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Elk ontstaan is op grensvlakken 
druppels van de ene wereld uitspattend 

en aanpassend aan de andere 

toen het water stil werd en koeler 
ontstond door de inval van Iicht Ieven 

en waar de zee het land kust 
(dans van eben vloed, elke golf herhaalde paring) 

beginnen telkens nieuwe landdieren 
en ook de terugkeer van land naar zee 

van Iucht naar zee, naar land 
elke grensovergang verrijkt 

dwingt tot nieuwe eigenschappen 

of is ontwikkeling niets dan opgeven van bereiktheden 
steeds berooider worden, 

tastend naar wat een kern moest zijn 
de reiziger een rollende steen 

Dick Hillenius, Kust 





invloed zn. 'inwerking; gezag' 
categorie: geleed woord, leenvertaling 

Mnl. invlote 'inwerking' in van din invlote der sinne 'onder 
invloed van het verstand' [1290-1310; MNW-P], een nieuwe 
invloet des Heileghen Geestes 'een nieuwe inwerking van de 

Heilige Geest' [1466; MNW-P]; vnnl. der gratien in-vloedt 
'inwerking van de gratien' [1626; WNT]; nnl. 'persoon 
of instantie met invloed', in door een magtigen invloed 

ondersteund 'door een machtig gezag ondersteund' [1784; 
WNT willekeur], den invloed, dien gy op myne Dogter hebt 
[1785; WNT], in de verbinding onder de invloed 'onder de 
invloed van alcohol' [1950; van Dale], ook onder invloed 

'onder invloed van alcohol' [1960; Koenen]. 
Gevormd uit in- 1 en een tweede lid, dat in de oudste 

attestatie vlote 'het stromen' is, dat behoort bij de wortel 
van mnl. vlieten 'stromen, vloeien, drijven', zie vloot. Het 

tweede lid in de latere attestaties en de huidige vorm is mnl. 
vloet, afleiding van vloeyen 'stromen', zie vloed en vloeien. 

Gevormd als leenvertaling van middeleeuws Latijn influentia, 
afleiding van klassiek Latijn influere 'binnendringen', gevormd 

uit in- 'in-', zie in- 3, en fluere 'vloeien', zie fluctueren. 
Influentia duidde oorspr. de inwerking van de sterren op de 

mens aan en werd in mystieke teksten een omschrijving voor 
'het binnenstromen van de Heilige Geest' (Bernardus van 

Clairvaux). In die betekenis is invloed van Middelhoogduits 
Tnvluz denkbaar (FvW, Pfeifer). 

Etymologisch woordenboek 



Het woord 'invloed' is afgeleidt van het woord vloed. Net als het Duitse 
'EinfluB' dat gebaseerd is op 'die Flut' wordt in de Nederlandse taal een relatie 
gelegd tussen het inwerken van iets op de geest en het hooggetij . De letterlijke 
waterstroom die in de vorm van een fysieke vloed het land instroomt, wordt 
figuurlijk ingezet om het verkrijgen van nieuwe ervaringen en onbekende 
informatie te verbeelden. Het is echter geen water dat ons lichaam of geest 
binnenstroomt of vloeit, maar kennis. De vloed wordt zodoende metaforisch 
gebruikt om tot een dieper inzicht te komen: een grater bewustzijn van de 
dingen die eerst nog buiten de dijken en danunen van onze gedachten gesloten 
waren. 

Maar invloed gaat oak over de exteme krachten die onophoudelijk inwerken 
op ons menselijk lichaam en op dat wat de mens doet en maakt. Alles wordt op 
een bepaalde manier bei"nvloed. En het zijn daarom de invloeden die de motor 
zijn voor veranderingen en dynamiek. Het zijn deze constant wisselende 
krachten waarvoor steeds opnieuw een nieuwe balans gevonden moet worden 
in de vorm van door de mens gecontroleerde (architectonische) ruimten. Dus 
tegenover de 'natuurlijke' invloeden staat de menselijke invloed die, zeker 
binnen Nederland, de hoofdrol speelt bij het vormen van het landschap. 

Het begrip invloed biedt de mogelijkheid om het Nederlandse landschap op 
verschillende manieren te ervaren. Het geeft nieuwe perspectieven om dit 
vreemde, kunstmatige landschap te kunnen begrijpen. 



VOORWOORD 



boven: piramiden van Teotihuacan, Mexico 
onder: Noordoostpolder (afkomstig uit het boek Polders!) 



Dit project gaat over het Nederlandse landschap. Het gaat over de architectuur 
en de maakbaarheid van dit fascinerende platte landschap. Over de wil en 
de noodzaak om deze zompige moerasdelta bewoonbaar te houden en te 
controleren. Het gaat over het constante spel dat we moeten spelen om onze 
voeten droog te houden. Het gaat over de stilstand en de dynamiek van bet 
landschap. 
De aanleiding om mijzelf bij het afstuderen op dit kunstmatige landschap 
te richten, is geworteld in twee gebeurtenissen die juist plaatsvonden buiten 
Nederland. Enerzijds was de confrontatie met bet Zwitserse landschap van 
grote invloed op mijn denken over het Nederlandse landschap. Anderzijds 
waren het de verhalen en de ervaringen van bet Mexicaanse landschap die 
mij deden besluiten om mij verder te verdiepen in het Nederlandse landschap. 
In Mexico bezocht ik de pirarniden van Teotihuacan die op een zeer bewuste 
manier een relatie aangaan met het omliggende landschap. Het verhaal gaat dat 
de piramidebouwers ervan overtuigd waren dat het gehele landschap met zijn 
bergen, rivieren, velden en vulkaankraters, net als de piramiden, menselijke 
scheppingen waren. Dit lijkt een vreemde en nai'eve veronderstelling die 
onmogelijk lijkt te zijn. De bergen en vulkanen, zeeen en rivieren van Mexico 
zijn geen menselijke creaties. Maar in Nederland hebben we het landschap 
wei degelijk zelf gemaakt. Wij hebben het landschap gekneed, geboetseerd, 
gecontroleerd en gecultiveerd tot wat het nu is. De architectuur die wij maken, 
en alles wat we doen, staat altijd in hechte relatie met deze gemaakte context. 
Dit project is een poging om een beter begrip van het landschap te vinden en 
dit te demonstreren in architectuur. Het weerspiegelt mijn zoektocht naar de 
essentie van het Nederlandse landschap. Tastend naar wat een kern moest 
zijn .... 



De idee van de capsule 



Latijns: capsa (doos I container) komt van het Latijnse: 
capera (omvatten, vasthouden, bewaren, in gevangenschap 

houden) Houder I afsluiter. Werktuig of verlengstuk van 
het lichaam dat zich heeft ontwikkeld tot een kunstmatige 
omgeving die de vijandige externe omgeving buitensluit. 

Lieven de Cauter, De capsulaire beschaving 



In bet theoretische project dat voorafging aan bet afstudeerproject onderzocbten 
we de idee van de capsule als arcbitectonische ruimte. De ruimtecapsule staat 
metafoor voor de wijze waarop mensen zich terugtrekken binnen kunstmatige 
en gecontroleerde milieus die wars zijn van ongewenste factoren en waar 
ongecontroleerde elementen en ongevraagde ervaringen buiten de deur worden 
gehouden. De capsule is zodoende een controlemachine. Een kleine begrensde 
en geordende ruimte die essentieel anders is dan de vee! minder gecontroleerde, 
of zelfs als vijandig ervaren buitenwereld. De mens 'capsulariseert' zichzelf 
meer en meer na gelang men de buitenwereld als gevaarlijker ervaart. (Het is 
daarom niet verwonderlijk dat juist deze thematiek in deze tijd van terrorisme 
en globale wantrouwen zijn intrede doet in bet architectonische debat.) Het 
idee van de capsule verbeeld dus op sprekende wijze de architectonische 
schil die men opwerpt om bet binnen van bet buiten te scheiden, en een eigen 
geconditioneerd binnenmilieu te scheppen. Dit idee van de capsule vormt bet 
theoretische kader van bet afstudeerproject. 

Capsulair landschap 

Niet aileen de relatief kleine territoriale ruimten die de architectuur vormt 
kunnen gezien worden a is capsulaire ruimten, maar ook complete landschappen 
kunnen opgevat worden als zijnde capsulaire geconditioneerde ruimten. De 
mens heeft door de eeuwen been steeds grotere ruimtes weten te controleren. 
Het cultiveren van de aarde, bet verbouwen van planten en bet houden van 
dieren is een vorm van rujmtelijke controle die uitgaat van bet buitensluiten 
van ongewilde zaken. Het culturele landschap gaat dan ook uit van strakke 
begrenzingen, strikte ordening en menselijke controle. Oat is zeker bet geval 
in Nederland waar we iedere vjerkante meter grond gecultiveerd hebben. We 



porn pen meren leeg, verleggenri vieren, gravenkanalen, stuwenhet waterpeil van 
rivieren op, beslissen waar zoet en waar zout water komt, werpen zandheuvels 
en duinlandschappen op, planten bossen aan, polderen in, ontginnen gronden, 
steken turf af, leggen moerassen droog, snoeien natuurgebieden, wijzen aan 
waar vogels wei mogen broeden en waar niet, bouwen stormvloedkeringen, 
dijken, damrnen, pieren, overstroomgebieden, kunstmatige moerassen, 
kunstmatige meren, kunstmatige eilanden, kunstmatige binnenzeeen, vijvers, 
plassen, en terpen. Het Nederlandse polderlandschap is in feite een strak 
begrensde, hypergeordende en geconditioneerde ruimte. De polder is een 
architectonische ruimte die de letterlijke invloeden van water buiten probeert 
te houden. Het landschap is in de loop der tijd een grate machine geworden 
die zijn bestaan te danken heeft aan menselijk handelen. 

