
Designing the delta: een opgave voor 
ontwerp en beleid 
 
Nederland kun je niet los zien van het water. Het blijft kwetsbaar voor overstromingen en 
door het veranderende klimaat groeit de dreiging van wateroverlast. Tijdens het varende 
BNA congres ‘Designing the Delta’, toonde een tiental deskundigen aan hoe ruimtelijk 
ontwerp succesvol kan bijdragen aan een klimaatbestendige delta. In Nederland, maar ook 
daarbuiten. 
 
Het weer zit mee wanneer de deelnemers van ‘Designing the Delta’ aan boord stappen van 
een Rotterdamse rondvaartboot. Windvlagen jagen over het water van de Maas, dat 
daardoor meer kolkt dan normaal. Hoewel het nauwelijks iets voorstelt in vergelijking met 
springvloed of storm, laten de golven er geen misverstand over bestaan een verraderlijke 
kracht te hebben. Ideale omstandigheden dus voor ontwerpers, beleidmakers en ingenieurs 
die de delta (willen) beschermen tegen het wassende water en andere gevolgen van 
klimaatverandering. 
 
Water is een kans 
BNA-voorzitter Willem Hein Schenk leidt het congres in met een kort pleidooi voor 
ondernemershap bij architecten. Nu dat de ‘gouden eeuw’ voor de bouwsector voorbij is, 
moeten architecten volgens hem ‘weer op een ondernemende manier de toegevoegde 
waarde leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland’. De Nederlandse 
waterveiligheid noemt hij een kansrijke markt waarin architecten met hun 
verbeeldingsvermogen beleidsmakers en ingenieurs kunnen bedienen. 
 
Bart Parmet, Directeur Staf Deltacommissaris, ziet eveneens een rol weggelegd voor 
ruimtelijk ontwerpers in de uitvoering van het Deltaprogramma 2015. De plannen, waarmee 
het kabinet inmiddels heeft ingestemd, voorzien in een groot aantal technische en 
ruimtelijke maatregelen, vooral in het rivierengebied. Parmet noemt zichzelf een groot fan 
van ontwerpend onderzoek, ‘omdat het een gezamenlijke taal oplevert tussen overheden, 
burgers, techneuten, ideeënmakers en creatievelingen’.  
 
Hij vertelt dat zowel in de planningsfase als in de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma 
wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke, integrale samenwerking tussen verschillende 
disciplines. ‘Bij een verkenning voor bijvoorbeeld een dijkversterking wordt op de eerste 
plaats gewerkt aan een goede ruimtelijke inpassing. De volgende stap is dat we gaan kijken 
of we het project kunnen koppelen aan andere ruimtelijke ambities en in bepaalde gevallen 
naar uitwisselmogelijkheden met rivierverruiming. Daarbij streven we naar de beste 
oplossingen, dat wil zeggen goed werkend én mooi.’ 
 
Regionale aanpak 
Ook Henk Ovink pleit bij aanpak van de wateropgave voor een brede koers, dwars door 
overheden, wetenschap, bedrijfsleven en communities. ‘Samenwerken op een regionale 
schaal is key’, zegt hij. De waterexpert is door de Nederlandse regering uitgeleend aan de 



Amerikanen, nadat orkaan Sandy eind 2012 over de oostkust van de VS was geraasd en 
grote delen van New York en New Jersey onder zeewater waren gelopen.  
 
Ovink adviseert de Amerikaanse minister Shaun Donovan (Housing and Urban Development) 
over lange termijn innovatie en wederopbouw. Maar, zegt hij ‘de meeste mensen in de 
getroffen regio’s willen helemaal niet innoveren of nadenken over de toekomst. Ze willen 
terug wat ze verloren hebben.’ Om ook hen deel te laten uitmaken van de toekomstplannen, 
riep hij een internationale ontwerpwedstrijd in het leven (Rebuild by Design), waar teams 
innovatieve ideeën moesten presenteren om New York en New Jersey te beschermen tegen 
stormen en zeespiegelstijging.  
 
‘Een ontwerp geeft techniek en innovatie een sociale, fysieke, economische, culturele en 
ecologische betekenis. Bovendien kan een ontwerp de politiek voorbereiden op 
besluitvorming’, zegt Ovink. Volgens hem was ontwerp al essentieel bij de ontwikkeling van 
het Deltaprogramma en wordt het cruciaal bij de uitvoering ervan op regionale schaal. 
 
