee te nemen in 
beekherstel. Want door de landschapsgeschiedenis van beken mee te 
nemen in de analyse, groeit het begrip van het systeem en kunnen 
creatieve oplossingen ontstaan.

Andere Voorbeeldprojecten 

• Oldambt De Venne, Winschoten ‐ overlegstructuren
• Holwerd aan Zee – bottom‐up krachtige burgerbeweging
• Dorpshaven Uithuizen
• Haren‐Noord (klimaatadaptief)
• Natuurontwikkeling Westerwoldse Aa, 
• Waterberging en natuurontwikkeling De Onlanden. 

Waar lopen we nog tegen aan?

• Hoe krijg je bereik je jongeren en krijg je ze enthousiast voor 
klimaatadaptatie, wateropgaven?

• Woningbouwopgave groot – betrek waterschap op tijd! 
Waterproblematiek, bodemdaling,  veenoxidatie betekent dat niet 
elke gebied geschikt is voor woningen op lange termijn. Hoe betrek je 
(toekomstige) bewoners? Hoe houd je het laagdrempelig? Sommige 
mensen kunnen niet een eigen woonplek op een kaart aanwijzen. 
Woningbouwverenigingen zijn niet gewend meer dan 10 huizen in één 
keer te bouwen. Bijvoorbeeld Delfzijl vooral nieuwbouw – terwijl sloop 
nog moet plaatsvinden. Identiteit en oriëntatie zoek als er veel tegelijk 
gebeurt. Ontstaan sociaalmaatschappelijke problemen. Lukt het 
toekomstbestendigheid met huidige instrumentarium en alle drukte? 
Druk op gemeentes hoog, moet ook nog GOVIs maken. 

• Beste projecten ontstaan soms door escalatie: kijk maar naar 
Lauwersmeer, Paterswoldsemeer, Westerkwartier. Hoe regelen we het 
intern? Hoe stel je een “dreamteam” samen? Hoe regel je het extern? 
Hoe richt je gebiedstafels in? Gebiedsregiegroep – hoe pak je dit aan?



Oude Turfvaart verbindt

 Trek het project door tot aan Groningen, het Leekstermeer heeft 
potentie voor Stad en ontwikkellocaties als de Suikerunieterrein. 

 Door het (natuurlijker) watersysteem als vertrekpunt te nemen voor 
ontwikkelingen krijgt je betekenisvolle verschillen en 
variatie/identiteit. Neem bijvoorbeeld de woningbouwopgave in 
Leek (stadsregio Groningen‐Assen)

 Het watersysteem vraagt om een gebiedsbril op te zetten: het gaat 
om het grotere geheel kanaal/vaart‐kavelsloten‐
houtsingelstructuur‐polder‐enzovoort

Nannewiid

• Normaal is het idee van burgerparticipatie – probeer draagvlak te 
creëren. Dit keer andersom! Hoe krijg ik draagvlak bij de overheid? 
Stichting heeft eigenlijk alles goed gedaan. Bottom up – maar komt op 
gegeven moment niet verder. Wie wordt de trekker? 

• Urgentie wordt niet zo gevoelt bij gemeente. Staatsbosbeheer ziet het 
probleem niet. 

• Gebiedsprocessen met grote transities kennen een tijdsfactor – heel 
veel masseren, geduld, keukentafelgesprekken met verschillende 
stakeholders. 

• Voorkom dat lokale initiatieven worden overladen met ambities van 
bovenaf en ondersteun ze met ontwerpdeskundigheid en 
procesbegeleiding 

Aduarderzijl

Gebiedsplan Aduarderdiep - Aduarderzijl – landschappelijke inpassing.  Kannonen staan nu 
heel verloren in het landschap, samenhang is verloren. Oude schans – gebaseerd op 
tekeningen van schansen die nooit gebouwd zijn? We weten niet waar de schans precies 
lag. Als je mensen enthousiast maken voor het verleden – waar vertel je het verhaal?

• Formuleer als opdrachtgever in samenspraak met de omgeving en andere 
stakeholders het doel van de ruimtelijke ingreep. Geef ontwerpers de ruimte om 
meerdere ontwerpvarianten te ontwikkelen in plaats van één voorstel

• Onderzoek de haalbaarheid van de ontwerpvarianten ‐ breed gesprek aan met 
allerlei stakeholders en maak gezamenlijk een keuze

• Vertaal het ontwerp in een bestek en geef ontwerpers hierin een 
adviserende/controlerende rol

• Houd de ruimtelijke ingreep simpel en no‐regret/reversibel en pas op voor 
verrommeling (het is er in al zijn eenvoud al zo mooi)

• 1+1=3. Plaats de ingreep in een groter geheel zodat men wordt uitgenodigd van het 
hele gebied te genieten. Gebruik water als basis voor koppelopgave, watererfgoed 
kunnen het verhaal vertellen, maar alleen cultuurhistorie aan elkaar koppelen is niet 
voldoende context moet geladen worden. Gebied moet opgeladen worden, zonder 
daarin te ver te gaan. Kijk niet alleen naar het verleden van de locatie als schans 
maar kijk ook naar huidige en/of gewenste gebruik (functiestapeling, 
dubbelruimtegebruik, flexibiliteit) koppel bijvoorbeeld ook met biodiversiteit; 
educatieve waarde voor jong & oud – kijk wel naar specifieke behoefte van jonge 
mensen. Koppel ook met minder voor de hand liggende bijvoorbeeld kunstenaars 
van De Ploeg.  

• Kijk naar landart voor inspiratie. Daarbij wel de vraag van hoe ver ga je? 
Voorbeelden van Qatar waar ze helemaal gaan voor reconstructie XXL. Tegenover 
prachtige voorbeelden van minimalistische ontwerpen, bijvoorbeeld Richard Serra –
kunstwerken vertellen het verhaal met enkele penseelstreken in het landschap. 

Korte notities uit discussies 