Een rivier krijgt zijn 'natuurlijke' verloop weer terug 



Het sleutelbegrip hierbij is controle. In Nederland proberen we alles te 
controleren. Het gecreeerde spanningsveld van de Nederlandse (ruimtelijke) 
ordening met de natuur wordt daarbij op de spits gedreven. Het heeft er zelfs 
voor gezorgd dat we ons in een vreemde situatie gemanoeuvreerd hebben. De 
architectuurhistoricus Ed Taverne merkt hierover het volgende op. 

Lange tijd heeft men gedacht dat Nederland vanouds een 
laaggelegen land was, de 'Lage Landen bij de zee'. Het 
grootste deel lag echter oorspronkelijk zo hoog dat de zee er 
allen bij zeer hoge stormvloeden vat op kreeg. De vroegste 
vermeldingen van het woord 'dijk' als aanduiding voor een 
hoofdzakelijk uit aarde opgeworpen waterkering langs of 
om een water, gaan dan oak niet verder terug dan het jaar 
duizend. Het lage land is pas gaandeweg, door mensenhanden, 
ontstaan; eeuwenlang ontwateren, bedijken en droogpompen 
leidden tot inklinking van het veen en bodemdaling van het 
eens drassige moerasgebied. 

Ed Taverne, Essay: Weelde, wildernis en welzijn 

Het Ieven in Nederland is allerminst vanzelfsprekend. Het Ieven op een 
landschap dat zich onder zeeniveau bevindt kan maar op een manier tot stand 
komen: door menselijk ingrijpen. Dit ingrijpen, het beheersen van het land 
en het bewoonbaar maken van grate stukken nat en moerassig land, heeft 
er oak voor gezorgd dat we onze eigen problemen hebben gecreeerd. De 
onvanzelfsprekendheid van onze leefwijze heeft ons in een lastige positie 
gemanoeuvreerd. De vraag reist of we moeten evacueren, of blijven we 
doorpompen? 



Het controleren of conditioneren van een ruimte brengt dus ook bepaalde 
problemen met zich mee. Want hoe harder de schil wordt, hoe veiliger we 
ons voelen achter onze dijken; maar ook hoe groter het gevaar wordt mocht 
het ooit fout gaan. Mijn stellige overtuiging was (en is) dat deze situatie van 
inklinkend land en de rijzende zeespiegel onhoudbaar is. Daarom kwam a! 
vroeg in het afstudeerproces het idee om te werken met het openen van deze 
landschappelijke capsule, teneinde een andere balans tussen de gecontroleerde 
polderruimten en de minder gecontroleerde invloeden te vinden. Het toelaten 
van invloeden binnen het gecontroleerde polderlandschap kan bovendien 
leiden tot een dynamisch landschap waarbij natuurlijke processen zoals 
erosie, aanslibbing en plantengroei nieuwe dynamiek brengt in het normaliter 
zo geconserveerde landschap. Het idee is dus om bepaalde exteme invloeden 
toe te Iaten binnen de geconditioneerde ruimten. Dit idee sluit aan bij de 
bestaande plannen binnen Nederland om bestaande polders op te geven 
voor tijdelijke waterberging bij hoogwater. De locatiekeuze is gebaseerd 
op de bestaande plannen van het ruimte voor de rivier project om bepaalde 
uiterwaarden en polders op te geven, dijken te verlagen en grate stukken 
akkerland als waterbuffer te gebruiken. De ontpoldering van grate delen van 
de Noordwaard in de Brabantse Biesbosch vormt binnen de Ruimte Voor 
De Rivier plannen een van de grootste projecten die tevens zo snel mogelijk 
uitgevoerd zal worden. 

Storm bij de Oosterschelde kering 



LOCATI 
De Biesbosch en de polders van de Noordwaard 



Stroomgebied van Maas en Waal dat onder controle staat van rijkswaterstaat 
met halverwege de zoetwaterdelta De Biesbosch 
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Ruimte Voor De Rivier, kaart ontwerpvisie ontpoldering Noordwaard 



Ruimte Voor De Rivier 
Op de plek waar de rivieren Maas en Waal overgaan in de zeearmen van 
Zeeland bevindt zieh de Biesboseh. In deze moerassige zoetwaterdelta liggen 
de polders van de Noordwaard: een agrariseh produetielandsehap dat als een 
doodlopende landtong tussen rivieren ligt ingeklemd. 
De polders van de Noordwaard zullen in de zeer nabije toekomst ontpolderd 
worden. Hierbij worden dijken verwijderd ofverlaagd waardoor bij hoogwater 
grote delen van de polders zullen onderlopen om zodoende de waterstand 
van de Waal te temperen. Het doel is het water bij hoge waterstanden 
zo ver mogelijk bovenstrooms van de Nieuwe Merwede af te leiden en 
benedenstrooms zo westelijk mogelijk riehting Hollandseh Diep af te voeren. 
Het zogeheten doorstroomgebied zal minimaal enkele keren per jaar - vooral 
in de wintermaanden - onder water staan. De maatregel biedt kansen voor 
uitbreiding van natuur en reereatie in de Biesboseh. Het blijft een open 
en wijds gebied om, als het nodig is, water ongehinderd te Iaten passeren 
De ontpoldering van de Noordwaard bewerkstelligt een waterstanddaling van 
60 em ter hoogte van Werkendam en 30 em ter plaatse van Gorinehem.(website 
RVDR) 
De ontpoldering van de Noordwaard is een drastisehe ingreep die ervoor 
zorgt dat tal van boeren hun land en werk zullen verliezen en dat sommige 
bewoners van het gebied gedwongen zijn te verhuizen. Het lijkt erop alsof 
het zo kostbare land dat met zoveel moeite gewonnen is op het water weer 
teruggegeven wordt aan de ongeeontroleerde kraehten en invloeden van de 



rivieren. Maar de gescbiedenis van de Biesboschpolders laat zien dat zowel 
het aanwinnen als bet opgeven van land een vee! voorkomende activiteit is die 
geworteld is in de wijze waarop in Nederland denken over de maakbaarheid 
van het landschap. 

De Elisabethsvloed panelen, voorstelling van de overstromingen die 
de Biesbosch vormde. 1470, Kunstenaar onbekend. Rijksmuseum 



Ontstaansgeschiedenis van de Biesbosch 
De geschiedenis van de Biesbosch laat zien hoe dynamisch het gebied in wezen 
is. Als voormalige onberbergzame moerassige rivierdelta die door de eeuwen 
been steeds verder gecultiveerd is, kan de Biesbosch opgevat worden als een 
klein scbaalmodel van het grotere Nederland. Want oak a! wordt de Biesbosch 
genoemd als een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland, in feite 
is de natuur hier ontstaan en gemaakt in nauw samenspel met menselijk 
ingrijpen. De volgende teksten beschrijven hoe de locatie zicb constant aanpast 
aan politieke, agrarische, economische en waterstaatbouwkundige krachten. 
De kaarten Iaten de fysieke veranderingen zien die optreden onder invloed van 
deze menselijke interventies en de natuurlijke dynamiek. 

1421 

Tijdens de St. Elizabethsvloed breken de dijken van de Grote Waard (oak wei 
Zuid Hollandse waard genoemd) op verschillende plekken door. De plek waar 
tegenwoordig de Biesbosch ligt wordt een grate binnenzee. Deze binnenzee 
wordt lange tijd gebruikt voor de visserij. Maar in de loop der tijd zet rivierslib 
en klei zich af op deze plek. Er beginnen biezen te groeien op de plekken 
waar het land bij eb droog komt te staan. Later begint er oak riet te groeien 
op de steeds meer droog vallende gronden. Een moerasachtig gebied groeit 
langzaam vanuit bet water ornboog aan. Een cultuur van biezen- en rietteelt 
ontstaat er in het gebied. 

1600- 1750 

Achter de eerste kleinschalig opgeworpen dijken ontstaan griendgronden 



die steeds meer droog komen te vallen. Er beginnen wilgen te groeien in 
het gebied. Vanaf 1650 claimen de eerste boeren kleine stukjes grond in de 
Biesbosch en ontstaan er de eerste kleine omdijkte landbouwgronden. 

1750-1850 

De tecbnologie van het inpolderen verbeterd in hoog tempo in deze periode. 
Naast de kleine individuele poldertjes worden er in het gebied steeds grotere 
polders aangelegd ten behoeve van de akkerbouw. Tussen de individuele 
polders ontstaat een fijn vertakte krekenstructuur die een actieve rol in de 
waterhuishouding gaat spelen. 

Zuydhollandia Stricte Sumta, Atlas Maior, John Blaeu 1665 



1850-1885 

De Nieuwe Merwede wordt aangelegd waardoor de Biesbosch in tweeen 
wordt gedeeld: de Hollandse en de Brabantse Biesbosch. Deze 'rivier' wordt 
vanwege waterstaatkundige noodzaak aangelegd en voert een groat dee! van 
het water van de Waal af naar het Hollands Diep. lets later wordt oak de 
Bergsche Maas aangelegd om de doorstroom van het Maaswater te reguleren. 
In 1880 wordt oak de Banddijk aangelegd die de polders van de Noordwaard 
beschermd tegen het water van de Nieuwe Merwede. Door de aanleg van deze 
dijk hoeven de individuele dijken van de polders nietmeerhogerdan 3m +NAP 
te worden. De grienden van de Brabantse Biesbosch worden ingepolderd en 
omgevormd tot akkerlanden. Deze polders liggen als kleine eilandjes in het 
gebied. 

1885- 1905 

De gehele Noordwaard wordt ingepolderd. Oude bestaande krekenpatronen 
blijven behouden tussen de individuele polders. 

