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AFSTUDEER VERSLAGTheo van Hoeve





Eating is our most intimate way of interactingwith nature. Nature is what we eat. If you do thatnegligently, wasting food, not knowing where itcomes from it goes against the idea that we shouldinhabit the earth responsibly. Eating is knowledge andconscience because there’s a moral dimension to food.(O . Fresco, L . 2014. Fresco’s Paradijs. Aflevering 1; De Bron)
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7 Afb 1. Maquettefoto vande oesterboerderij



8

VOORWOORD
De [veranderende] rol van de architectIk denk veel na over mijn rol als toekomstig architect.Want de rol van de architect is aan het veranderen.De laatste tijd lees ik vaak dat architecten worden‘vernederd’ en ‘uitgebuit’ door hun opdrachtgevers. Ikdenk dat de toekomstig architect uit die slachtofferrol moet kruipen. De architect is nou eenmaal onderdeelvan de vastgoedindustrie. Hij moet vertellen waaromarchitectuur zo belangrijk is, waarom we niet zonderkunnen. Hij moet vertellen wat er aan de hand isin onze steden en landschappen. En daarom moet dearchitect meer kunnen dan alleen ‘mooie gebouwen’ontwerpen. Het ontwerpen van musea, ambassades enkuuroorden is nog voor een enkeling weggelegd. Het grosvan de architecten heeft een nieuwe taak gekregen.Een taak die ik wil oefenen en beheersen voor ik aanhet werk ga in de praktijk. In dit afstudeerprojectwil ik mijn kennis en creativiteit in zetten bijmaatschappelijk relevante vraagstukken.Het atelier ‘Texel Metabolised’ gaat over dit soortvraagstukken. Denk hierbij aan de verzilting,bodemdaling, verdroging en de steeds schaarse wordendezoete water voorraad. Het begrijpen van die actuelethema’s op zowel globaal als lokaal niveau kan eenscherpte opleveren. Een scherpte die veel traditionelebureaus missen. Een scherpte die naar mijn inzienessentieel is voor de toekomstig architect.Een eigen stijl heb ik nog niet, dat komt pas later.Wel weet ik dat mijn visie voortkomt uit onderwerpenwaar ik me voor interesseer. Onderwerpen zoalsduurzaamheid, voedsel, autarkie en maakbaarheid.Onderwerpen die onlosmakelijk verbonden zijn met deopgave. Het afstuderen voelt daarom des te meer als eenvoorbereiding op de veranderende rol van de architect.Hoewel er een groot verschil zit tussen het academischeonderwijs en de praktijk (in de praktijk krijg je temaken met opdrachtgevers, een kostenplaatje en eenvooraf vastgesteld programma) sluit deze opgave aan opde rol die ik als toekomstig architect wil vervullen.
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VoedselHet globale thema in dit project is devoedselproblematiek. Vandaag de dag staan we vooreen belangrijk vraagstuk. Hoe gaan we negen miljardmonden voeden in 2050? Het begrijpen van de globaleproblematiek in relatie tot de lokale problemen opTexel kan een scherpe opleveren waar ik wat aan heb .Het probleem van de globale en de lokale problematiekzoals verzilting en bodemdaling los je niet op meteen gebouw . Er is meer voor nodig. Het begrijpenvan het metabolisme is essentieel om een scenariovoor de toekomst te ontwerpen. Dit scenario bestaatuit verschillende onderdelen en dus verschillendegebouwen . Hier komt architectuur pas om de hoek kijken.Een architectuur dat voortborduurt op het ontworpenscenario/ proces. De vraag achteraf zal dan zijn of hetgebouw ook ontworpen had kunnen worden zonder enigekennis te hebben gehad over het proces. Ik hoop dat ditniet het geval is, want het gebouwontwerp wordt er denkik sterker van wanneer het voorvloeit uit het ontworpenproces.
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DANKWOORD
Dit project is meer dan een architectuuropgave, hetgaat namelijk over de metabolisme van Texel en deboerderij van de toekomst. Gedurende het jaar hebik met een hele hoop experts gesproken. Deze mensenzijn bereid geweest mij te helpen om onderwerpen tebegrijpen waar ik vooraf weinig kennis over had. Zonderhun hulp was het project niet geworden tot wat het nuis. In het bijzonder wil ik Maartje Duin, Henk Schobbenen Rosa Kuijpers bedanken voor hun hulp om mij dewerking van de waterhuishouding en de landbouwkundigesystemen op Texel inzichtelijk te maken. Daarnaast wilik Pieter Verwijs en Jean Dhooge uit Yerseke bedankenvoor de rondleidingen en gesprekken bij hun op deoesterboerderij. Enthousiast hebben zij hun kennis metmij gedeeld, hierdoor heb ik de werking van het procesvan een oesterboerderij in kaart kunnen brengen.Natuurlijk wil ik voor de intensieve samenwerkingtijdens het M3 onderzoek, waarvan het resultaat eenatlas over Texel is, mijn atelier genoten bedanken.Ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk bleek omop een democratische werkwijze met 19 studenten aan eengezamenlijk onderzoek te werken vind ik dat we een mooiresultaat hebben geleverd. De metabolisme hoofdstukkenuit de atlas zijn voor mij erg belangrijk geweest alsstartpunt voor mijn afstudeeropgave.Tot slot wil ik de docenten G Juliette Bekkering,Bernard Colenbrander en Barbara Kuit G bedanken voorde begeleiding en scherpe feedback, maar vooral voorhet bedenken van deze opgave. Een opgave die ons dwongna te denken over maatschappelijk relevante thema’s.Thema’s waar wij als architectuur student normaalgesproken niet direct mee in aanraking komen.
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SAMENVATTING
De studio Texel Metobolised focust zich, zoals de titelal verklapt, op de stofwisselingsystemen van Texel.Denk hierbij aan de waterhuishouding, het energienetwerk, de afvalverwerking en de landbouw . Ik heb mebezig gehouden met de landbouw, want vandaag de dagzijn we op een punt aangekomen waarop we ons moetenafvragen hoe de landbouw van de toekomst eruit gaatzien.In het rijke Westen hebben we op dit moment eenvoedseloverschot. Dertig procent van al het voedselhaalt ons bord niet eens. Dit komt met name doordatde mentale en fysieke afstand tot ons voedsel groteris dan ooit. Steeds meer mensen wonen in steden enhebben geen enkele relatie met de oorsprong vanwat ze eten. Het komt aan in plastic verpakkingen.Men heeft het niet zien bloeien of groeien. Ditleidt tot vervreemding. En vervreemding leidt totonverschilligheid. De globalisering en intensiveringvan de landbouw hebben dit nog verder versterkt.Met een groeiend aantal mensen in steden is het daaromnodig onze geschiedenis te begrijpen en niet onzefouten te herhalen.1 We kunnen daarom niet op dezelfdeweg doorgaan. Nog intensiever en nog grootschaligervoedsel produceren zodat we in 2050 negen miljardmonden kunnen voeden is niet de oplossing.De manier waarop we vandaag ons voedsel produceren isnamelijk verre van duurzaam . De energiebron voor delandbouw is al lang niet meer de zon, het is olie. Endaarin is de productie van vlees de grote boosdoener.Dertig procent van alle landbouwgrond op de wereldwordt gebruikt om voedsel te produceren voor vee. Ditheeft een gigantische invloed op de planeet. Kunnenwe in een toekomstscenario alternatieven vinden voordie dierlijke eiwitten? Hebben vis, algen, zeewier,schelpdieren en zee groenten de toekomst? Ik geloofvan wel, zeker wanneer we ze kunnen produceren in eengesloten kringloop waar verschillende onderdelen vaneen groter netwerk gaan samenwerken.

