
De stad van de toekomst

Projectontwikkelaar:
'De beste funderins is water:
Een drijvende bak Verzakt nooit'
Het bedwingen van de zee is een handelsmerk van
Nederland. Een moedige projectontwíkkelaat gaat nog
een stapje vetder. 'We moeten in de toekomst gaan
samenleven met het water in plaats van er tegen te
vechten', zegt Joost Braun divísiedírecteut lnfnstructuur
van de Dura Vemeet Groep. Het bedrijf denkt na over
de kansen van een dríjvende stad. 'Mexicaanse indianen-
stammen wonen op drijvende rietvelden en in Hong-
Kong woont men al heel lang op gekoppelde bootjes.'

D@r Anienieke van R@kel

Hae laní speelt het ldee van de Dtijvende StaÍl ala
Ais Dura Vermeeí Groep hebben we ons anderhall jaar sêleden vediepr in
de eífeclen van de íij8ende zeespiegel en hoe we daarmee om moelen
gaàn. Dat kwam voon (it onze aíkeer wa.rmee mel de ba8BeÊ en
slbproblematiek in Nederland wordt om8eSaàn, waar we vooÍal in het
poldeÍijke WeÍ Nedeíand mee te maken hebben. Het onrwaleren van
poldeÍs leidt hier tol verziltinS en bodemdaling, en war doen we? We halen
hel weg, dlmpen het in ze leÍwijl hel in de polder hoort. Zo véÍminden
de sponswerking van de bodem. De slibkíin8loop zo! intelligenter opsetoí

Als de zeespieSel stijSt i, de snelheid wàarmee het waler van het land weg
k.. nromen bovendien een íuk kleiner De ber8inB vnn water wofdt ook
belàn8Íijker naamate de toevoer van!it de bron Sroter wordt. Je kunl niel
. n.lcloos doo€aan mel dijken verhosen We bouwen in Nedeíand een

Vinex huls in de uilerwaarden en beklagen ons vervolgens dàl hel $aler ror
aan hel plaíond staat. Dat is slechl beleid. Dat is niet vooruitz en op de
dinÈen die komen.staatssecrctaris van Verkeer & Watêrstaal De Vrier heil
Seze8d dal de kàns bêstaat dàt bepaàlde Bekozen Vinerlocàtier niel
sehandhaaíd kunnen worden vanwese de wateóersin8sbehoefie.
Wij denken daarom dat je to€ moel naar e€n àndere benaderins !.n sà1e..
Eeuwen lang hebben we strijd gevoerd met het wate. Ze zeS8en wel eens:
"Cod schiep de wereld en de Hollànde6 schieDen Nedefland". We mo€len
in de t@komst gaan samenlêven met het watef in plaats van eÍ reSen re
vechten. Dat belekenr een andere Íuimtelijke invulling van land en uarer.
Als je berekent welk arcaal je nodiB hebt voor warerbe€inB dan kom je in
Nederlànd ruimte lekort. Als je de ve6chillende íuncties combineeí kr jE
je meer ruimle. Op hel waler kun je wonen, weÍken en recreèíen. í!ncl es
die we nu a l lemaalop hêt  land b€denken. '

'Water is een wezenliik onderdeel van de
ruimtelijke invulling geworden'

vindt u met uw ideeên sehoot bijde Nederlandse overheid?
'ln de komende Vijíde Nota Ruimtelijke Ordenins kÍij8r warer een berere
plaals loebedeeld dan in het verleden- ldeeën over samenwerken nrer .
plaats vàn írijden regen wàter vind jê daar nu @k in terug. ln regeníelling
lol vroeSeÍ is water een wezenlijk ondedeêl van de ruimtelijke invullng
ileworden. ln de Vijíde Nora R!imlelijke OrdeninS pÍàal de overheid n er
alleen meer over rood en Broen, maar ook over blàuw in de ruimteliike
invullinB. Wal momenteel ook àl speeh l, dat binnen de sledelijke
vernieuwing de €omponent water een erkend element is gewordên.
op de World water Coníerence in maaí van dit jaàr hebben wij onze
ideeèn over de Drijvende Stad gepresenteeíd. Wat ons opviel wà, d.Í lel
gemeenles problemen hebben met de walerhuishoudinB. In veel Hol andse
íeden liS8en gedempte oude Srachten. De vraag dingt zich n! op oí dàr
dempen niel verkeerd is geweest Bezien de behoefte aan walerbeísins in
het íadsplan. In Delí1 heeft men re8elmatiS last met kelders die onderlopen.
In het denken over de Drijvende Stad is de boodschap: Ba het waterb€her
niet  modula i r  behandelen,  maar r icht  ie  op een meer muhi tunct ionele
benadering waarin wateÈ, woon- en recreatieve functies worden
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)€.nh\ikkelingen in de lcTrechnolosie ziin hiervoor van enorm belang
n.rat !oorz enin8en die op her land bes€hikbaaÍ zijn in de nabiie
er,)mí ook op de "onderlesser" water reálirei! woÍden.'

