
Waterwoningbouw 
Landschapsbouwplan voor 2500 woningen rond een nieuw aan te leggen
watersportgebied. Een economische impuls in een stervende landelijke
regio.
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Er ontstaat een beschutte
binnenplas en een grote
open buitenplas die vaar-
verbindingen heeft tot in
Friesland. Natte natuurge-
bieden flankeren deze
plassen

Er ontstaat een waterstad
met openbare ruimten die
eenzelfde complexiteit
kent als op het land. 
Steen wordt vervangen
door water. Voertuig door
vaartuig.

Oude elementen zoals lint-
bebwouwingen, landgoe-
deren enbestaande bos-
sen worden naadloos
opgenomen in de nieuwe
wereld.

Een  plan met een sterke
nieuwe identiteit, geent op
bestaande structuren helpt
bij het  doorzetten naar
een nieuwe cultuurhistorie.

De bodemkaart is uit-
gangspunt voor de con-
touren van de plas. de
bebouwing komt op de
hoger gelegen delen en
het open water komt in
de diepe delen. 

Er ontstaat een groene
weelde van natuur en tui-
nen met ertussen waters
in alle vormen en maten.

De nieuwe woningen vor-
men allen samen een ‘atol,
dat zich kan meten op de
schaal van het landschap.

Door een slimme plaatsing
van de huizen ontstaan
hele groene lommerrijke
wateren en smalle stenige
waterstraten. Het water
wordt ook gebruikt als
‘straat’. 

De bestaande landwegen
vormen de basis voor de
ontwikkelingssstruktuur van
de nieuwe waterstad. De
waterstad is door de land-
wegen verbonden met de
oude krans van dorpen.

Eeuwenoude landbouw-
gronden worden onder
water gezet en omgeto-
verd tot recreatieve speel-
gebieden. Het landschap
ondergaat een dramati-
sche metamorfose.

De nieuwe huizen mogen
niet de waterkant annexe-
ren. Daarom worden ze in
het centrum van de plas
gelegd, zodat de bestaan-
de dorpen eerste rang
komen te liggen.

Alle woningen krijgen een
kavel van 800m2. De
kavels samen vormen klei-
ne eilanden. Sommige
eilande blijven onbebouwd
en vormen informelealle-
manslandjes.
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