1.O . Fresco,L . 2013. DeSocrateslezing2013; De NieuweZijderoute . p 7.
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Het voedselvraagstuk is onlosmakend verbonden met hetwater metabolisme. Op dit moment groeien bijna al onzegewassen op de zoetwater voorraad die slechts 2% vanal het water op de wereld bedraagt. De vraag is of wevoedsel kunnen gaan produceren op het zoute water, deoverige 98%, in plaatst van volledig afhankelijk tezijn van het steeds schaarser wordende zoete water?Wereldwijd wordt het zoete water steeds schaarser.Daarnaast treden er verzilting en bodemdaling opvanwege een stijgende zeespiegel. Dit zal in detoekomst alleen maar erger worden. Het zoute waterheeft daarom de toekomst. Het is tijd om het scherpecontrast tussen land en zee, zoet en zout, binnendijksen buitendijks, te doorbreken.In plaats van te vechten tegen die verzilting kunnenwe het ook als een kans zien, dat wil zeggen, gebruikmaken van de zoute grond en het zoute water. Wantook op Texel treed er verzilting en bodemdaling. Ditbrengt me van een globaal probleem naar een lokaleopgave op Texel. Texel als een proeftuin voor de restvan de wereld. Alternatieve voor dierlijke eiwitten,geproduceerd in een gesloten kringloop op het zoutewater.Het verhaal tot nu toe klinkt misschien meer als eenprobleem waar een student op de Universiteit vanWageningen zich over buigt. Architectuur, in de vormvan een gebouw ontwerp, is hier dan ook niet directde oplossing. Er is meer voor nodig. Samen met FerdiTran heb ik daarom een toekomstscenario ontworpenË een proces Ë waarin de waterhuishouding op Texelgaat veranderen. In de toekomst gaat het juiste typelandbouw of aquacultuur op de juiste plek plaatsvinden.Het scenario heeft geleidt tot een landschapsontwerpvan polder ’t Noorden waar in de toekomst agricultuurplaats zal maken voor aquacultuur. Een gemaal aande Waddendijk zal hier het zoute water de polderbinnen laten. Dit water stroomt via de kreek naar delandvisserijen gelegen aan de Kaai.
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Voordat polder ‘t Noorden werd gecreëerd lagen eral oesterbedden aan de Kaai. De vissers kwamenhier destijds aan land. In de toekomst zullen hierlandvisserijen ontstaan . Algen, vissen, wormen,zeewieren en schelpdieren zullen hier geproduceerdworden in een gesloten kringloop . Die geslotenkringloop, waarin de landvisserijen met elkaarsamenwerken als een gesloten systeem binnen de openeconomie, dat is de boerderij van de toekomst.Twee gebouwen uit het scenario vormen uiteindelijk mijnontwerpopgave. Het gemaal en de oesterboerderij.GemaalEen gemaal dient aan minder bouweisen te voldoen dande meeste andere gebouwen, zo hoeft er bijvoorbeeldgeen daglicht binnen te komen en hoef je als ontwerpergeen rekening te houden met rolstoel gebruikers. Hetgemaal kan daardoor een sculptuur worden. Zeker geziende locatie waar het gemaal zich bevind en het feit dathet een oriëntatiepunt gaat vormen op de schaal van hetlandschap .De monoliete verschijningsvorm van gestort beton zorgtervoor dat het gebouw eruit ziet als een stomp en gaafgebouw . Een stoer volume dat zich manifesteert na hetverwijderen van de bekistingen. Ruw gezaagde plankenworden gebruikt in de bekisting. Dezelfde plankenworden gebruikt als gevelmateriaal van de boerderij.Naast een visuele relatie (vanaf het uitkijkpunt vanhet gemaal is de boerderij te zien) en de relatiedie het proces met zich mee brengt (het water dathet gemaal binnen laat stroomt via de kreek naar deoesterboerderij) is er een relatie in de expressie vande architectuur door gebruik te maken van de zelfdehouten planken in de bekisting van het gemaal als in degevel van de boerderij.OesterboerderijNet als het gemaal komt de oesterboerderij voortuit het proces en het landschapsontwerp van polder‘t Noorden. Toch hebben we, om wat meer te kunnen
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zeggen over de verschijningsvorm van de boerderij, eentypologisch onderzoek naar de historische boerderijnodig. Een hypermoderne boerderij is hier, in polder‘t Noorden, niet op zijn plaats. Het ontwerp van eengebouw dient zorgvuldig te worden ingepast in hetlandschap . Geen megaschuur zoals we die kennen van nade Tweede Wereld oorlog. In het typologisch onderzoeknaar de historische boerderij wordt er terug gegaannaar de laatste vitale fase van de boerderij.De te ontwerpen boerderij demonstreert in zijnwerkingscyclus en architecturale organisatiede verzoening van aqua1 en agricultuur totzoutwaterlandbouw .Particuliere investeerders kunnenzich langs de Kaai gaan vestigen. De oesterboerderijwordt daarmee een prototype voor de andere boerderijen.
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ENGLISH SUMMARY
The Texel Metabolised studio, as the name alreadysuggests, focuses on the metabolism systems of Texel.These include water management, energy infrastructure,waste processing, and agriculture. The present study isconcerned with agriculture, because we have arrived ata point where we must carefully assess its future.There currently is a food surplus in the rich Westernworld: 30 percent of all food that is produced is noteven consumed. This is mainly a consequence of thefact that the mental and physical distance to food isgreater than ever. Increasingly more people live incities and do not have any notion of the origins ofwhat they eat. It arrives in plastic containers andbears little resemblance to anything that blossoms orblooms. This leads to alienation, which in turn leadsto indifference. Globalization and intensification ofagriculture have reinforced this.Because of the increasing urbanization, it is necessaryto understand history and not repeat the samemistakes.1 It is not feasible to produce food even moreintensively and on a larger scale in order to feed ninebillion people in 2050.The current food production methods are insufficientlysustainable. The main energy source for agriculture isno longer sunlight; it has been replaced by oil. Meatproduction can be considered the malefactor. Of allfarmland in the world, 30 percent is used to producefood for cattle. This has a huge impact on the planet.Can we find alternatives for those animal proteins inthe future? Are fish, algae, seaweed, shellfish, and seavegetables the future? I believe so, especially ifwe can produce them in a closedoloop system in whichdifferent parts of a larger network cooperate.This problem is inseparably connected with watermetabolism . Only two percent of the water supplyis freshwater, which is used to grow crops. Thequestion whether it is possible to produce food usingsaltwater o the remaining 98 percent o instead of being