1953 

Watersnoodramp in Zeeland en delen van Noord Brabant en Zuid Holland. 
Net als grate gebieden in Zeeland overstroomt oak de gehele Biesbosch 

1969 

De Biesbosch krijgt de status van Nationaal Park, nadat Nederland zich 
aangesloten heeft bij de overeenkomst van de IUCN (World Conservation 
Union) om belangrijke ecosystemen te beschermen. Hierdoor vindt er een 



binnenstebuiten kering plaats in de gebruikelijke relatie van natuur versus 
cultuur. Niet de natuur omringd de door de mens gecreeerde ruimten, maar de 
natuur wordt omringd door de cultuur. Er worden strakke grenzen getrokken 
die de natuur binnensluiten. De natuur wordt gecapsulariseerd. 

1970-1990 
De situatie van de Biesbosch na 1970 verandert, dankzij menselijk invloed, 
ingrijpend. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste reden is niet 
te vinden in de Biesbosch zelf, maar 50 kilometer stroomafwaarts in Zeeland. 
Daar wordt door de deltawerken de Haringvliet afgesloten, waardoor de 
invloed van de zee en het tij stopt. In plaats van een niveauverschil van 1,5 
tot 2 meter tussen eb en vloed, wordt het getijdeverschil gereduceerd tot 0,3 
a 0,5 meter in de Biesbosch. Het moerassige land dat zich tussen de kreken 
en wateren van het Biesbosch door de eeuwen heen ontwikkeld heeft blijft nu 
altijd droog staan waar het eerst nog dagelijks twee keer onder water kwam 
te staan. De dynamiek van het landschap verdwijnt uit het gebied. Bovendien 
zorgen de Haringvlietsluizen ervoor dater geen zout water meer de rivierdelta 
in kan stromen. Het brakke water dat het gebied tussen de zeearmen eerst 
nog kende verdwijnt en wordt omgezet in een harde grens tussen zout en zoet 
water. Ondertussen zijn de rivieren Maas, Waal en Nieuwe Merwede strak 
ingesnoerd door dijken en kribben. Het water wordt hierdoor direct afgevoerd 
naar zee. Zand en slib hebben bijna geen kans meer om zich af te zetten 
waardoor de rivieren goed bevaarbaar blijven. 
In de jaren 70 vind er tevens een andere ingrijpende verandering plaats in het 
landschap van de Biesbosch: de ruilverkaveling. De vele kleine, individuele 
polders fuseren tot een grote polder. Deze agrarische schaalvergroting heeft 



misschien wei de grootste invloed op bet landschap gehad. De vele dijken 
en kaden van de kleinere polders worden geheel of gedeeltelijk verwijderd, 
en een groot dee! van het fijne krekenstelsel wordt gedempt. Een hoge dijk 
omringt het gehele gebied, waardoor de oude dijken die midden in het gebied 
herinneren aan de oude kleinschalige polders nutteloos worden. 

1990- 2010 

Er vind een oms lag plaats in het denken over natuur en vrije tijd in Nederland. 
De stichting Natuurmonumenten wordt steeds populairder en vanaf de jaren 
90 gaat de overheid daarom ook actief natuurontwikkeling stimuleren. Onder 
invloed van de plannen van de Ecologische Hoofdstructuur wordt in 1994 het 
Nationaal Park de Biesbosch opgericht. Dit maakt het mogelijk om bestaande 
cultuurgronden van boeren op te kopen en deze terug te veranderen in natuur. 
Twee andere gebeurtenissen zorgen er tevens voor dat er anders nagedacht 
gaat worden over de bestaande waterstaatkundige situatie van Nederland. 
Tijdens de watersnoodrampen van 1993 en 1995 in bet rivierengebied wordt 
duidelijk dat de rivieren te weinig bergingscapaciteit hebben om te anticiperen 
op grote waterafvoeren in voomamelijk de wintermaanden. Daarom wordt 
er begonnen aan de plannen om rivieren te verruimen. Hierbij vindt er een 
schijnbare denkomslag plaats in de Nederlandse manier van watermanagement. 
In plaats van land te veroveren op water gaan we land teruggeven aan het 
water. Waterstaatkundigen en natuurbeschermers werken sindsdien nauw 
samen om boerengronden en uiterwaarden tot actieve waterbergingen en als 
natuurgebied om te vormen. 
Rond de eeuwwisseling ontstaan er a! snel plannen om grote delen van de 
Noordwaard om te vormen tot waterberging. 



2010- 2015 

De polders van de Noordwaard zullen grotendeels ontpolderd worden. De 
landbouw- en graslanden die jarenlang door de boeren bewerkt zijn, zullen 
gebruikt gaan worden als tijdelijke waterbuffer van de rivier De Waal. Zo 'n 10 
tot 100 dagen per jaar zal een groot dee! van het gebied tijdelijk of permanent 
onder water staan. Net als in de jaren 70 tijdens de herverkavelingsprocessen 
zullen gronden van boeren verplaatstofverwijderd worden. Boeren worden door 
de overheid verplicht te verhuizen of hun grond te verkopen. Er blijven slechts 
6 actieve landbouwpolders over. Enkele gebieden in het meestroomgebied 
die begrensd worden door de nog aanwezige of inmiddels verdwenen kreken 
worden opnieuw voorzien van !age kades die het gebied beschermen tegen 
de normale vloedhoogtes. Zodoende blijven ze tijdens laagwater bruikbaar 
voor veeteelt als gras- en hooiland gebieden. Bij hoogwater zullen ze echter 
meewerken als wateropslag en meestromen. 
De nieuwe opzet van kleine en grotere polders die als individuele eilanden 
tussen het fijnmazige krekenstelsel zich bevinden is grotendeels gebaseerd 
op de situatie zoals die rond 1900 aanwezig was in de Biesbosch. Na vele 
decennia van ontwikkeling, uitbreiding en schaalvergroting wordt het 
gebied letterlijk en figuurlijk opnieuw op de schop genomen. Dijken worden 
verwijderd, verlaagd of juist opnieuw aangelegd. Kreken die ooit gedempt 
zijn worden weer opgegraven, terwijl de sloten van akkers en wei Ianden juist 
weer gedempt worden. In het noordwesten worden zelfs polders omgevormd 
tot 'nieuwe natuur'. Dit betekent dat de, door bemaling ingeklonken 
landbouwgronden opgehoogd moeten worden met een dik pak grond. Er 
worden nieuwe meanderende kreken in dit landschap gegraven en oude dijken 



worden verwijderd. Later zullen er dieren worden uitgezet en planten worden 
aangeplant. 
Bij het maken van deze 'nieuwe natuur' worden de sporen van agrarisch 
grondgebruik of andere vorrnen van cultivering van het landschap zoveel 
mogelijk verwijderd. De oude 'natuurlijke' patronen die a! lange tijd 
verdwenen zijn worden gereconstrueerd. Dit reconstrueren van het verdwenen 
landschap en het maken van een soort verromantiseerde wildernis is daardoor 
niet zozeer een nieuwe manier om de menselijke invloed op het landschap 
te verrninderen, maar demonstreert juist opnieuw de wijze waarop wij ons 
landschap aanpassen en vervorrnen naar ooze eigen inzichten en wensen. 
Tracy Metz merkt hierover op: 

De nieuwe natuur profileert zich als tegenhanger van de 
betonmolen en asfaltmachine, maar maakt in feite deel uit 
van de zelfde traditie van de maakbaarheid van dit land: de 
Nederlander modelleert zijn omgeving naar eigen inzicht, 
volgens wisselende wensen en behoeftes. Bij een rondgang 
langs de nieuwe natuur valt telkens weer op dat die met 
evenveel machinaal geweld van graafmachines en hopen zand 
en aarde gepaard gaat als de bouw van een nieuwe woonwijk 
of verkeersknooppunt. 

Zogenaamde 'natuurontwikkeling' van rijkswaterstaat in de Polder Hardenhoek 
in het noordwesten van de Noordwaard. 



12% bedijkt landschap 



De Biesbosch omstreeks 1840 



47% bedijkt landschap 



De Biesbosch omstreeks 1900 
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S?% bedijkt 1 andschap 



De Biesbosch omstreeks 1970 



63% bedijkt landschap 



De Biesbosch omstreeks 2000 



31 % bediJ.kt 1 andscha P + 22% bed .. k IJ t landscha P met lage kades 



De Biesbosch omstreeks 2015, laagwater 
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31 % bedijkt 1 andschap 



De Biesbosch omstreeks 2015, hoogwater 
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CON LU IES 
De polder als gebouwde omgeving 



"Die Biesbosch ( ... ) dat is eigenlijk een groot bakkes. Een 
heel groot bakkes, een smoel, waar ontzettend veel water 

in kan. Kijk, al die kaden en dijkjes, die daar om die polders 
en poldertjes liggen, die zijn lager dan d'n hoge dijk, aan 

deze kant. Als het water dat van boven komt niet weg kan 
vanwege springtij en een storm uit het noordwesten, dan 

zie je het hier zienderoog stijgen. Het water kruipt hoger en 
hoger tegen de dijk op en de mensen die op de kruin staan 
te kijken, vragen zich af waar dat naar toe moet. En dan, 
ineens, terwijl z'm ontzettend staan te knijpen, en zonder 
dat er wat veranderd, zonder dat de wind is omgelopen 
of gaan liggen, gaat het water als bij toverslag vallen. Je 

gelooft je eigen ogen niet. Je snapt er zogezegd geen barst 
van. Weet je water dan gebeurt? Dan lopen de polders in de 
Biesbosch vol. 'Hap' zegt de ene polder na de andere. Hel dat 
grote smoelwerk slikt water uit de rivier. Het peil zakt soms 
zienderoog en al de mensen die bang en angstig op de dijk 
staan, zijn blij en halen gerust adem. Gauw met het goede 

bericht naar moeder de vrouw. 
Kijk, als de Biesbosch er niet was, dan zou je hier wei wat 
anders zien . Dan bleef het water stijgen en stijgen zonder 

ophouden. Dan zat je er hier in een mum van tijd onder. Ja, 
jongens, het is niet voor niks dat ze daar, aan de andere kant, 

de kaden niet hoger maken dan zoveel en geen centimeter 
erbij. Daar wordt naar gekeken, dat houden ze steeds in de 

gaten. En niet voor niks, dat snappen jullie nou wei." 