Vier best practices 
Eén van de zes winnende ontwerpen van Rebuild by Design is ‘Big U’, een ontwerp van het 
BIG team dat wordt gevormd door o.a. BIG van sterarchitect Bjarke Ingels en het 
Nederlandse bureau One Architecture. Het is een gigantisch, multifunctioneel 
beschermingssysteem dat Manhattan tegen stormvloed en overstromingen moet 
beschermen. Samen met de lokale bevolking werkte het ontwerpteam aan een plan, waarin 
met zoveel mogelijk van hun belangen rekening is gehouden. Matthijs Bouw van One 
architecture beschrijft Big U als ‘een menu van verschillende oplossingen voor Manhattan, 
waarbij soms wordt gebruik gemaakt van bestaande gebouwen en infrastructuur, soms ook 
nieuwe constructies worden toegevoegd.’ 
 
Een mooi voorbeeld van klimaat adaptief bouwen in Nederland is het Waterplein van De 
Urbanisten. Het grootste deel van het jaar staat dit plein middenin Rotterdam droog en 
kunnen mensen er basketballen, skaten en luieren. Alleen wanneer er sprake is van fikse 
regenbuien ontstaat er een tijdelijke vijver. Florian de Boer vertelt hoe participatie met 
studenten, bewoners en ondernemers uit de buurt integraal onderdeel was van het 
ontwerpproces. Zijn advies? ‘Formuleer het belang van je project helder voor iedereen die 
erbij is betrokken. Dan zijn ze eerder bereid erin te investeren. Het is een tricky proces, maar 
in ons geval heeft het veel opgeleverd.’ 
 
In Nijmegen wordt gewerkt aan de Citadelbrug, die een verbinding legt tussen de 
noordoever van de Waal met het toekomstige stadseiland Veur-Lent bij de stad. Vanaf het 
begin was duidelijk dat het meer moest worden dan ‘een plank over het water’, vertelt 
Geert de Vries van de gemeente Nijmegen. ‘Al bij de planvorming hebben we als 
opdrachtgever (landschaps-)architecten betrokken, die hebben meegedacht over de 
ruimtelijke kwaliteit en het gebruik.’ NEXT architects kwam met een ‘overstroombare’ brug: 
het lengteprofiel van de citadelbrug is asymmetrisch, waardoor het laagste deel van het 
bouwwerk bij hoogwater verdwijnt. Wat dan overblijft zijn stepping stones en terrassen. 
Architect Michel Schreinemachers licht toe: ‘Om ruimtelijke kwaliteit de waarborgen, ook in 
de planuitvoerende fase, is soms overtuigingskracht nodig. Als je goed weet uit te leggen dat 



je iets wil maken dat past bij dat landschap, in ons geval bij het rivierenpark en de beleving 
van de verschillende waterstanden, dan bereik je uiteindelijk het beste resultaat.’  
 
‘De nieuwe Mark’ is één van de laatste inspiratieprojecten die op het programma staan. 
Hans Thoolen (coordinator stedelijke kwaliteit Breda) en Lode Havermans (Havermans 
Hielkema architecten) leggen uit hoe watermanagement kansen biedt om een binnenstad, in 
dit geval Breda, duurzaam te herontwikkelen. Door infrastructurele werken als het 
rioolgemaal en de bruggen te koppelen aan vrijetijdsbesteding en unieke beleving, hebben 
ze de haven en de rivier ‘de Mark’ op eigentijdse manier teruggebracht in het Bredase 
straatbeeld.  
 
Nieuwe gouden eeuw 
Dijkgraaf van waterschap Rivierenland Roelof Bleeker rondt de middag af. Hij stelt dat er een 
nieuwe gouden eeuw in het verschiet als de ruimtelijke ordening en het waterbeheer (‘twee 
krachtige planningstradities’) nog meer met elkaar gaan samenwerken. ‘De komende jaren 
komen er steeds grotere budgetten beschikbaar voor het Deltaprogamma. Deze zouden niet 
uitsluitend gebruikt moeten worden voor monofunctionele dijken, maar moeten worden 
gekoppeld aan andere ambities, gericht op de publieke ruimte. Zo kunnen we met hetzelfde 
budget méér waarmaken. En met de ontwerpkracht die in Nederland aanwezig is, moet dat 
kunnen.’  
 
Ontwerpers en architecten raadt hij aan een plek aan tafel te claimen, omdat zij als geen 
ander de opgaven van het waterschap kunnen verbinden met ambities die in de regio leven. 
‘Met uw kennis van herstructureren, het verkennen van nieuwe opgaven, verbeelden en 
verbinden is de waterveiligheid en de klimaatbestendige toekomst van Nederland niet een 
kwestie van vinken, maar van vonken.’ 
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