1.O . Fresco,L . 2013. DeSocrateslezing2013; De NieuweZijderoute . p 7.
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completely dependent on the freshwater supply.Freshwater becomes scarcer worldwide. In addition,salinization and subsidence occur due to risingsea levels. This will only increase in the future.Saltwater offers a sustainable solution. It is timeto unite land and sea, fresh and salt, inner dike andouter dike areas.Rather than fighting salinization, it could beconsidered an opportunity. That is, salinized soil andsaltwater may be used to our advantage. This bringsme from a global problem to a local one on Texel,because this island is a good example of a region withsalinization and subsidence. Texel can be used as atesting ground for the rest of the world.The story so far may sound like a problem a studentat Wageningen University might be concerned with.Architecture, as in the designing of a building, indeedcannot offer an immediate solution. More is required.Together with Ferdi Tran, I have designed a plan forthe future – a process – which will change the watermanagement on Texel. In the future, the right type ofagriculture will take place in the right spot.The scenario has led to a landscape design of polder‘t Noorden, where agriculture will give way toaquaculture. A pumping station by the Waddendijk willlet the saltwater into the polder. This flows via thecreek to the aquacultural farms situated at the Kaai.Before polder ‘t Noorden was created, there werealready oyster beds at the Kaai. This is where fishermencame ashore. In the future, new aquacultural farms willemerge here. Algae, fish, worms, seaweed, and shellfishwill be produced here in a closed¿loop system . Thissystem, in which the aquacultural farms cooperate withone another as a closed system within an open economy,is the farm of the future.Two buildings from the scenario make up my design: thepumping station and the oyster farm .
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Pumping stationA pumping station has fewer building requirementsthan other buildings. For instance, daylight does notneed to enter the building and designers do not needto take wheelchair access into account. The stationcan therefore become more of a sculpture, especiallyconsidering the location and the fact that it will forma point of orientation on the scale of the landscape.The monolith appearance of poured concrete makes thebuilding look blunt and sound. A volume that manifestsitself after removal of the formwork. Roughësawn planksare therefore used in the formwork. The same planks areused as façade building material of the farm . Besidesthe visual relation (from the viewpoint of the pumpingstation the farm can be seen) and the relation tied tothe process (the water the station lets in flows via thecreek to the oyster farm), there is a relation in theexpression of the architecture by using the same woodenplanks.Oyster farmJust like the pumping station, the oyster farmoriginates from the process and the landscape design ofpolder ‘t Noorden. Nevertheless, the able to say moreabout the appearance of the farm, typological researchof the historical farm is needed. A hypermodern farmdoes not fit in polder ‘t Noorden. The design of thebuilding should manifest itself in the landscapeclearly and carefully: no postëWorld War II megabarns.The typological investigation returns to the last vitalphase of the farm .The toëbeëdesigned farm demonstrates in its operatingcycle and architectural organization the reconciliationof aquaë and agriculture to saltwater agriculture.With the oyster farm as a prototype for other farms,private investors may settle along the Kaai.
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LEESWIJZER
Het afstudeerverslag is bestaat uit 3 delen.Deel 1 beschrijft de probleemstelling, welke leidt totde onderzoeksvraag. Hier wordt ingegaan op de globalevoedselproblematiek. Om te begrijpen hoe we op dit puntzijn aangekomen worden de globale ontwikkelingen in delandbouw worden hier in lijn met de ontwikkelingen opTexel besproken.Deel 2 beantwoord de onderzoeksvraag. ‘‘Hoe ontwerp jeeen duurzame boerderij voor de toekomst op Texel? Eengebouw alleen is niet de oplossing voor de problemendie zich voor doen op Texel. Een scenario voor heelTexel is nodig waarin de waterhuishouding op Texel zalgaan veranderen. Dit watersysteem wordt de drager voorde landbouw en aquacultuur. Het juiste type landbouw opde juiste plek.Deel 3 beschrijft de ontwerpen die gemaakt zijn binnendit scenario. Het scenario bestaat uit een aantalonderdelen die in een netwerk met elkaar samenwerken.Bij die onderdelen horen gebouwen. Twee gebouwen hebik ontworpen en worden in dit deel beschreven. Heteerste gebouw is het gemaal, dit gebouw ligt aan deWaddendijk en gaat het zoute water binnen laten inplaats van zoete water uit te malen op de Waddenzee.Het zoute water verplaatst zich hierna via de kreeknaar de landvisserijen. Van die landvisserijen wordt deoesterboerderij verder uitgewerkt.
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INLEIDING

2.Atelier Fryslan .2012. VerstildGetij; een atlasvan de NederlandseWaddenkust . p 9293.

Door het droogmaken van het land en het aanleggen vandijken is het getij en daarmee de dynamiek uit hetTexelse landschap verdwenen. Bij de veranderingen diezich op dit moment voordoen ontbreekt een vaste koersen bovendien het besef van de kansen die er liggen omhet eiland te versterken.De dijk wordt op dit moment beschouwd als de scheidingtussen zee en land. Er heerst een scherp contrast.De zee is steeds verder uit beeld geraakt in hetgevecht tegen het water . Kan een andere benadering eenomslagpunt betekenen?Binnendijks treed verzilting van het grondwaterlangzaam maar zeker op . Door de stijgende zeespiegel ende bodemdaling wordt het in de komende jaren moeilijkerom dit terug te dringen . Het zoete water wordt namelijksteeds schaarser. Hoe gaan we die strijd dan aan met destijgende zeespiegel en de bodemdaling? Kunnen we nietde kansen ervan in zien in plaats er tegen te vechten?Moeten we ons grondgebruik niet aanpassen en gaanexperimenteren? Experimenteren met bijvoorbeeld zilteteelten zoals Marc van Rijsselberghe dat nu al doet.Aan de andere kant is de recreatie een groeiende sectorin Nederland, en sterk vertegenwoordig aan de duinkantop Texel. De recreatie is minder aanwezig langs deWaddenkust. Voor een recreatieve impuls moet deWaddenkust geen hip en grootschalig strand worden voorde zon, zee en strand toerist.2 Er kan beter gekekenworden naar kansen voor een ontwikkeling die aansluitenop de toekomstige problemen. Belangrijk is om tekijken of naast enkel technische ontwikkelingen ook derecreatieve component meegenomen kan worden.
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DE GLOBALE ONTWIKKELINGVAN DE LANDBOUW





On what we dependent most, we may know the least.That’s our daily food. Where does it come from? Whatis it? What is good and what is bad? What does it dowith us and our p lanet? In the past farmer and seasondelivered the food, that came on to our plates, todayit is different. Where does it go in the future?(Pollan, M . 2008. Tegenlicht. De toekomst van onsvoedsel: landbouw of laboratorium?)
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Michael Pollan is een expert op het gebied van voedsel.In zijn boek ‘The Omnivore’s Dilemma’ beschrijft hijde globale voedsel problematiek. Het is een groot encomplex probleem dat zich afspeelt op verschillendeschaalniveaus. Michael Pollan beschrijft de huidigesituatie en vraagt zich af waar het in de toekomst heengaat.Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, en om watover de toekomst van ons voedsel te kunnen zeggen,moeten we begrijpen hoe de landbouw ontstaan is enhoe we op het punt waar we ons vandaag bevinden zijnaangekomen.Louise Fresco, ook een voedseldeskundige, neemt dekijker in haar documentaire ‘Fresco’s paradijs’ meenaar de oorsprong van de landbouw . De oorsprong van delandbouw is het beginpunt van haar verhaal waarin zebeschrijft hoe globale krachten de landbouw veranderdhebben. Om de resultaten van deze globale krachten tebegrijpen in lijn met de historische ontwikkeling vande landbouw op Texel benoem ik een vijftal fases.1. Domesticatie | 8000 voor Christus2. De Zijde Route | 1000 voor Christus3. De Columbiaanse Uitwisseling | 16de u 17de eeuw4. Industrialisatie | 1850 u 20ste eeuw5. De hongerige stad | VandaagDe vijf fases zijn van belang om de historischeontwikkeling van de landbouw zowel globaal als lokaalte begrijpen en een scherpe probleemstelling te kunnenformuleren.De metabolisme hoofdstukken uit de atlas, hetgezamenlijke M3 project van de afstudeer studio TexelMetabolised, is voor mij erg waardevol geweest.
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Afb 2. Louise O. Frescoopzoek naar de oorsprongvan de landbouw in haardocumentaire ‘‘Fresco’sParadijs’’
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1. Domesticatie | 8000 jaar voor ChristusGlobale ontwikkelingDe eerste fase in de historische ontwikkeling vande landbouw is de periode van de domesticatie.Domesticatie is een proces waarbij een gewas wordtverzameld, beschermd en geteeld. Op die manier ging hetgewas zich aanpassen aan wat men verwachten. Dit procesduurde enkele duizenden jaren.Zo’n achtduizend jaar voor onze jaartelling gebeurdedit voor het eerst met tarwe en gerst in Mesopotamië.Even later gebeurde het zelfde, toen met rijst, inde brede band die in ZuidßChina begint en helemaaldoorloopt naar de grote vloedvlakte van de Ganges.3Het proces van de domesticatie heeft de landbouw doenontstaan. Waar voorheen, in de tijd van de jagersen verzamelaars maar net genoeg voedsel kon wordengeproduceerd om de boer en zijn gezin te voeden, kon nuplotseling meer geproduceerd worden dan men zelf nodighad. Dit was het revolutionaire van die landbouw . Daarin Mesopotamië is de welvaart van de mens begonnen.4Lokale ontwikkelingTexel werd nog niet beïnvloed door deze ontwikkelingenin de oorsprongsgebieden van de landbouw . De eerstebewoners waren hier dan ook nog jagers en verzamelaars.