Afkomstig uit: Die oude Biesbosch. Mensen in een bijzonder 
landschap (P. Verhagen) 



Dynamisch landschap 
De Noordwaard is per definitie een poldergebied dat in de afgelopen eeuwen 
steeds veranderd is door natuurlijke invloeden en menselijke interventies. Op 
deze plek, die ontstaan is door de getijdewerking van zee en rivierwater, hebben 
boeren steeds weer nieuwe stukjes grond weten te cultiveren. De kaarten Iaten 
goed zien hoe de moerassige rivierdelta door de eeuwen heen steeds verder 
gecultiveerd en gecontroleerd is. Maar als we beter naar de verschillende 
kaarten van de Biesbosch kijken, dan zien we ook hoe er door de eeuwen 
heen polders verlaten, overstroomd of opgegeven zijn. In oude teksten over 
de Biesbosch zijn verhalen te vinden over hoe boeren en bewoners van het 
gebied Ieven in en met dit dynarnische landschap. De toekomstige plannen 
van het Ruimte Voor De Rivier project om grote delen van de Noordwaard 
te ontpolderen vormen dus niet zozeer een cultuuromslag, als wei een 
voortzetting van de bestaande cultuur om het landschap aan te passen naar de 
omstandigheden van dat moment. 
Het blijkt dus dat dit polderlandschap zich constant transformeert door de 
verschillende invloeden die er op inwerken. Niet aileen natuurlijke krachten, 
maar vooral economische, politieke, agrarische, maatschappelijke en 
waterstaatkundige invloeden maken van dit landschap een dynamisch milieu 
dat steeds op de meest efficiente manier de menselijke leefomgeving probeert 
te controleren. Het gecontroleerde landschap van de polder lijkt dus als bet 
ware te kunnen ademen. In tijden van agrarisch overschot krimpt de polder 
in; terwijl in tijden van schaarste of mondiale onafhankelijkheid de polders 
juist weer groeien, er schaalvergroting plaatsvindt en er nieuwe stukken land 
drooggelegd worden. 



( ... ) production landscapes keep their familiar look only as 
long as the original form of cultivation can be maintained. 

As a rule, landscape is neither the site nor the subject 
of museum projects . In fact, landscape is constantly 

transforming itself with the demands made on it by the 
market, politics and society. ( ... ) Landscape spaces are never 

created as a complete whole. They always involve interactions 
between the landscape and human beings. 

Robert Schafer 



Het territorium van de !age Ianden is een opmerkelijk landschap dat zich 
constant aanpast aan de verschillende krachten die er op inwerken. Zodoende 
is het landschap op te vatten als een lichaam dat onderhevig is aan constante 
verandering. Het groeit, veranderd en past zich aan aan de situaties van een 
zeker moment. En het gaat zich dus, omdat het een door mensen gemaakt 
omgeving is, grotendeels gedragen als een organisme. John Habraken schrijft 
hierover: 

Built environment, in all of its complexity, is created by people. 
Yet it is simply far too complex, too large, and too self-evident 
to be perceived as a single entity, an artifact like a chair, a car, 
a painting, or even a building. Moreover, built environments 
have lives of their own: they grow, renew themselves, and 
endure for millenia . Conservation may serve to freeze works of 
art in time, resisting time's effects. But the living environment 
can persist only through change and adoption. 

Het polderlandschap kan dus beschouwd worden als een gebouwde omgeving, 
welke -hoe groen het oak is- zich meer relateert met de stad dan met natuur. 
Het landschap is een continue bouwplaats wiens schoonheid te vinden is in 
de groei, afbraak en constante transformatie van het gebouwde object en de 
mensen die het bouwen. De dynamiek van het Nederlandse landschap wordt 
dus niet zozeer bereikt door natuurlijke processen maar juist door menselijk 
ingrijpen en de voortdurende wil om dit land te controleren. 



sporen en indrukken in het stedelijk landschap (foto: Anne Seghers) 



lndrukwekkend landschap 
Het Nederlandse polderlandschap is een eeuwige bouwplaats. Het wordt 
constant getransformeerd en op de schop genomen om enerzijds ooze voeten 
droog te houden, en anderzijds om onze persoonlijke behoeften van dat moment 
te voeden. Dit veranderen van het landschap is geen eenvoudige ingreep. Het 
gaat veelal gepaard met het verplaatsen van grate hoeveelheden grand, waardoor 
-zeker in het zo vlakke Nederland- indrukwekkende textuurwijzigingen in de 
aarde ontstaan. Het zijn deze mensgemaakte structuren van aarde, klei en afval 
die het relief van Nederland vormen. 



sporen en indrukken in het polderlandschap van de Biesbosch rond 2000, blinddruk in etspapier 



sporen en indrukken in het polderlandschap van de Biesbosch rond 2020, blinddruk in etspapier 



De landscbapsecoloog Ies Zonneveld die meer dan 50 jaar lang de 
natuurkundige,- en geologische ontwikkelingen van de Biesbosch volgde 
he eft ui tvoerig onderzoek gedaan naar 'hetland dat nooit s tilligt'. Hij beschrij ft 
de manier waarop de menselijke invloed op bet landschap fascinerende 
patronen en sporen in bet landschap heeft gedrukt, die -ook na verschillende 
herverkavelingen, vergravingen en overstrorningen- berkenbaar in bet 
landschap achter blijven. Het vemietigen van deze patronen door middel 
van grootschalige ophogingen van het landschap (iets wat gebeurd bij bet 
maken van de zogenaamde nieuwe natuur) ziet hij als een zeer ongewenste 
ingreep. 

Afgraven (en nog erger ophogen!) leidt dan slechts tot het 
maken van abiotisch gezien onnatuurlijke elementen waar 
de levende natuur slechts enige opgefokte diversiteit mee 
kan krijgen . De feitelijke basis van elk landschap echter, 
de abiotische aspecten, zijn daar slechts pover surrogaat, 
met aile negatieve belevingswaarden daarvan . Dit in 
tegenstelling tot historisch gegroeide kunst(matige)werken 
die aan de geschiedkundige achtergrond hun belevingswaarde 
ontlenen. 

I.S. Zonneveld, De Biesbosch een halve eeuw gevolgd. p190 



De sporen van menselijke interventie vormen als het ware het littekenweefsel 
van het landschap. Zo liggen er in de omgeploegde akkergronden nog de diepe 
kleiige bodemstructuren van de krekenstelsels die door inpolderingen en 
ruilverkavelingen zijn gedempt. En tegelijkertijd zullende oude, mensgemaakte 
structuren zoals sloten en dijkresten nag eeuwenlang aanwezig zijn als 
herinneringen aan verdwenen grensvlakken. Net als littekens zijn de sporen 
nooit helemaal verwijderbaar, omdat ze vaak diepe indrukken achterlaten in 
de grand. Hierdoor zijn ze na lange tijd nog steeds leesbaar in het landschap. 
Ieder teken verteld zijn eigen verhaal, en de sporen van het gemaakte 
landschap vormen daardoor een tectonische expressie die het land opladen 
met herinneringen en betekenissen. De filosoof Petran Kockelkoren schrijft 
hierover: "Een landschap vormt een assemblage van tekens en littekens die in 
iedere volgende ingreep op z'n minst leesbaar moet worden gehouden." Hoe 
deze tekens leesbaar moeten blijven laat Kockelkoren hierbij in het midden. 
Maar duidelijk is dat iedere indruk verhaald over de constante transformatie 
van het landschap onder invloed van wisselende behoeften van de mens. 



DOELS Ll G 
Architectonische opdracht 



Het openen van de landschappelijke grens heeft grate nadelen voor de 
bestaande bewoners van de Noordwaard. Het gebied zal door de ontpoldering 
zijn functie a is agrarisch gebied voor een groat dee! verliezen. Boeren verliezen 
hun land en vel en van hen zullen noodgedwongen moeten verhuizen. Hiervoor 
in de plaats wordt er aangestuurd om een meer recreatieve functie aan het 
gebied te geven. Natuurliefbebbers, fietsers en wandelaars kunnen bier van 
het gebied gebruik maken. Hierdoor zal de Noordwaard als recreatief gebied 
meer aansluiten op het naastgelegen nationale park De Biesbosch. 
Maar deze landschappelijke transformatie is een voortzetting van de bestaande 
cultuur in dit gebied. Het zijn juist deze processen van maken en opgeven 
die het gebied gemaakt heeft tot wat het nu is. De verhalen die schuilgaan 
achter deze inpolderings- en ontpolderingsprocessen, de zin en de onzin van 
de eeuwige bouwplaats maken van dit kale landschap een fascinerende plek 
die een enorme schoonheid heeft. 
Binnen het polderlandschap van de Noordwaard is het mogelijk om de 
maakbaarheid en de tijdelijkheid van het Nederlandse landschap leesbaar te 
maken. Het doe! van dit project is daarom om de verhalen die opgeslagen 
liggen in dit polderlandschap, en de verhalen die nog steeds gemaakt worden 
ervaarbaar te maken en de schoonheid en de noodzaak van het constante 
transformatieproces te verduidelijken. 
Maar hoe kan de dynamiek van het polderlandschap tot uitdrukking worden 
gebracht? 



