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Programma informatiebijeenkomst waterlijk gebied

15.45 Peter van Rooy directeur NederLandBovenWater 
Welkom, inleiding 

15.55 Impressie van het gebied in beelden
16.00 Peter van Rooy in gesprek met:

Wouter van Zandbrink Coalitie Delta Natuurlijk (natuur) 
Rik Jonker RWS (energieopgave) 
Jaap Broodman Provincie Zeeland (visserij)
Leo Adriaanse RWS (waterbeheer) 
Eric Luca RWS (scheepvaart in het gebied)
Jorrit Bijl (recreatie) 

17.00 Pauze 
17.15 Liz van Duin RWS en Ben de Reu Gedeputeerde van Zeeland 

Ambities voor de prijsvraag
17.30 Cilly Jansen directeur Architectuur Lokaal 

Toelichting op de prijsvraagprocedure 
17.45 o.l.v. Peter van Rooy

vragen van & antwoorden aan aanwezigen
18.30 Afsluiting, broodjes



Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater 



Energielandschap van 
de Toekomst

Prijsvraag samen met Noord-Brabant, 
Overijssel, Zeeland, RWS, RVB & Zwolle 

Peter van Rooy
Directeur NederLandBovenWater



Bewustwording

Een moderne industriële samenleving 
kan worden beschouwd als een 
complexe machine die hoogwaardige 
bronnen van energie degradeert tot 
restwarmte.

Scientific American Energyspecial, 1971



Overtuiging

Nederland heeft alles in zich om 
wereldlaboratorium te worden voor 
effectief, duurzaam en participatief 
realiseren van integrale en complexe 
opgaven.

NederLandBovenWater, 2009



Les

Meervoudig ruimtegebruik en brede 
acceptatie van een nieuw ordenend 
principe staan of vallen met gedeelde 
urgenties (moeten), ambities (willen) 
en condities (kunnen).

Twintig jaar praktijkonderzoek Habiforum & 
NederLandBovenWater



Feit

Nederlands landschap gevormd door 
omgaan met water en energie. 

Boskap, zaagmolens, drooglegging-
molens, veen, steenkool, aardgas, 
kernenergie, biomassa, windmolens, 
zonne-energie, getijde, osmose, 
geothermie, kernfusie, waterstof, etc.



Nieuw

Tempo en omvang.
In 2017 >94% fossiel en nu al verzet 
tegen wind- en zonneparken.

In 2023 <84% fossiel en daarvoor 
veel ruimte en tientallen miljarden 
nodig.

Innovaties in denken en doen cruciaal.



Innovaties

- Hernieuwbare bronnen;
- Inpassen in landschap;
- Participatie particulieren;
- Opslag elektriciteit;
- Minderen energieverbruik;
- Beter benutten energie;
- Betaalbaar voor iedereen.



Geen schijnoplossingen



Prijsvraag

Focus op innovaties 1/2/3/4 in drie 
gebieden: 
- Landelijk (rond A16);
- Stedelijk (Zwolle);
- Waterlijk (Zeeuwse zoute wateren).





Impressie van het gebied in beelden



Peter van Rooy in gesprek met: Wouter van Zandbrink Coalitie Delta 
Natuurlijk (natuur) Rik Jonker RWS (energieopgave) Jaap Broodman
Provincie Zeeland (visserij)                                           Leo Adriaanse RWS 
(waterbeheer) Eric Luca RWS 
(scheepvaart in het gebied)
Jorrit Bijl (recreatie) 



Pauze
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Liz van Duin RWS en Ben de Reu Gedeputeerde van Zeeland 
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Cilly Jansen, Architectuur Lokaal



Uitschrijver en partners



• kenniscentrum bouwcultuur 
• cultuur-/architectuur-/bouwbeleid
• verbeteren (publiek) opdrachtgeverschap
• opdrachtgevers, opdrachtnemers e.a.
• onafhankelijk, niet-commercieel
• ‘culturele ANBI’ 



dagelijks gratis meldingen @archopdrachten

Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden

• onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk 
• portal EU & nationale architectuuropdrachten 
• uitschrijvers aanbestedingen architectuur NL
• ondersteuning alle belanghebbenden
• vanuit convenanten rijk, gemeenten, branche
• markttransparantie vanaf 2005

TenderNed



• standaardisatie en maatwerk
• uniformering leidraden aanbestedingen & 

prijsvragen
• concentratie op inhoud opgave
• verhoogt transparantie, verlaagt kosten
• vermindert juridische fouten 
• bevordert doelmatig inkoopproces 
• vereenvoudiging, toegankelijk taalgebruik
• toelichting, aanbevelingen
• formulieren

Kompas light Prijsvragen >  >  >  >  >  >  > Reglement



Opgave
innovatieve, inspirerende, uitvoerbare ideeën 
voor duurzame energie 
• aantrekkelijke landschappen
• draagvlak bewoners en ondernemers
• toekomstgericht denken over Nederland 
• laboratorium voor energiewinning 
• vermindering van energiegebruik
• meervoudig ruimtegebruik
• geen nieuwe problemen
• teams

Procedure
• Reglement cf Kompas Prijsvragen
• 1e ronde: anoniem, visie, 3 gebieden
• Toetsing, jury, selectie max. 3 visies per gebied
• 2e ronde: max. 3x3 visies uitwerking tot een 

plan; vergoeding € 15.000 ex btw
• Toetsing, jury,  3x1 winnaar, prijzengeld              

€ 25.000 ex btw
• Juryrapport & publicatie inzendingen
• Einde prijsvraag
• Vervolg? Overleg juryvoorzitter, winnaar en 

partners

Openbare prijsvraag in twee ronden



Website



Inzendingen
1e ronde

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Visie, plus:



Vragen & antwoorden