3.O . Fresco,L . 2013. DeSocrateslezing2013; De NieuweZijderoute . p 8.
4.O . Fresco, L .2014. Fresco’sParadijs.Aflevering 1; Debron .

Afb 3. Het proces van dedomesticatie dat zo’n 8000jaar voor Christus voor heteerst plaats vond
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2 . Zijde route | 1000 jaar voor ChristusGlobale ontwikkelingVanuit het Oosten kwam de handel in gewassen opgang,simpelweg doordat men in die oorsprongsgebieden noueenmaal meer kon produceren dan men zelf nodig had.Men transporteerde, met paarden als vervoersmiddel,gewassen vanuit die oorsprongsgebieden in het Oostennaar het Westen. Geleidelijk ontstond de Zijderoute,een permanent netwerk die alle toenmalige centra vanbeschaving met elkaar verbond.5 Dit netwerk bestond uitvele wegen en nederzettingen.Het handelsverkeer van Oost naar West heeft eengeweldige invloed gehad op het bestaan van de mens. Nogsteeds trouwens, want bijna de helft van alle gewassendie we vandaag de dag eten komen oorspronkelijk uitAzië. De Zijderoute heeft het landschap, de landbouw ende voeding in Europa fundamenteel veranderd.Langs die Zijderoute vond niet alleen een uitwisselingvan gewassen plaats. Ook kennis kwam mee. Techniekenzoals grondbewerking, irrigatie en het planten oprijen. Waar de gewassen zich voornamelijk van Oost naarWest verplaatsten, werd kennis in beide richtingenuitgewisseld.Lokale ontwikkelingGedurende deze periode veranderde het bestaan op Texel.Waar de eerste bewoners nog jagers en verzamelaarswaren, werd men gedurende deze periode boer. Ook opTexel ontstond landbouw , het resultaat van een globaleontwikkeling. De landbouw heeft vanaf dit momenthet beeld op Texel eeuwenlang bepaald, maar is weleen aantal keer flink veranderd. Voordat men dijkenging bouwen en land ging droogmaken vond landbouwop Texel plaats in een dynamisch kustlandschap . Denederzettingen waren gesitueerd op hoger gelegen delenvan het eiland zoals terpen en kwelderwallen. Het landoverstroomde regelmatig en slik bleef achter zodat hetland vruchtbaar bleef. In deze periode is er een grotediversiteit aan streekÙ en seizoensgebonden gewassen.66.Groeneveld, N .2011. Why does ourfood come from ...?

5.O . Fresco,L . 2013. DeSocrateslezing2013; De NieuweZijderoute . p 9.

Afb 4. De handel ingewassen kwam via deZijde route op gang
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3. Columbiaanse uitwisseling | 16de � 17de eeuwGlobale ontwikkelingHet ontstaan van de landbouw in de oorsprongsgebiedenbracht een handelsstroom van gewassen op gang langs deZijderoute. Deze uitwisseling van gewassen voltrektzich langzaam . Nadat Columbus in 1492 Amerika ontdekteontstond er een omkering van dit patroon. Gewassenkwamen niet langer alleen vanuit het Oosten naar hetWesten, maar ook vanuit het Westen naar het Oosten.Deze uitwisseling van gewassen ging vele malen snellerdan voorheen omdat er schepen geïntroduceerd werden. Zorond het begin van de 16e eeuw tot het einde van de 17deeeuw vond die snelle introductie plaats per schip . Metname drie gewassen werden er uitgewisseld; aardappels,cassave en rijst.De Columbiaanse uitwisseling had gigantische gevolgenvoor Europa dat de spil werd in het handelsnetwerk. Desnelle uitwisseling van deze gewassen zorgde ervoor dater nog meer monden per hectare gevoed konden worden ende bevolking kon groeien.7Waar de Zijderoute qua uitwisseling van gewassenéénrichtingsverkeer was, werden er nu in beiderichtingen gewassen uitgewisseld. Europa was hierinde spil. Want daar in Europa werden de gewassen dievia de Zijderoute uit het Oosten kwamen ook weernaar het Westen getransporteerd. Vanuit het Westenkwamen er ook weer nieuwe gewassen en dieren naarEuropa. Deze uitwisseling zorgde voor een verbindingtussen alle centra van beschavingen in de wereld. Hethandelsnetwerk werd daarmee flink uitgebreid, en hethandelen ging een stuk sneller dan voorheen. Dit is hetbegin van een grote landbouwkundige revolutie.

7.O . Fresco,L . 2013. DeSocrateslezing2013; De NieuweZijderoute . p 12.

Afb 5. Europa wordt de spilin de uitwisseling vangewassen nadat Columbus in1492 Amerika ontdekt
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Lokale ontwikkelingGedurende deze periode van de Columbiaanse uitwisselingen de periode daarna veranderd het landschap op Texel.Rond de 16de eeuw breid de landbouw zich uit doorde opkomst van de handel die een groter gebied konbedienen dan voorheen.8 Door deze globale ontwikkelingontstond de wens om het land verder te cultiveren enuit te breiden. Dijken werden door de mens aangelegdwaardoor de dynamiek tussen zee en land verstartraakte. De biodiversiteit nam hier voor het eerst af opTexel.
8.Groeneveld, N .2011. Why does ourfood come from ...?

Afb 6. Het creëren vanpolders op Texel
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4. Industrialisatie | 1850 ï 20ste eeuwGlobale ontwikkelingDe handelsroutes die ontstonden gedurende deColumbiaanse uitwisseling breiden zich nog verder uitgedurende de 19de eeuw wanneer de zeilschepen vervangenwerden door stoomboten. Een hoop oorspronkelijkegenetische variatie bleef bij de uitwisselingenachter in de oorsprongsgebieden. De kans op ziektenis hierdoor groter. En, wanneer zo’n ziekte optreedbestaat de kans dat alle planten aangetast worden. Zoontstond er in de 19de eeuw in Ierland een hongersnoodomdat de helft van de aardappeloogst mislukt was dooreen virus. Deze smalle genetische variatie en eengebrek aan natuurlijke vijanden is een gevaar.9Aan het begin van de 20ste eeuw explodeerde de handelen handelsstromen. De Zijderoute is uitgegroeid toteen ‘‘Super-Highway’’.10 De enige factoren binnen dezeglobaliserende marktwerking zijn prijs en snelheid. Hetmoet nog sneller en goedkoper.In de 20ste eeuw leidt de globaliserende markt, diezo sterk kon opkomen door de industrialisatie, totinternationale concurrentie. Ook de boeren in Nederlandvoelen de internationale druk. De tijd van streek-en seizoensgebonden landbouw is allang voor bij.11Boeren produceren nu voor de globale markt. Onderde economische druk voelen de Nederlandse boeren, enook de boeren op Texel zich genoodzaakt verder tespecialiseren. Ze verbouwen alleen nog maar het gewasdat het meeste opbrengt . Deze schaalvergroting leidttot de monoculturen en megastallen zoals we die vandaagkennen. Monoculturen zijn kwetsbaar voor ziekten enmisoogsten. Dit komt doordat de biodiversiteit binnende monoculturen nog verder afneemt.Lokale ontwikkelingDit is de tweede keer dat de biodiversiteit op Texelafneemt. De eerste keer gebeurde dit doordat men dijkenbouwde en dynamiek tussen zee en land verstarde. Nuneemt de biodiversiteit weer verder af, dit maal onderde druk van de globaliserende markt die de boer dwingtover te gaan op het verbouwen van gewassen binnen eenmonocultuur. Dit leidt aan de ene kant tot een betereproductie en dus een hogere opbrengst, maar aan deandere kant tot een afnemende biodiversiteit.