Architectonische opdracht 

In het poldergebied van de Noordwaard dat in de toekomst opnieuw ingrijpend 
zal veranderen wil ik de dynamiek van het maakbare landschap ervaarbaar 
maken en de verhalen die opgeslagen liggen in de sporen en indrukken 
leesbaar maken. Want het is juist deze mensgemaakte dynamiek die het 
gebied -of het nu een agrarisch, recreatief, natuurlijk of overstromingsgebied 
is- zijn schoonheid geeft. Voor de bestaande en toekomstige bezoekers van 
het gebied zijn er daarom drie architectonische interventies ontworpen die een 
achtergrond vormen voor het veranderende landschap: de polderpaviljoens. 
Deze paviljoens zijn op drie verschillende grensvlak.ken gepositioneerd. 
Want het zijn deze grenzen die als landschapsarchitectonische elementen 
bet duidelijkst de maakbaarheid van het landschap demonstreren De meest 
interessante processen vinden op de grenzen plaats: elk ontstaan is op 
grensvlak.ken. 



De drie snedes over de grensvlakken die de locaties voor de polderpaviljoens vormen 



Deze grensvlakken zullen tijdens de komende ontpolderingsplannen opnieuw 
sterk veranderen. De nieuwe paviljoens die op, in of door deze grenzen 
geplaatst zijn zullen daardoor gaan fungeren als semi-permanente structuren 
binnen de almaar veranderende context. Terwijl deze bouwwerken blijven 
staan zal het landschap rondom veranderen door menselijk handelen en 
natuurlijke invloeden. De drie grensvlakken zijn: 

1. De verdwijnende grens. De hoofddijk, die op dit moment dienst doet 
als primaire waterkering maar die in de toekomst weggehaald zal worden, 
teneinde bij hoogwaterstanden het water in de polders te Iaten !open 

2. De wederkerende grens. Een dijk die nog gebouwd moet worden, op exact 
dezelfde plek waar ooit een dijk gelegen heeft maar die door de agrarische 
schaalvergrotingen in de jaren 70 en 80 weggehaald is. Deze dijk zal als 
primaire waterkering gaan dienen voor een verdwenen polder. 

3. De herstelde grens. Functieloze dijkrestanten worden hergebruikt om 
een nieuw functionerende waterstaatkundige dijkstructuur te maken. Deze 
dijkresten vormen op dit moment letterlijke littekens in het landschap. Deze 
sporen van oude dijken zullen opgenomen worden in nieuw te bouwen 
kades. 



Deze drie locaties zullen voor wandelaars en andere bezoekers van het gebied 
toegankelijk gemaakt worden door middel van een wandelroute die aile 
paviUoens aandoet. Deze bouwwerken vormen rustpunten in het landschap. Als 
schuilplekken kaderen ze het landschap in en dirigeren het oog en het lichaam 
door de enorme ruimte van de polder. Soms halen ze de wandelaar uit het 
landschap, dan weer stellen ze het lichaam bloat aan weer en wind. Ze creeren 
contrastrijke sensitieve ruimten die het lichaam uitdagen en prikkelen. 

De paviljoens zijn dus in eerste instantie gepositioneerd in het landschap en 
toegankelijk gemaakt voor wandelaars. In tweede instantie is er aan ieder 
paviljoen een specifieke functie toegevoegd die het bouwwerk bindt met 
zijn locatie. Ieder paviljoen wordt dus op verschillende manieren gebruikt. 
Enerzijds is het een open, permeabele structuur die wandelaars en invloeden 
te allen tijde vrij toegang bied; anderzijds heeft het een tweede functie die 
dienend is aan het omliggende landschap. 

Het veranderende landschap kan op verschillende manieren ervaren worden. 
Verandering wordt niet alleen in plaats en ruimte ervaren, maar zeker door 
het verloop in tijd. Naast de fysieke sporen en littekens die verhalen over 
verdwenen grensvlakken kunnen de veranderingen ervaren worden door op 
verschillende momenten geconfronteerd te worden met het landschap. De 
drie paviljoens hebben daarom verschillende verblijfskwaliteiten. In het ene 
paviUoen verblijft men slechts voor enkele minuten, in het andere kan men 
voor enkele weken ofmaanden verblijven om zodoende het landschap te zien 
veranderen. 
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DIJKPAVILJOENS 
De verdwijnende grens 



Natuurlijke processen hebben de ne1gmg menselijke 
ingrepen op de voet te volgen. Beestjes en planten 
reageren gevoeliger op hun huisvestingcondities dan 
zelfs de meest veeleisende zoekers op de woningmarkt. 
Wat we in ons landschap ook doen, welke materia/en 
we ook gebruiken en hoe we het grondgebruik ook 
reguleren, het schept altijd bepaa/de condities waarop de 
natuur reageert en waaraan ze een - soms onverwachte 
- expressie geeft. 

Dirk Sijmons, Gorden van onthouding 



Het gat in de dijk en de letterlijke invloed 



luchtfoto dijkpaviljoens, 2010 



Locatie 
De Noordwaard wordt aan de noordzijde door een dubbel gelaagde grens 
beschermt tegen het rivierwater van de Nieuwe Merwede. De primaire 
waterkering is de hoofddijk die direct langs bet water ligt en welke ongeveer 
vijf meter boven bet maaiveld uitsteekt. Enkele honderden meters verderop 
ligt de banddijk die iets lager is dan de hoofddijk en waar bovenop de primaire 
toegangsweg van de Noordwaard loopt. Deze dubbele grens verving ooit de 
dijken en kades van de kleinere individuele polders die in de Noordwaard 
gelegen waren. 
Maar deze dubbele grens zal bier in de nabije toekomst geopend worden om bet 
rivierwater de polder in te Iaten. Volgens de bestaande ontpolderingsplalUlen 
zal de hoofddijk over een lengte van twee kilometer afgegraven worden totdat 
er een drempel van ongeveer een meter hoog over blijft. In de banddijk zullen 
vier openingen in de dijk gemaakt worden die het water verder het gebied in 
zallaten. Dit is dus bet punt waar de letterlijke invloed begint. 
Gelegen tangs de primaire toegangsweg tot de Noordwaard kunnen de 
bezoekers van bet gebied hier gemakkelijk de wandeling door de polders 
beginnen. Op dit verdwijnende grensvlak wordt een serie paviUoens gebouwd 
die de toeristen, wandelaars, en andere bezoekers zullen faciliteren. De 
verschillende paviljoens bieden ruimte aan onder meer een theehuis waar 
de wandelaars zich kullllen opwarmen en een kop koffie kunnen drinken. Ze 
kunnen hier ook informatie krijgen over de wandelroutes door het gebied. 
Andere paviUoens, die samen met het theehuis een architectonisch ensemble 
vormen op het vervagende grensvlak, hebben een minder duidelijke functie. 
Hun gebruik zal afhankelijk zijn van de toestand van het landschap en de 
waterstanden. 
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boven: dijkpaviljoens voor ontpoldering, onder na ontpoldering 



Architectonische uitgangspunten 
De paviljoens zijn uit bet dijklichaam gesneden. Als kwetsbare holtes zijn 
de ruimtes uit de polderrand gehaald. Hierdoor kunnen de invloeden van 
water, Iicht en regen bet grensvlak binnendringen: de grens wordt aangetast. 
De wetenschap dat de dijk bier zal verdwijnen is hierbij het uitgangspunt 
geweest. Het prima functionerende dijklichaam zal zijn functie verliezen aan 
de ontpoldering. In het antwerp geef ik hem nog een laatste functie: die van 
bouwkundige mal. De dijk zal dienst gaan doen als betonbekisting die, na bet 
bouwpraces van de paviljoens, verwijderd kan worden. 
Het stabiele kleilichaam dat de dijk is laat bet toe om er rechte holtes in uit 
te graven. De wanden van deze gaten zullen verstevigd worden met in bet 
werk gestorte muren die voorkomen dat de kleimassa in de ruimte komt. De 
betonnen muren en vloeren vormen de verschillende ruimtes in het dijklichaam. 
Wanneer de dijk vervolgens verwijderd zal worden zullen de paviljoens met 
hun betonnen muren achterblijven. Hierdoor ontstaat er een omdraaiing in de 
architectuur van de paviljoens: in plaats van een holte in de dijk wordt ieder 
paviljoen een volte in het open landschap. De ontpoldering heeft zodoende 
niet alleen een landschappelijke inversie ten gevolg (de polder wordt een 
overstramingsgebied), maar ook een ruimtelijke inversie van de paviljoens. 
Het idee is om de dijk random ieder paviljoen niet afte graven maar enkel de 
zware beschermende kleilaag te verwijderen. De natuurlijke invloeden van 
water, wind en regen kan vervolgens het resterende dijkrestant geleidelijk 
wegspoelen. Hierdoor ontstaat er op de plek waar ooit de hoofddijk lag serie 
van kleine, steeds veranderende eilanden. Op ieder eiland staat een paviljoen, 
dat naargelang het eiland steeds verder wegspoelt, steeds verder bloot komt te 
liggen. De paviljoens lijken vanuit de grand omhoog te rijzen; het is echter bet 
paviljoen dat op zijn plek blijft terwijl het maaiveld zakt. 
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polderaanzicht dijkpaviljoens met eilandvorming 
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plattegrond (1:250) 
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1\: entreetrap 
B: ontvangstruimte en garderobe 
=:: polderbar 
D: keuken 
E: lift en invalidentoilet 

E 

B 

F: rivierveranda 
G: toilet 
H: trappaviljoen 
K: bootpaviUoen 

A D 

c 



doorsnedes boven: polderbar, onder: rivierveranda ( 1 :250) 

rechterpagina: doorsnedes over trappaviljoen waarbij de dijk langzaam 
verdwijnd en het paviljoen steeds verder bloot komt te liggen 





foto's maquette, boven: oostzijde, onder: deels afgegraven dijk aan 
westzijde met trappaviljoen dat steeds verder bloat komt te liggen 