Bl1àdem Eeen eilanden, maar dtiivende bouwwerkenl
ten e,l.rnd komt voort vanuit het g€dachteSoed dat je je vedediSr reg€n
r€r N.irer en die Bedachle moet je nu juist verlaien. Want wat do€n we?
^e zetlen palen in de 8rond, le8gen een fundering aan en bouwen eÍ een
rurs op. lk ze8 ahijd: de beíe Í!nderinB is watel Een drijveodê bak verzakt
e t !!ànt riiÍ en daah met het water. Er zijn veel voordelen aan driivende
Du$$erken. Een van onze project€n is een driivende kas, €€n
?eÍeevoderd idee dàt we samen mer keonisinsrituren aan het uihaeíken
!ijn. De aànwezigheid van water wodt hier oplimaal benut en door de kas
nel complterSest!u.d€ technieken te dÍaaien kun je de zoninval reguleren
ln oprimàliseren. Het principe van aular&ie, een zelflevende cel, ligr e6an
en FÍo.dslaB. Ook zijn er losistieke voodelen doordat het laad- en

\,1ààí niet àlleen w€*en op water kan intercsante voodelen bieden.
\,lenscn waàrderen water in hun woonomgevinS. Momenteel zijn we in de
ritetunarden bij Maasbommel bezis met vijÍli8 dijvende luxe rccreáriewo-
)inÊ€. d e vier meter watêíoeilveBchil moeten kunnen veíwêíken. Daarcm
s de diikverzwaring daar van een immense hoogte. Voor een BrootschaliS
won.n op wateí prcject is de Amstedamse Bijlmer *n goed voorb€eld.
fe Waterschapp€n eist€n dat daar waterpartijen in B€sraven woden. Al, je
'l die waterpaítijen bij elkaar oprek kun je er een leuk meeí maken en een
;ebied van drijvende wonin8en làten ontstaan. Mensen kunnen daar andeB
even. Dat is nog eens wat anders dan een sàaie Vinex,locatie, waaí síiize
ron ngen worden opgesierd mêt een leuk gevelst*nije. En als we kanalen
ía!€n vooí het wáterbeheer kunnen we daaí watertaxi's laten varen.'

\lsoí de bootverbinding van Lelystad naat Amsterdan zo'n succes ||as?
Dle lijn c opsedeh omdal de passa8ie6 er al buiten de Olanjesluizen uit
noesten. we hebben koninkijken in Nederland en een van de oudste
(oninkÍijken is het wateBchap dat zijn koninkrijk niêt aan8erast wensr- En
ret was een probleem om een aanlegplaats in het hartje van de sràd le kij,
;en. N emand wilde meewerken. Dat zie;e bii ieder veranderinssproces.
.legentiS pro.ent is te8en, vijf procent weet het niet en vijí procenl is voor'

Op welke te|,7'iin speeft de Dtijvende Stada
'Hel projecl mel de dÍijvende recrcatiewoninsen in Maasbommel is al een
heel con..et prcducl, maar het schaalniveau is no8 heel klein. Waar hel
om Eáat is dal je beginr meI kleine concrcle producten die tartbaar zijn
voor de samenlevinB en l{hnieken in zi.h dragen die passen binnen een
roekomstiSe d jvende stad.
D€ nane woonwijk en bedrijísteireinen moet je plaatsen in de periode ron€
2010. Maar dat is nos kleinschalis. Rond 2015 zou je een drijvende slad
als ambitie kunnen tomulercn, bijvoorbeld en l,b!€ 2. Steeds moet je
kleinschaliB be8innen om de plannen veruolsens op grcterc schaal uil lê
werken en verbanden te ontwikkelen. Bijderseliike plannen komen veel
prcblemen op je aí. Een breed kenniscentrum i, daaÍom nodi8 om mer
elkaàr tot oplosingen te komen.'