11.Groeneveld, N .2011. Why does ourfood come from ...?
10.O . Fresco,L . 2013. DeSocrateslezing2013; De NieuweZijderoute . p 9.
9.O . Fresco,L . 2013. DeSocrateslezing2013; De NieuweZijderoute . p 9.
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Afb 7. De periode van deindustrialisatie leidt totmonoculturen in de landbouw
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12.O . Fresco, L .2009. TED Talk;Louise Fresco onfeeding the wholeworld .

5. De hongerige stad | VandaagVanaf 1960 tot vandaag heeft de wereldbevolking zichverdubbeld. Door de intensivering en schaalvergrotingvan de landbouw hebben we meer voedsel ter beschikkingdan ooit te voren. We kunnen iedereen voeden. Doordatde opbrengsten per hectare alsmaar blijven groeienhebben we steeds minder boeren nodig. We kunnen anderedingen doen omdat we ons geen zorgen hoeven te makenover ons voedsel. Dit is historisch gezien een uniekesituatie. Nooit tevoren lag de verantwoordelijkheid omde wereld te voeden in de handen van zo weinig mensen.12Maar deze unieke situatie heeft een keerzijde. In hetboek ‘‘De Hongerige Stad’’ beschrijft Carolyn Steel deweg van voedsel van het land naar de stad.13 Dit doetze om te laten zien hoe voedsel ons leven en de planeetbepaald.Want het succes heeft een prijs. De manier waaropwe voedsel produceren gaat te kosten van kwaliteit,milieu, landschap en het welzijn van mens en dier. Eris heel veel verloren gegaan een aangetast. Langzaammaar zeker maken we de planeet kapot. Het oppervlaktewater raakt vervuild doordat er veel chemicaliënen pesticiden worden gebruikt. En dan te bedenkendat ongeveer dertig procent van het voedsel datgeproduceerd wordt niet eens de mond van de consumentbereikt.
13.Steel, C . 2011. DeHongerige Stad;hoe voedsel onsleven vormt . p 9.

Afb 8. Het inwoners aantal inde steden blijft groeien, hoegaan we alle monden voeden inde toekomst?
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DE PRIJS





‘’It is remarkable how cheaply we can produce foodin this society. You have to count it as a greataccomplishment given that people have been hungry somuch during human history. 10% of our income for thisvery important part of our expand ages. But to dothat, has taken an enormous toll. In many ways. It’snot sustainable to produce food that cheaply. It takesmassive quantities of fossil fuel. That’s the lynchpin of agriculture. The main source of energy foragriculture is no longer the sun, the main source isoil. You are what you’re eat, that means you’re zippingfossil fuel.’’(Pollan, M . 2008. Tegenlicht . De toekomst van ons voedsel: landbouwof laboratorium?)
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OlieDe prijs die we betaald hebben door grootschaligvoedsel te gaan produceren is de vernietiging vanlandschappen en de biodiversiteit.14Het is niet duurzaam om op deze manier, zo goedkoop,voedsel te produceren. Het kost gigantisch veelfossiele energie. Die fossiele energie is het probleemvan de landbouw . De belangrijkste energie bron voor delandbouw is al heel lang niet meer de zon, het is olie,dat wordt gebruikt voor transport en kunstmest.Naast koolstofdioxide zijn er nog andere broeikasgassendie veel sterker zijn, methaan en distikstofmonoxidebijvoorbeeld. Vooral in de landbouw en veeteelt wordendeze broeikasgassen uitgestoten.15Volgens Carlo Petrini, de man achter de Slow Foodbeweging, is de wereld ziek. Dit komt door de productievan voedsel op grote schaal. De manier van producerennegeert het ecosysteem . We schuiven de natuur terzijdeen hechten we meer belang aan de economie. Maar isdat juist? De term ‘economie’ komt van oikos wat huisbetekend. De huishouding. Als je dan bedenkt dat deaarde ons gezamenlijke huis is dan moet je concluderendat de economie het huis niet goed op orde heeft.Integendeel, ze verwoest het huis. De economie zou meerrespect moeten hebben voor de natuur.16

14.O . Fresco, L .2009. TED Talk;Louise Fresco onfeeding the wholeworld .
15.Artikel in hetNRC, 06�11�2014.In 2030 stoot deEU 32 procentminder CO2 uit .
16.Petrini, C .Tegenlicht, 2008.De toekomst vanons voedsel:landbouw oflaboratorium?
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Afb 9�10. Een residubekkenvan de Syncrude mijn tennoorden van Fort McMurrayin Alberta (Canada)
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Schaalvergroting in NederlandVan een model waar veel boeren de bewoners regionaalkonden voeden voor de periode van de industrialisatiegingen we naar een globaal systeem waar voedsel zogoedkoop mogelijk werd geproduceerd zodat het overalin de wereld verkocht kon worden.17 Ons voedsel isgeïndustrialiseerd. Het is een proces geweest dat zo’n100 à 150 jaar geleden begonnen is en pas echt eenvlucht nam net na de Tweede Wereldoorlog.18Nederland is een grootmacht op agrarisch gebied. Na deVerenigde Staten is ons land de grootste exporteur vanlandbouwproducten in de wereld. Zo’n zestig procentvan alle grond in ons land bestaat uit boerenland,meestal grootschalig opgezet en efficiënt ingericht. Hetaantal hectare landbouwgrond is teruggelopen met tienprocent. Maar de afgelopen dertig jaar is het aantalboeren bedrijven gehalveerd. Steeds minder boeren,die steeds meer produceren. Steeds efficiënter, steedsinnovatiever.19In de late 19de eeuw en de 20ste eeuw werd hetklassieke gemengde boerenbedrijf vervangen dooreen gespecialiseerd bedrijf. Dit kwam doordat devoedselproductie in een stroomversnelling raakte doorde ontdekking van onder andere fossiele brandstoffen,kunstmest en chemische producten. De productie vangewassen werd steeds intensiever en efficiënteruitgevoerd. Schaalvergroting was een onvermijdelijkeontwikkeling. Een ontwikkeling die draait op kennisen chemicaliën. Deze ontwikkeling, die van deperfectie van de monoculturen, heeft ons voedsel doenveranderen.20 Dit zorgde ervoor dat we met chemicaliënen pesticiden voedsel konden produceren, in grotehoeveelheden en met weinig arbeidskracht.20.Pollan, M . 2008.Tegenlicht . Detoekomst van onsvoedsel: landbouwof laboratorium?

19.Nederland vanboven, 2014.Aflevering 9;oogst .

17.Pollan, M . 2008.Tegenlicht . Detoekomst van onsvoedsel: landbouwof laboratorium?18.Pollan, M . 2008.Tegenlicht . Detoekomst van onsvoedsel: landbouwof laboratorium?
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GewassenMaisGrasAardappelenGranenBloembollenFruitBietenOverige

Afb 11. Agrarischgrondgebruik inNederland
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Sicco MansholtExpositie Mansholt laat zien hoe het agrarischlandschap onder het bewind van de toenmalig ministervan landbouw Sicco Mansholt (1908 ~ 1995) veranderde.Voordat hij de minister van landbouw werd in 1945 wasSicco Mansholt boer in de Wieringermeerpolder (1938 ~1945).Met de inpoldering werd de landbouwgrond uitgebreid omde nationale productie te vergroten. Ruilverkavelingzorgde ervoor dat die productie kon groeien doordatde grote rechte kavels zijn afgestemd op de modernemachines. Dit staat in groot contrast tot degefragmenteerde kleinere kavels van de periode voor deruilverkaveling.Na de Tweede Wereld oorlog beloofde Sicco Mansholtdat er nooit meer honger zou zijn.21 Onder zijn bewindsteeg de voedselproductie verder en werd de export vangewassen gepromoot.De modernisering van de landbouw na de industriëlerevolutie en onder leiding van Sicco Mansholt heeftgeleid tot een gigantische schaalvergroting enmechanisering. De boer die hier niet in meegaat kanniet overleven. Rechte wegen, nieuwe boerderijenen regelmatige verkavelingen kenmerken het nieuwelandschap .Het rapport ‘The Limits to Growth’ van de Club van Rome(1972) haalt vernietigend uit naar het uitgevoerdebeleid. Aan het eind van zijn carrière ziet SiccoMansholt de consequenties van de schaalvergroting,hij erkent de tekortkomingen van zijn beleid die hetlandschap en de landbouw in Nederland maar ook de restvan Europa schade heeft aangericht.Van nooit meer honger in de jaren ‘50 gingen we naar‘all you can eat’ nu.