Confrontatie en beleving 
De wandelaars en bezoekers van het gebied kunnen hun auto of fiets naast de 
primaire dijk parkeren. Via een smalle trap kan men de dijkkruin betreden van 
waaraf een weids uitzicht over de Nieuwe Merwede zich opent. 
De verschillende volwnes van het theehuispaviUoen steken boven de kruin 
van de dijk uit en ontnemen het zicht op de rest van de dijk. Lopend over de 
dijkkruin beweegt de wandelaar tussen de paviUoens door waardoor delen 
van het landschap uit het zicht verdwijnen en weer verschijnen. Bij sommige 
van deze paviUoens kan via smalle trappen afgedaald worden naar de ruimte 
binnen bet paviljoen. De wandelaar wordt daarbij omsloten door hoge 
betonnen muren die smalle, bijna claustrofobische ruimten opleveren welke 
contrasteren met de weidsheid van de polder. 
Via een trap in een van de dijkholtes zijn ook de verschillende ruimtes van het 
theehuis bereikbaar. De verschi lien de ru imtes van het theehuis zijn ondergronds 
met behulp van smalle en !age gangen met elkaar verbonden. Deze gangen 
vormen donkere overgangsruimten die de bezoeker voor korte tijd volledig 
uit het landschap neemt. De bezoeker beweegt door de gangen heen waarin 
hier en daar kleine niveauverschillende tussen de ruimtes overbrugd worden 
met behulp van kleine trapjes. Gewend aan de donkerte van de gang zal de 
bezoeker vervolgens in de open ruimtes geconfronteerd worden met bet Iicht 
en de grootsheid van de rivier of de polder. De deels onder- dee is bovengrondse 
ruimtes van het theehuispaviljoen maken het zodoende mogelijk om een 
ruimtelijk en zintuiglijk spel te spelen met de verschillende omstandigheden 
aan weerszijden van het landschappelijke grensvlak. Licht, schaduw, uitzicht 
en de wisselende reflecties van het hoogwater geprojecteerd op de muren en 
plafonds geven iedere ruimte een geheel eigen kwaliteit. 



doorzicht van gang naar de barruimte, v66r de ontpoldering 



doorzicht van gang naar de barruimte, na de ontpoldering bij hoogwater 



materialisering en be"invloeding 



Ma terialisa tie 
De paviljoens zijn gemaakt van betonnen muren die als grondkerende wanden 
de boltes in bet dijklichaam verstevigen. Het beton is in bet werk gestort, 
waarbij de dijk als bekisting gebruikt is. Deze grove bekisting zal bierdoor een 
textuurwijziging achterlaten in bet betonoppervlak nadat de dijk verwijderd 
is. Het schuine verloop van het dijktalud zal als een diepe indruk in bet verder 
gladde betonoppervlak herinneren aan het verdwenen grensvlak dat hier ooit 
lag. 

Functioneren en gebruik 
Naast het theehuis zijn er nog verscbillende andere paviljoens op de plek 
geplaatst waar de dijk zal gaan verdwijnen. Deze bouwwerken de len de nieuw 
ontstane ruimte van de dijkopening op in verschillende, kleinere ruimten. 
Wandelaars die hier bij laagwater over de afgegraven dijkresten !open kunnen 
op verschillende intervallen een paviljoen tegenkomen. Deze dijkpaviljoens 
hebben in tegenstelling tot het theehuis geen duidelijke functie. Het gebruik 
van deze bouwwerken zal namelijk meeveranderen met het landschap en de 
wisselende invloeden. De ruimtelijke inversie van de paviljoens, van holte 
naar volte, heeft gevolgen voor het gebruik van de ruimtes en elementen in 
ieder paviljoen. Een trap die eerst nog de vanaf de dijkkruin de bovenentree 
vormde tot het paviljoen wordt na het verdwijnen van de dijk een uitkijkpunt 
over de rivier; een picknickplek wordt een aanlegkade voor bootjes, een 
observatorium voor vogelspotters wordt een kleedkamer voor zwemmers. 
De paviljoens zijn bij laagwater te voet bereikbaar. Bij hoogwater kunnen ze 
enkel per boot bereikt worden. 







luchtfoto dijkpaviljoens, 2020 hoogwater 



De dijkpaviljoens zorgen ervoor dat er op deze plek een spel ontstaat tussen 
menselijk ingrijpen (het nauwkeurig afgraven van de dijk door rijkswaterstaat) 
en de natuurlijke invloeden die het landschap hier vervormen. Op dit 
verdwijnende grensvlak is de dynamiek en de tijdelijkheid van het landschap 
rrusschien wel het meest duidelijk ervaarbaar. 

luchtfoto's dijkpaviljoens 2020, links: laagwater, rechts: opkomend hoogwater 



materialisering en be'invloeding 



inkadering overstromingsgebied 



inkadering akkerlandschap 



Confrontatie en beleving 
Lopend door de akkers en velden van de Noordwaard zal de wandelaar op 
een gegeven moment langs de silosluis komen. Het gebouw staat hier op 
een ogenschijnlijk willekeurige plek tussen de verschillende akkers. De drie 
meter hoge terp en de verschillende silovolurnes weerhouden het zicht op 
het landschap achter de silosluis. Wanneer de wandelaar via de trappen of 
de hellingen in de centrale ruimte bovenop de terp komt zullen er zich echter 
nieuwe perspectieven openen op het achterliggende landschap, omkaderd 
door de hoge gesloten silovolumes. 
De silosluis zal voor de wandelaar een baken in tijd en ruimte vormen in het 
veranderende landschap van de Biesbosch. Het ene jaar zal hij aan de ene zijde 
van de sluis exact hetzelfde landschap aantreffen als wat hij aan de andere 
zijde ook zag; het volgende jaar zal hij na het doorlopen van de akkers opeens 
geconfronteerd worden met een enorm overstromingsgebied. Het gebouw is 
hetzelfde gebleven, maar de context is totaal veranderd. 



foto's maquette 



boven : aanzicht noord-west, onder: aanzicht zuid-oost ( 1 : 250) 



zijaanzicht en doorsnede (1: 250) 
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links: landbouwareaal voor ontpoldering, rechts na ontpoldering 
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A: s!lo (133,6 m3) 
B: stlo (1 06,9 m3) 
C: opslagruimte 
D: s.ilo (171,4 m3) 
E: stlo (171,4 m3) 

F: droogmachine 
G: s~lo (66,8 m3) 
H: stlo (213,8 m3) 
K: entree wandelaars 
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plattegrond (l:ZSO) 
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Architectonische uitgangspunten 
Het silogebouw is als een poortgebouw op de plek van bet wederkerende 
grensvlak gepositioneerd. Precies op de plek waar ooit een dijk lag zal deze 
'sluis' wachten op het toekomstige dijklichaam waarvan het de doorgang 
zal gaan vormen. Net als een waterstaatkundige sluis zal de silosluis een 
opening in de grens vormen: een plek waar invloeden door het grensvlak heen 
kunnen dringen, en waar de druppels van de ene wereld zich aanpassen aan 
de andere . 
Het silogebouw kan geen letterlijke opening worden in de toekomstige dijk. 
Daarom is het gebouw ontworpen met een drie meter hoge basis van klei 
en aarde waar het toekomstige dijklichaam naadloos op kan aansluiten. Deze 
basis vormt een geabstraheerde terp waar de verschillende graansilo 's als 
losse elementen bovenop zijn geplaatst. Deze terp, met zijn haakse, taludloze 
wanden is aan twee zijden ingesneden om vrachtauto's, tractoren en wandelaars 
toegang te geven tot het hager gelegen plateau. 
Net als een echte sluis heeft de silosluis twee ingangen met in het midden een 
centrale ruimte. Deze centrale ruimte is een tussenruimte: een grensruimte die 
een overgang vormt tussen de twee werelden die de grens van elkaar scheidt. 
Deze ruimte biedt ook de mogelijkheid voor vrachtwagens en tractoren met 
opleggers om te keren binnen het bouwwerk. Het sluisgebouw zorgt ervoor 
dat graan van twee zijdes het complex binnengebracht kan worden, en dat 
wandelaars vanuit twee richtingen het gebouw binnen kunnen gaan. 



links: silosluis voor ontpoldering, rechts na ontpoldering 



SILOSLUIS polder: Keizersguldenwaard 1\) 
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polder: Kalverwaard kreek: de Severt 



Locatie 
Midden tussen de akkers en weilanden van de Noordwaard zijn de sporen 
te vinden van een afgegraven dijk en een gedempte kreek welke verborgen 
liggen onder de omgeploegde grand. Vroeger lag op deze plek de grens van 
een van de oudste polders van de Biesboscb: de Keizersguldenwaard. Het 
dijklicbaam dat iller ooit verwijderd is voor de scbaal vergroting in de landbouw 
in de jaren 70 en 80 zal bier opnieuw gebouwd worden . Zodoende zal deze 
voormalige polder zijn oude gedaante terug krijgen. Op dit wederkerende 
grensvlak zal bet polderpaviljoen een agrariscbe functie krijgen. Hier zal een 
silogebouw gebouwd worden welke zowel v66r als na de ontpoldering zal 
moeten functioneren. 
Het silogebouw zal v66r de ontpoldering de opslag van de verscbillende 
landbouwproducten uit de omliggende akkers centraliseren. N a de ontpoldering 
van de Noordwaard zullen de verscbillende overgebleven polders (waaronder 
de Keizersguldenwaard, die als een klein eiland in het water zalliggen) minder 
goed bereikbaar worden. Aan- en afvoer van agrariscbe producten kunnen dan 
vertraging oplopen. De verscbillende silo-eenheden maken bet mogelijk om 
verscbillende producten in wisselende boeveelbeden ftexibel op te slaan, te 
laden en te lassen. Het silogebouw biedt de mogelijkheid om bet graan, gerst 
of koolzaad voor langere tijd droog en veilig op te slaan. Naast de agrariscbe 
functie zal dit bouwwerk ook toegankelijk zijn voor de wandelaars, die bier 
in bet open veld voor korte tijd kunnen rusten of even uit de wind kunnen 
staan. 



luchtfoto silosluis, 2010 



Silo a :;::r.d t, . 