Denkt u bii de locatie voor de Dtiivende Stad ook aan kustwateren oí

'Open zee heefi natuurlijk een bepaalde dreisins vanwese d€
natuurknchten die daar heeísen. Mens€n d€nken: als het wer heíii8
wordt, o jee, wát dan? Maar daar biedt de techniek oplossin8en voor Op
ze€ kun je een luwte creéren binn€n h€r zee8€weld, door er een dijk v@r
te l€88en en zo de BrooGte k6chten we8 te nemen. Er zijn dus wel Íand-
voorwaarden om €en bepaalde kwaliteit van wonen en we.ken !e krij8en.
Veel haven, in de wereld ljgSen op land teftiil baS8erschep€n pe.manent
bezis zijn om de vaa€eul open te houden. Je zou die haven ook op op€n
zee kunnen le8sen, nabij een natuurlijke vaa€eul.'

Frdrns "/b5 'n ,{'€à' eaebien oe coud€n Hàm



Ee.tadt et alzoiets als een driivende hàvena
'\ee. maar in hêt Midden Oorten ,ijn wel olieteminals die een eind in
zee ligBen. Die IigSen vaí, zoaÍs ook b@Íeilanden vàstli8sen, maar
reAe jkeíijd ook driiven. Wij pobêren het b€Erip 'drijven' le verruimen.
\!anr hel om 8aàt is dat een eiland een stukje vaíi8heid is in het water.
Ee. schip drijft maaí je kunl er op leven. Je moet water dan wel accepteren
.r r ondedee/ van je leefomSevins.
\\'ii hebben ook mee8edacht met een eilànd voor een vlieeveld voor de
\ederlandse kuí. De.entrale aíhandelinE, zoak de ontvangí van
p.ssn8iers, zou op Schiphol moeren blijven. Hel idee was dar ie vànuit
S.hiphol mel een onde€rondse hish ,peed lijn naaí het eiland zo! 8aàn
en daar op een vliegl!i8 zou íappen. Door de enorme inveneringen achl
msn het op korre termiin niet haalbáar. Dàt eiland hàd misschien ook wel
dr  ivend kunnen z i in .
In de wereld zijn veel mer díjvende ,aken, Beborcn uit noodzàak. Je hebr
.lÍ jvende steden in HonE KonB, waar menren in bootjes wonen die àan
elkaar sekopp€ld zijn. ln Mêxico wonen indianeníammen, die ooit van
hun land verjaasd weden, op een díijvend rieren eiland in een enorme
brnnenzee. In Benin heeÍt de bevolkins lercn leven met @n ivier die hun
lindbouwgronden regelmàti8 ondef water zel. Ze hêbb€n r<hnolo8ieèn
onrwikkeld die op het eeístê Sezicht simpel zijn, maa' toch ook hêel knap
b.dacht ziin. Het slib dat achteÈlijft als her wàrerpeil van de Ívieí zakt
sebruiken ze als plaSgen om Bewassen op te làten 8r@ien. Op dijvende
$eilanden Brazen Beiten en hun huizen staan op palên. Die mensen hebben
een manier onlwikkeld om met hel waler om le saan.'

'Hoe overtuig je een koninkriik dat
Waterschap heet?'

L eitt een brcde maàEchappeliike discossie ovet cle bouw van driivende
\tè.bn h ons land. Hoe paat u dat aànDakker?
'Hct 

8àat om het draaSvlak en hieruoor m@ten mensen een knop in hun
hooid omzetten. Je kunl her niet alleen, je moet het mel elkaar doen. Het
Fn!l niel om een ulopie maa. om een rea:el gedachtego€d. We Saan de
rhem.rl ek met de overheid besprcken. De private sector kriisr een íeds
belingÍ jkere rolomdnt we te maken h€bbên mel een terlAtÍedende
.^./he d. Wii w llen als Droieclonhvikkelaar daarom meedenken mel

màalschàppeliike probiemen en niet wàchten totdàt er een adveíenl,e n
de knnl rlaal. De oveáeid moel dê randvooBaarden cr€ÈÍen om te koÍFn
lol een verdere veÍdieping van technische oplossinSen. De Íol van de
ove.heid È niet beperkt tol subsidiegever Ook in de belevinSswaarde dàl
hel itaal om een wezenlijk prcbleem in de toekomí, moet de overheid en
rol vervullen. Recentelijk hebben we veel last 8€hàd van
ove6rrominsen, dus de maatrchappelijke erkennins van het probleenr s
meer dan ooit aanwezi8.

Een windturbinepark lan9s de kust wordt àl niet door alle paniien net oÊn
amen ontvanqen. Hoe veflvacht u ddt het d.dagvlak v@t de Driircnde

'wij onderuinden indedaad dai niet de techniek maar het maatschappelijk
díaaSvlak hel bêlangrijkste knelpunt zal zijn. Want de rcíerentie bij hel
Brole publiek is nou eenmaal: wonen op land, met de bijbehorende inrrà-
íruct!ur en bereikbaarheid. Aan die acceptalie zullen we moeten weÍken.