21.Bureau Europa .2014. Mansholt;landschap inperspectief. p 6.
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Afb 12. Sicco Mansholt,de minister van landbouwin Nederland na de TweedeWereldoorlog
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We hebben de afgelopen decennia een groot probleemopgelost . Vandaag kunnen we de hele wereld van voedselvoorzien . Maar, zoals je vaak ziet bij het oplossenvan problemen, ontstaan er weer nieuwe problemen. Hetnieuwe probleem, of beter gezegd, de nieuwe problemenbewegen zich op verschillende schaalniveaus. Samenvormen die bewegende onderdelen een complex probleem .In 2050 zal de wereldbevolking ten opzichte van vandaagtot negen miljard inwoners groeien. Betekend dit datwe nog meer moeten gaan produceren? Nog intensieveremegastallen? Nog efficiëntere landbouw? Sommige expertsdenken van wel, de meeste overheden zetten hierzelfs op in. Degene die dit als enige uitweg voor devoedselproblematiek zien worden vaak betaald doordiezelfde industrie.Aan de andere kant van die grote industrie zien we ookeen tegenbeweging ontstaan. Een beweging die tegen dieschaalvergroting is. Deze beweging wil terug naar detraditionele landbouw, op een kleine schaal binnen eengemengd bedrijf. Dit is ook niet de oplossing voor hetprobleem . Het is een idealistische gedachte en een luxepositie voor wie het zich kan veroorloven. De wereldwordt niet gevoed door kleine traditionele landbouw metlage opbrengsten.
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WereldvoedselverdelingOp dit moment wordt er al voor 12 miljard mensenvoedsel geproduceerd. Het land dat gebruikt wordt omvoedsel te produceren voor het vee is hier niet bijinbegrepen. Het lijkt er dus op dat we de 9 miljardmensen in 2050 wel kunnen voeden. Het gaat er dan ookniet om nog meer en nog intensiever te produceren.Het voedsel dient beter verdeeld te worden en er moetminder verspilt worden.22De grootste boosdoener in dit hele verhaal is vlees.Veertig procent van alle gewassen die op de wereldgroeien worden gebruikt als voedsel voor het vee.Door de groeiende wereld bevolking en de groei van hetinkomen zullen we ook in de toekomst steeds meer vleeseten. Als we zo doorgaan hebben we inderdaad meer vleesnodig. Maar kunnen we dan geen alternatieven vindenvoor die dierlijke eiwitten? En waar kunnen we die danvinden?In de toekomst moeten we gaan inzetten op alternatievevoor dierlijke eiwitten . Die alternatieve voordierlijke eiwitten in een gesloten kringloop producerenkan de boerderij voor de toekomst zijn.

22.Thieme, M . 2015.Video; One SinglePlanet .
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Test it on TexelDie globale voedselproblematiek is onlosmakelijkverbonden met het globale waterprobleem . Bijna al hetvoedsel dat we produceren maakt gebruik van 2% van dewatervoorraad, namelijk het zoete water. De overige 98%is zout water.In verschillende delen van de wereld treed op ditmoment verzilting, bodemdaling en verdroging op . Ookop Texel. Dat brengt me van de globale problematieknaar de lokale opgave op Texel. De uitdaging zit hemin het opheffen van het contrast tussen land en zee,zoet en zout. Die alternatieven voor dierlijke eiwittenkunnen we met behulp van het zoute water later groeien.Denk hierbij aan algen, zeewieren, zee groenten enschelpdieren.
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Afb 14. De globalewater problematiek
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Afb 15ó16. Uit defotoserie ‘The ChineseDust Bowl’ ó BenoitAquin.
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DE ONDERZOEKSVRAAG
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De globale ontwikkeling van de landbouw in lijn met deontwikkeling van de landbouw op Texel heeft inzichtgegeven hoe we op het kantelpunt vandaag de dag zijnaangekomen en brengt mij bij de kern van het verhaal.De komende jaren dienen we een belangrijke keuze temaken. Welke kant gaat het op met ons voedsel? Kunnenwe alternatieven bedenken voor dierlijke eiwitten endie op een duurzame manier verbouwen in een geslotenkringloop? En kunnen we daarbij gebruik maken van hetzoute water, in plaats van het schaars wordende zoetewater.Lokaal heeft Texel problemen die ook globaal optreden.De klimaatverandering veroorzaakt de stijging vande zeespiegel waardoor verzilting, verdroging enbodemdaling de landbouw op Texel in gevaar brengen.Texel kan de proeftuin worden voor de rest van dewereld. Kennis die hier opgedaan wordt kan een exportproduct worden voor de rest van de wereld. Maar hoeziet dat eruit, zo’n duurzame boerderij boerderij voorde toekomst? Mijn onderzoeksvraag is dan ook: ‘‘Hoeontwerp je een duurzame boerderij voor de toekomst opTexel?’’

najaar voorjaar zomer
Afb 17. Schematischevoorstelling van deverzilting op Texel
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ScenarioEen gebouw is niet direct de oplossing voor deprobleemstelling of een antwoord op de onderzoeksvraag.Er is meer voor nodig. De boerderij van de toekomstvraag om een netwerk waarin verschillende onderdelengaan samenwerken binnen een gesloten kringloop . Ditnetwerk is er niet van de één op de andere dag, hetontwikkeld zich gedurende tijd. Het is een scenario.Een scenario dat zich afspeelt op het schaalniveau vanhet eiland en haar metabolisme.FreelandFreeland van MVRDV is een voorbeeld van een scenario,en vormt een strategie voor Almere waarin verschillendeonderdelen samen een netwerk gaan vormen binnen eentoekomst perspectief van zo’n twintig tot veertig jaar.De ene wijk produceert bijvoorbeeld energie, de anderewijk voedsel. Wanneer deze wijken hun opbrengsten metelkaar gaan uitwisselen ontstaat er een autarkischnetwerk. Op zo’n zelfde manier zie ik de boerderij vande toekomst voor me.
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Afb 18. Freeland in Almerevan MVRDV, een strategiewaarin verschillendewijken opbrengsten metelkaar gaan uitwisselen
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Zoet water bronnenTexel heeft twee verschillende zoet water bronnen. Deeerste is het regenwater dat in de duinen infiltreerten zich ondergronds naar de lager gelegen poldersverplaatst. De tweede bron is het aangevoerdedrinkwater vanaf het vaste land. Het regenwater opTexel wordt niet gebruikt en direct weer uitgemalenop de Waddenzee. Het drinkwater wordt uiteraard welgebruikt, gezuiverd en daarna ook uitgemalen op deWaddenzee.Ter vergelijking; er infiltreert (regenval � verdamping)per jaar zo’n 58 miljoen m3 regenwater per jaar op Texelen er wordt zo’n 1,6 miljoen m3 drinkwater per jaaraangevoerd via de persleiding vanaf het vaste land.
regen132 miljoen m3

infiltratie58 miljoen m3
Noordzee WaddenzeeTexel

verdamping74 miljoen m3
zuivering1.8 miljoen m3 uitgemalen60 miljoen m3gebruik1.5 miljoen m3 aangevoerd1.6 miljoen m3