TROIS RAPPELS 
A MESSIEURS LES ARCH'ITECTES 

I 

LE VOLUME 
Graansilo, Vers une architecture, Le Corbusier, 1923 



Flexible boundaries are a hallmark of the inhabited 
landscape, for as the community grows, as its economy 
shifts from stock-raising to farming or vice versa, or one 
or another of the spaces decreases in value, then a shift, 
a gradual spatial reorganization ensues. 

John Brinckerhoff Jackson, Discovering the vernacular landscape 



De wederkerende grens 



-- • 



Materia lisa tie 
De basis van de silosluis is gemaakt van 'rammed earth'. Dit aarden lichaam 
dat versmolten is met de omliggende agrarische grand vormt de ultieme 
gecultiveerde aarde: haakse muren van aarde, zonder talud. De geometrische 
vorm van bet volume zal bovendien een diepe indruk achterlaten in de vee! 
zachtere ondergrond van het landschap. 
Deze basis van 'geramde' aarde is bijna zo hard als beton. Echter, door de 
wisselende condities aan verschillende zijden van de dijk zal de silosluis na 
de ontpoldering aan de ene zijde anders verweren dan aan de andere zijde. Het 
water van het overstromingsgebied zal de terp langzaam polijsten. Sporen van 
hoogwaterstanden zullen achterblijven op de verweerde aarden muren. Het 
bijna symmetrische bouwwerk zal hierdoor in verloop van tijd twee gezichten 
krijgen. 
De silo's zelfworden in navolging van de traditionele boerderijbouw uitgevoerd 
in een zeer functioneel en goedkoop materiaal. De volumes worden omhuld 
door een dunne jas van een verzinkt stalen golfplaat. 
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luchtfoto silosluis, 2020 hoogwater 



Functioneren en gebruik 
Een dee! van de silo's zal na de ontpoldering ongebrui.kt leeg komen te staan. 
Zij zullen echter waarschijnlijk maar voor korte tijd ongebruikt staan. Want 
bet is juist de productie van deze simpele agrarische producten als graan en 
koolzaad die vanwege de biobrandstof ervoor zullen zorgen dat opnieuw grate 
delen van ontpolderd Nederland in de nabije toekomst opnieuw ingepolderd 
zullen worden. Graan heeft zodoende een enorme invloed op het landschap. 
Opnieuw zal het hele landschap weer op de schop moeten gaan; en de silosluis 
zal weer midden tussen de graanakkers komen te liggen. De verdwenen grens 
die wederkeerde zal ooit wei weer verdwijnen in dit immer veranderende 
landschap. 

luchtfoto's silosluis 2020, links: laagwater, rechts: opkomend hoogwater 





PIERKEET 
De herstelde grens 



Here (. . .) the image does not come from a nostalgia 
for childhood, but is given in its actuality of protection. 
Here too, in addition to community of affection, there 
is community of forces, the concentrated courage and 
resistance of both house and man. And what an image 
of concentrated being we are given with this house that 
"clings" to its inhabitant and becomes the cell of a body 
with its walls close together. The refuge shrinks in size. 
And with its protective qualities increased, it grows 
outwardly stronger. 

Gaston Bachelard, The poetics of space 
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De Kastanjekeet op de Midden Springerplaat (polder de Biesbosch) 



luchtfoto pierkeeten, 2010 



Locatie 
Overal in de Noordwaard zijn de resten van oude dijken te vinden die als losse 
kleifragmenten herinneren aan de kleine individuele polders die bier ooit lagen. 
Deze functieloze overblijfselen zullen bij de toekomstige ontpoldering weer 
opgenomen worden in een structuur van I age kades die de oude polderstructuur 
van rood 1910 volgt. De losse fragmenten worden weer aaneengeschakeld om 
de oude grenzen te berstellen tot een nieuw functionerend gebeel. Deze structuur 
van relatief !age dijken gaat ervoor zorgen dat het opkomende hoogwater in 
eerste instantie afgevoerd zal worden via de opnieuw uitgegraven kreken. Als 
het water nog verder stijgt, zal het water over de dijken heen de polder inlopen. 
Een voor een zullen de individuele polders gecontroleerd vollopen met water 
(afhankelijk van de hoogte van de omliggende dijken) 
Deze nieuwe dijkstructuren zullen als wandelroute gebruikt worden ten tijde 
van laagwater. Maar bij hoogwaterstanden zullen ook deze dijken onder de 
waterlijn verdwijnen, waardoor ze onbegaanbaar worden. 
De dijkrestanten, zoals ze nu aangetroffen worden in de Biesbosch, zullen 
in de toekomst dus midden in het overstromingsgebied komen te liggen. 
Zij zullen zeer gelsoleerd raken bij het opkomende hoogwater. Daarom 
zijn op deze plek verschillende 'keten' ontworpen die dienen voor tijdelijke 
bewoning. Het zijn kleine woningen waar men voor langere tijd ( enkele dagen 
tot enkele maanden) kan verblijven in het overstromingsgebied. De langere 
verblijfsduur zorgt ervoor dat bier de dynamiek van het langzaam stijgende of 
dalende water, en de ruimtelijke effecten ervan, ervaarbaar worden. 
De invloeden van boogwater kunnen een grote stempel drukken op de 
gelsoleerdheid van de keet en daarmee op de duur van het verblijf, doordat 
de normale toegangswegen op de !age dijken kunnen verdwijnen onder het 
hoogwater. Iedere keet heeft daarom een aanlegkade voor bootjes. 
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boven: pierkeet voor ontpoldering, onder na ontpoldering 



Architectonische uitgangspunten 
Aan de bestaande, functieloze dijkresten die nu als overwoekerde, langwerpige 
beuvels in bet gebied liggen worden lange pieren gebouwd die als functionele 
elementen zicb uitstrekken in de dicbte begroeiing van de kreekoevers. De 
pier steekt als een gecontroleerd, bewandelbaar object in bet ongecontroleerde 
milieu buiten de polders. Wandelaars kunnen daardoor vrij over bet grensvlak 
van dijk en kreek bewegen. De pier wordt gemaakt van grond die vrijkomt bij 
bet graven van de aanlegkade die langs de pier komt te liggen. 
Aan bet uiteinde van de pier bevindt zicb de keet die als een gesloten volume 
hoven de pier geplaatst is. Door de keet op te tillen blijft de pier een continu 
bewandelbaar element en ontstaat er onder de keet een overdekte buitenruimte 
waar wandelaars kunnen scbuilen voor de regen en waar de bewoner van de 
keet in de scbaduw kan zitten. Deze overdekte buitenruimte vormt zodoende 
een ruimtelijk grensvlak waarin de openbaarbeid van de bewandelbare pier 
overgaat in de prive-ruimte van de keet. 
De hoogtes van de pieren zijn net zo nauwkeurig bepaald als de verschillende 
dijken van de polders in het overstromingsgebied. In eerste instantie snijdt de 
pier door de boge bestaande dijkrestant been. Tijdens de ontpoldering zullen 
deze dijkresten verlaagd worden tot een niveau waarbij de pier een decimeter 
hoger is dan de dijk waaraan hij ligt. Hierdoor zal bij boogwater (als de dijk 
overstroomd en de polder volloopt) de pier veranderen in een eiland dat net 
hoven bet wateroppervlak uitsteekt. Als het water nog verder stijgt, zal ook 
de pier onder water komen te staan en zal nog enkel de keet hoven bet water 
uitsteken. Bij iedere waterstand verandert dus de leefruimte, de bereikbaarheid, 
de spiegelingen en de reflecties van bet water op de keet. 
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E J 8 
A: dijkrestant 
B: kreek 
C: pier 
D: aanlegkade 
E: terras met haard 
F: opslagruimte 
G: woonruimte keet 

boven: plattegrond keet, onder: plattegrond pier ( 1: 200) 







foto's maquette, boven : zicht vanaf kreek, onder: zicht vanaf polder 



Confrontatie en beleving 
Het volume van de keet vonnt een kenmerkend silhouet tussen de dichte 
begroeiing van de kreken. De vorm van de keet is afhankelijk van de richting 
vanwaar de bezoeker nadert. Komend vanuit de polder lijkt het gesloten 
volume te balanceren op een zijde van de pier. Varend over de kreek lijkt 
het volume ofwel te zweven danwel volledig vergroeid met het langwerpige 
piervolume. 
De keet biedt ruimte aan een of twee personen die bier voor langere tijd 
kunnen verblijven. Naast de prive-ruimte in de keet bestaat de leefruimte 
van de pierkeet ook uit het overdekte terras onder de keet. Deze ruirnte, dje 
voorzien is van een buitenhaard, vonnt bij laagwater een integraal onderdeel 
van de woonruimte. Bij hoogwater zal deze 'veranda' echter overstromen en 
tijdelijk onbruikbaar worden. 
De woon- en slaapruimtes van de keet zelf worden gekenmerkt door bet Iicht 
geknikte plafond dat schuin oploopt naar de grate gevelopeningen in iedere 
ruimte. Deze ramen die van vloer tot plafond \open bieden uitzicht op de 
boomkruinen en het water van de kreken. Een k\einer raam geeft zicht op de 
p1er. 