Afb 19. Het huidigewater metabolisme opTexel
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HydrologieHet is raar dat het geïnfiltreerde regenwater directwordt uitgemalen, omdat we in een tijd leven waarinzoet water schaars wordt. Gedurende de winterinfiltreert het meeste water op Texel. Dit is de natsteperiode. Dit water wordt meteen weer uitgemalen terwijler verdroging optreed in de zomer, omdat er dan meerwater verdampt dan uit er de lucht komt.Op Texel zou niet langer al dat water in de Waddenzeegepompt moeten worden terwijl de landbouw en de natuurhet juist nodig hebben gedurende het droge seizoen.In het toekomstige scenario dat Ferdi Tran en ik samenontworpen hebben zal het zoete water dan ook gebufferdworden gedurende het natte seizoen zodat het gebruiktkan worden in het droge seizoen.
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Toekomstige hydrologieHet zoete regenwater wordtgebufferd in natte seizoenen engebruikt in droge seizoenenBestaande hydrologieWater tekorten en overschottengedurende de seizoen

RegenVerdampingHydrologie
Tekort aan zoet waterUitgemalen water vandaagUitgemalen water in de toekomstWater buffer

Afb 20. De bestaande entoekomstige hydrologie





HET TOEKOMSTSCENARIO
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Het scenario beschrijft hoe het huidige watermetabolisme van Texel gaat transformeren naareen duurzaam systeem in de toekomst. De nieuwewaterhuishouding is de drager van de toekomstigelandbouw op Texel. Het scenario ontwikkeld zich in detijd en bestaat daarom uit een aantal stappen die indit hoofdstuk beschreven zullen worden.1. Bufferen | in de duinrand2. Opslag | in polder Waal en Burg3. Landbouw | in de omliggende polders4. Aquacultuur | in polder Wassenaar, polder ‘t Noordenen de Prinshendrik polder
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1. Bufferen | in de duinrandHet overschot aan regenwater gedurende het natteseizoen wordt op dit moment uitgemalen op deWaddenzee. Dit zoete water zou het tekort, dat optreedgedurende het droge seizoen, kunnen opvangen. Er zijnmogelijkheden om de zoet water bel onder de duinen tevergroten.23 Dit water kan worden gebufferd tussen deduinen en polders. Om dit water hier te kunnen bufferenworden de oude kreken hersteld. Dit zal een natter endynamischer landschap opleveren. Het peil zal hierverhoogd worden met zo’n 20 tot 50 centimeter.24
23.Bureau landwijzer,2010. SchetsboekTexel. p 21.24.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 262.

Afb 21ü22. Hetvernatten van deduinrand
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1 .

Zoet water langer vasthoudenLandschaps ontwikkeling
1. VernattenIn de duinen en het bosHerstel de oude kregenPeil +0,20 = 0,50
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2 . Opslag | in polder Waal en BurgPolder Waal en Burg ligt lager dan de omringendepolders en trekt daardoor op dit moment zoet water aanvanuit deze polders. Hierdoor ontstaat er een tekortaan zoet water in de omliggende polders en kan deverzilting daar toenemen. Wanneer polder Waal en Burgzoet water gaat opslaan zullen de omliggende poldershet zoete water niet meer onttrekken.Het gebied tussen de duinen en polders in wordt natter,ingrepen zijn nodig om dit water ook daadwerkelijkin Polder Waal en Burg te krijgen. Het water uit deduinrand zal daarom via de herstelde kreken naar PolderWaal en Burg stromen. Polder Waal en Burg wordt daarmeehet hart wordt van het nieuwe watersysteem, het zalgaan fungeren als een water buffer dat zo’n zevenmiljoen m3 kan opslaan.25Het peil wordt in deze polder met één meter verhoogdwaardoor zoet water hier vast gehouden kan wordengedurende het natte seizoen.26 Gedurende het drogeseizoen wordt het water gebruikt voor de omringendelandbouw .
25.Bureau landwijzer,2010. SchetsboekTexel. p 27.26.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 263.

Afb 23¤24. Polder Waalen Burg als zoetwateropslag
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2 .

Zoet water langer vasthoudenZoet water opslagLandschaps ontwikkeling
2. Zoet water opslagPolder Waal en BurgDynamisch peil+1,00 m
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Ontwikkeling van polder Waal en BurgOp dit moment fungeert polder Waal en Burg al alseen water buffer. In de toekomst zal hier meer watergebufferd worden op een efficiëntere manier.In de natte periode wordt het water vastgehouden zodathet in de drogere periode gebruikt kan worden voor delandbouw in de omliggende polders.
Afb 25. Polder Waal enBurg in de winter
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2015

2025

2035
Afb 26. De ontwikkelingvan polder Waal en Brug
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Afb 27a28. Toekomstscenariovan polder Waal en Burg, inde winter wordt zoetwateropgeslagen ten behoeve vande landbouw in de zomer
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3. Landbouw | in de omliggende poldersHet water uit polder Waal en Burg zal in de toekomstgebruikt worden voor de landbouw in de omringendepolders.27 Deze polders hebben behoefte aan zoet water.De polder waar reguliere landbouw plaats vind, zijn depolders op hoger gelegen gronden. Vanwege de hogereligging van het maaiveld bevind zich hier meer zoetwater in de grond omdat de grondwaterstand hier hogerdan in bijvoorbeeld poldertje Wassenaar, de PrinsHendrikpolder en polder ‘t Noorden.
27.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 263.

Afb 29Ü30. Regulierelandbouw in de poldersrond polder Waal enBurg
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3 .
Zoet water opslagReguliere landbouwLandschaps ontwikkeling

3. Reguliere landbouwPolder EierlandZoet grondwater
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4. Aquacultuur | in polder Wassenaar, polder ‘t Noordenen de Prinshendrik polderDe polders die de meeste hinder ondervinden van deverzilting (of gaan ondervinden) zijn polder Wassenaar,de Prins Hendrikpolder en polder ‘t Noorden. Opsommige plaatsen, met name langs de waddendijk wordtde grond al zilter. Dit komt aan de ene kant doordatde zeespiegel stijgt en aan de andere kant doordat debodem daalt. Steeds meer zout water sijpelt onder eengroter wordende druk onderdoor de Waddendijk en mengtzich met het zoete grondwater. Het resultaat, hetgrondwater wordt brak en in de toekomst zelfs zout.Tegen het zoute water vechten heeft hier niet detoekomst. Het zoete water dat hierbij onttrokken wordtuit andere polders brengt daar weer problemen ter weeg.Wat wel de toekomst heeft is juist leren om te gaanmet dat zoute water. Het zoute water zien als een kansom innovatieve vormen van aquacultuur te ontwikkelen.28Laat Texel daarvoor de proeftuin zijn.28.Bureau landwijzer,2010. SchetsboekTexel. p 48.

Afb 31�32. Het zoutewater wordt toegelaten inpolders waar aquacultuurde toekomst heeft



97

4 .

4.

4 .

Zilte poldersLandschaps ontwikkeling
3. Zilte poldersPolder WassenaarPolder ‘t NoordenPrins Hendrikpolder
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Landvisserijen in polder ‘t NoordenDe drie zojuist genoemde polders zijn de ‘lekken’ vanhet eiland. Hier zal zout water juist worden toegelatenom een duurzaam watermetabolisme op Texel te krijgen.Van oudsher is er een scheiding tussen de zoutebuitendijkse visserij en de zoete binnendijkse polders.Door menselijk ingrijpen is er een regio van contrastenontstaan. Contrasten tussen zoet en zout, gemaakt ennatuur, binnendijks en buitendijks en tussen landbouwen aquacultuur.29Door de lokale symptomen hier aan te pakken ende contrasten in de ogen te kijken kan er kennisopgeleverd worden voor andere delta gebieden.Het toelaten van zout water in polder ‘t Noorden gaateen nieuw, ander landschap opleveren. Een landschap datTexel op dit moment niet heeft. Een productielandschap .Vanuit de kreek zal het zoute water worden afgegevenaan de landvisserijen. Die landvisserijen creëren eenprachtig landschap met nieuwe ‘‘Texelse’’ productengecombineerd met een duurzaam watersysteem . Hetlandschap wordt gevarieerder en gedurende de seizoenenzullen verschillende geuren en kleuren het landschapkenmerken.