inkadering boomkruinen 



lichtreflecties in de pierkeet bij hoogwater 



materialisering en be·invloeding 



Ma terialisa tie 
Van een afstand lijkt de pierkeet een zeer ges\oten element in het landschap 
te zijn. Dichterbij blijkt echter dat het bouwwerk gemaakt is met een open 
structuur van hout. De gehele pier, inclusief de aanlegkade voor de boten en de 
keet zelfworden uitgevoerd met een huid van azobe hout. Deze bouwkundige 
enveloppe werkt als een open beschoeiing die het water niet probeert buiten te 
houden, maar functioneert door juist open te zijn om water door te Iaten. Water, 
wind, regen en Iicht gaan door de huid heen, terwijl de aangetrilde kleigrond 
van de pier op zijn plek blijft. De verschillende architectonische onderdelen van 
de pierkeet hebben dus allen dezelfde huid, maar allemaal een andere inhoud: 
klei, water, Iucht en de binnenruimte van de keet. De kenmerkende verticale 
delen van de keetpier: haard en trap zijn net als het onderterras uitgevoerd in 
beton. Deze dragende elementen zullen door de voetstappen en de natuurlijke 
vloeden langzaam gepolijst worden. Het plafond is een Iicht, witgestuukt vlak 
waarop de schaduwen en de reflecties van het water geprojecteerd worden. 
Hoe hager het water staat, hoe intenser de reflecties zullen zijn. 







luchtfoto pierkeeten, 2020 hoogwater 



Functioneren en gebruik 
De leefruimte van de pierkeet krimpt en zet uit afbankelijk van de invloeden 
van het stijgende of dalende water in het overstromingsgebied. Bij laagwater 
vormt bet een pier die verbonden is met bet netwerk van dijken en kades 
waarover de wandel- en fietsroutes door de Noordwaard lopen. Bij boogwater, 
wanneer de verscbillende polders volgelopen zijn, vormen de keetpieren 
aparte eilanden die maar net boven bet water uitsteken en die enkel per boot 
bereikbaar zijn. Als bet water nog verder stijgt, zal ook de pier zelf onder 
water komen te staan waardoor enkel de keet boven bet water uit zal steken. 
Binnen de keet zelf kan de bewoner zelf de openheid van de fa<;:ade regelen 
met bebulp van de bouten luiken die, in gesloten toestand, van de keet een 
monoliet en gesloten volume maken. 

luchtfoto's pierkeeten 2020, links: laagwater, rechts: opkomend hoogwater 



CONCLUSIE 



De polderpaviljoens vertellen de verhalen die schuilgaan achter het 
dynamische polderlandschap. De bouwwerken snijden op specifieke punten in 
het landschap om zodoende de maakbaarheid van hetland leesbaar te maken. 
Ze maken het mogelijk om de specifieke grensvlakken in het landschap te 
bezoeken en de wandelaar door de enorme ruimte van de polder te dirigeren. 
Maar de paviljoens zijn er in eerste instantie voor de mensen die het landschap 
op die plek zelf gebruiken en dus veranderen: de toeristen, de boeren en de 
natuurliefhebbers. De bouwwerken zijn daarom geen passieve observatiepunten 
in het landschap, noch stille getuigen die het gemaakte landschap als eeuwige 
bouwplaats ofzijn geschiedenis proberen te musealiseren. De polderpaviUoens 
zijn niet zozeer permanente elementen in het tijdelijke landschap maar ze 
veranderen mee en passen zich aan aan de veranderde context waar ze deel van 
uitmaken. De verschillende bouwwerken zijn tijdelijke structuren die veeleer 
het veranderende landschap weerspiegelen dan dat ze ermee contrasteren. Hun 
functie, gebruik, materialen en zelfs hun ruimtelijke geometrie veranderen 
mee met het landschap. De paviljoens maken dus dee[ uit van de bouwplaats; 
of liever gezegd: ze zijn de bouwplaats. Ze komen voort uit eenzelfde wil om 
het landschap te controleren en te cultiveren. 



Hecht verbonden met de polderbodem maken de polderpaviljoens zelf ook 
indrukken in de aarde en vervormen ze het landschap. Zoals het landschap 
letterlijk indrukken achterlaat in de gebouwde substantie van de paviljoens, 
zo Iaten de paviljoens sporen achter in bet landschap. Natuurlijke invloeden 
worden daarbij ook in dit plan nauwgezet gedirigeerd. Want zelfs op de plek 
waar de dijk door de natuurlijke invloeden van water, regen en wind langzaam 
rondom de paviljoens wordt weggespoeld is de controlerende invloed van 
de ontwerper aanwezig. De dijk zal gecontroleerd wegspoelen. Alleen op de 
plekken die ik als ontwerper aangegeven heb zal de dijk, via vooropgesteld plan, 
veranderen in kleine eilandjes alvorens langzaam weg te eroderen. Het is juist 
door de kneedbaarheid en de maakbaarheid van het Nederlandse landschap dat 
we dit spel kunnen en moeten spelen. De paviljoens zijn voortgekomen vanuit 
deze cultuur van het maakbare landschap. De polderpaviljoens vertellen dus 
niet aileen de verhalen, maar maken deel uit van de verhalen die schuilgaan 
achter dit indrukwekkende landschap. 
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Het Nederlandse landschap overleeft enkel en aileen door bet onophoudelijk 
buitenhouden van de natuurlijke invloeden die inbeuken op dit mensgemaakte 
land. Deze invloeden worden dan ook nauwgezet gecontroleerd door de 
waterstaatkundige bouwwerken. De 'nieuwe' tendens om deze grensvlakken 
te openen teneinde de invloeden binnen de polders te Iaten is echter geen 
garantie dat natuurlijke processen en landschappelijke dynamiek van erosie, 
aanslibbing en plantengroei weer als ongecontroleerde ontwikkelingen vanzelf 
terugkeren. Deze zogenaamde nieuwe natuur is binnen Nederland een door 
mensen ontworpen en gecontroleerd milieu welke in zekere zin niet verschilt 
met de bestaande cultuur van bet inpolderen en bet cultiveren van bet land. Bij 
bet openen van deze landschappelijke 'capsule' gaat bet dus niet zozeer over 
de natuurlijke invloeden die bet landschap tot een dynamjsch geheel maken, 
maar zijn bet juist de menselijke invloeden die van bet polderlandschap een 
alsmaar veranderend lichaam maken. 
De Noordwaard is een polder gelegen in de Brabantse Biesbosch die in de 
nabije toekomst ontpolderd zal worden om ruimte te geven aan de rivier. Deze 
ontpoldering is, zeker in dit gebied, geen nieuw maar juist steeds wederkerend 
cultureel fenomeen. In deze polder zijn daarom op drie veranderende 
grensvlakken drie verschillende architectonische interventies gemaakt: 
de polderpaviljoens. Deze paviljoens vertellen de verhalen die schuilgaan 
achter dit dynamische landschap. Ze snijden op specifieke punten in bet 
landschap om zodoende de maakbaarheid van bet land leesbaar te maken. 
De bouwwerken zijn autonoom en specifiek voor iedere plek ontworpen. Ze 
vormen samen geen duidelijke serie, maar maken bet wei mogelijk om de 
specifieke grensvlakken in bet landschap te ontsluiten door middel van een 
wandeling of (bij hoogwater) per boot. Delen van de paviljoens zijn altijd 
toegankelijk en maken bet mogelijk voor wandelaars en andere recreanten de 
plekken te bezoeken. 



Maar de paviljoens zijn er in eerste instantie voor de mensen die het landschap 
op die plek zelf gebruiken en dus veranderen: de toeristen, de boeren en de 
natuurliefhebbers. De paviljoens bieden ruimte aan een theehuis, een graansilo 
en verschillende kleine woningen voor tijdelijk verblijf. De bouwwerken zijn 
daarom geen passieve observatiepunten in het landschap, noch stille getuigen 
die het gemaakte landschap als eeuwige bouwplaats of zijn geschiedenis 
proberen te musealiseren. De polderpaviljoens zijn niet zozeer permanente 
elementen in het tijdelijke landschap maar ze veranderen mee en passen zich 
aan aan de veranderde context waar ze dee! van uitmaken. De verschillende 
bouwwerken zijn tijdelijke structuren die veeleer het veranderende landschap 
weerspiegelen dan dat ze ermee contrasteren. Hun functie, gebruik, material en 
en zelfs hun ruimtelijke geometrie veranderen mee met het landschap. De 
paviljoens maken dus dee! uit van de bouwplaats; ofliever gezegd: ze zijn de 
bouwplaats. Ze komen voort uit eenzelfde wil om het landschap te controleren 
en te cultiveren. 
Hecht verbonden met de polderbodem maken de polderpaviljoens zelf oak 
indrukken in de aarde en vervormen ze het landschap. Zoals het landschap 
letterlijk indrukken achterlaat in de gebouwde substantie van de paviljoens, 
zo Iaten de paviljoens sporen achter in het landschap. Natuurlijke invloeden 
worden daarbij oak in dit plan nauwgezet gedirigeerd. Want zelfs op de plek 
waar de dijk door de natuurlijke invloeden van water, regen en wind langzaam 
random de paviljoens wordt weggespoeld is de controlerende invloed van 
de ontwerper aanwezig. De dijk zal gecontroleerd wegspoelen. Aileen op de 
plekken die ik als ontwerper aangegeven heb zal de dijk, via vooropgesteld plan, 
veranderen in kleine eilandjes alvorens langzaam weg te eroderen. Het is juist 
door de kneedbaarheid en de maakbaarheid van het Nederlandse landschap dat 
we dit spel kunnen en moeten spelen. De paviljoens zijn voortgekomen vanuit 
deze cultuur van het maakbare landschap. De polderpaviljoens vertellen dus 
niet aileen de verhalen, maar maken dee! uit van de verhalen die schuilgaan 
achter dit indrukwek.kende landschap. 
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