29.DeClercq, D.2013. Ziltwijzer;innovatiecampusvoor zout waterlandbouw .
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2015

2025

2035
Afb 33. Polder ‘t Noordenkrijgt een nieuwe toekomstwaarin de landvisserijeneen belangrijke rol gaanspelen
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Afb 34X37. Maquettefoto’svan het gemaal dat het zoutewater binnen laat en deoesterboerderij aan de Kaai
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Verhogen van het peilDus in plaats van het zoete water uit te malen op deWaddenzee wordt zout water hier via een gemaal naarbinnen gelaten. In polder ‘t Noorden zal het peil metzo’n 0,5 tot 1,0 meter worden verhoogd.30 Dit biednieuwe kansen. Kansen op het contrast tussen land enzee, zoet en zout op te heffen. Jonge particuliereinvesteerder kunnen in dit toekomstige scenario eenlandvisserij beginnen langs de Kaai. Het zoute waterdat op dit moment een probleem vormt voor de huidigelandbouw gaat in de toekomst juist gebruikt wordendoordat het rijk is aan voedsel.Texel 2035In het voorgaande is een scenario geschetst op wegnaar een duurzaam water metabolisme op Texel in 2035.De waterhuishouding is onlosmakelijk verbonden met delandbouw . In 2035 zullen de hoger gelegen polders nogsteeds worden gebruikt voor de reguliere landbouw . Zoetwater wordt aangevoerd vanuit polder Waal en Burg.In de zoute polders zal het gemaal zout water binnengaan laten en zullen er nieuwe, innovatieve vormen vanaquacultuur gaan ontstaan.In de toekomst zal het metabolisme van het water gaanbepalen op welke plek welk type landbouw zal plaatsvinden. Het juiste type landbouw of aquacultuur op dejuiste plek.31Het scenario is landschapsbepalend voor Texel. Metde zojuist beschreven stappen van het scenarioveranderd het landschap geleidelijk tot een dynamischerlandschap .

30.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 263.

31.Bureau landwijzer,2010. SchetsboekTexel. p 49.

Afb 38. In de polderswaar aquacultuur gaatplaats vinden wordt hetpeil verhoogd
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5 .

Peil verhogenLandschaps ontwikkeling
5. Peil verhogenPolder ‘t NoordenAquacultuur+0,50 0 1,00 m6. Peil licht verhogenPolder WassenaarPolder ‘t NoordenPrins HenrikpolderZilte teelt+0,20 0 0,50 m 6.

6.

6.

Peil licht verhogenLandschaps ontwikkeling





HET NETWERK





107

waterenergywaste
agriculture ??

in out

Vanuit de atlas, het gezamenlijke M3 onderzoek, kan alheel snel een simpele maar essentiële conclusie wordengetrokken. Alle metabolisme (die van het water, delandbouw , energie en het afval) werken als een lijn.Aan de ene kant komen er wat in, aan de andere kantgaat er wat uit. Die verschillende metabolisme werkenniet of nauwelijks samen. Wat er ergens uitkomt gaater niet op een andere plek in. Wanneer we een geslotensysteem willen ontwerpen is de vraag niet of dieonderdelen samen moeten gaan werken, maar hoe ze samengaan werken.Dat is de reden waarom Ferdi Tran en ik een netwerkbinnen dat scenario hebben ontworpen waarinverschillende onderdelen met elkaar gaan samen werken.Net als het scenario is het netwerk iets dat zich in detijd zal ontwikkelen.
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Netwerk 2015Op dit moment zijn er al een aantal onderdelen op Texelaanwezig die gebruikt zullen worden in het netwerk:¥ de landbouw¥ de zilte teelt¥ de bier brouwerij¥ het bosDeze onderdelen gaan met elkaar samenwerken. Cellulosedat vrijkomt bij het onderhouden van de bossen opTexel kan gebruikt worden om biomassa van te maken.De reststroom van de landbouw en het bezinksel vande brouwerij kunnen als mest gebruikt worden voor dezilte teelt en als voeding voor de algen binnen deaquacultuur.

Afb 39. Texel in 2015
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SchemaLeeswijzer

Afb 40Õ44. Onderdelenvan het netwerk
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LandbouwHet zoete water voor de regulierelandbouw kom t uit de lucht en polderWaal en Burg dat als zoet water opslagwerkt
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Zilte TeeltBrak grondwater bied de kans hier watmee te doen .
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BrouwerijDe brouwerij wordt onderdeel van hetnetwerk . Het bezinksel wordt gebruiktals voedsel voor de vissen in deaquacultuur .
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BosOnderhoud aan het bos levert celluloseop dat kan wordt gebruikt om energie teproduceren .
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Netwerk 2025Met de ontwikkeling van het scenario komen er nog eendrietal nieuwe onderdelen bij:} een (grotere) zoetwater bel} de zoet water opslag in polder Waal en Burg} de aquacultuurHet zoete water kan in de toekomst beter vast wordengehouden in de duinrand en in de zoetwater bel onder deduinen. Vanuit hier stroomt het water via de hersteldekreken naar de zoetwater opslag in de polder Waalen Burg. Dit water wordt gebruikt voor de regulierelandbouw .

Afb 45. Texel in 2025
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Zoet water belZoet water bevind zich in de bel onderde duinen . Door deze bel te vergrotenen oude kreken te herstellen kan hetwater beter vast gehouden worden .

Afb 46½48. Onderdelenvan het netwerk
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Zoet water bufferHet dynamische landschap van polderWaal en Burg zal zich op vullen metzoet water gedurende het natteseizoen . Dit water wordt met name voorde landbouw gebruikt in het drogeseizoen
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AquacultuurDynamisch productielandschap .Verschillende geuren, kleuren enpeilniveau’s
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Netwerk 2035Tot slot hebben we gezocht naar een aantal nieuweonderdelen die toegevoegd moesten worden om hetnetwerk compleet te krijgen. Hierdoor ontstaat er eenautarkisch netwerk. De toe te voegen onderdelen zijn:? de water zuivering? de afval verwerking? de energie centrale? hernieuwbare energie bronnenDeze onderdelen gaan met elkaar en de al aanwezigeonderdelen samenwerken. Zo zal bijvoorbeeld hetafval uit de water zuivering (afstudeerprojectvan Emma Lubbers) en het afval verwerkingsbedrijf(afstudeerproject van Kornelia Dimitrova) in de vormvan biomassa naar de energie centrale (afstudeerprojectGang Zhao) gaan.De energie centrale produceert echter niet voldoendeenergie om het hele eiland te voorzien in zijn energiebehoefte. Daarom zal er in de toekomst ook energieworden opgewekt door hernieuwbare energie bronnen.

Afb 49. Texel in 2035



123



124

Water zuiveringAfval voor ons is voedsel voorbacterien . Planten kunnen het afvalafbreken . De water zuivering kan in detoekomst een verblijfsplek worden inde vorm van een kas .

Afb 50�53. Onderdelenvan het netwerk



125

Afval verwerkingHet afval afkomsting uit de dorpenwordt gesorteerd en naar de energiecentrale gebracht waar van het afvalbiomassa en energie wordt gemaakt.
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EnergiecentraleBiomassa wordt van afval gemaakt engebruikt om energie te produceren .Energie kan geleverd worden aanonderdelen in het netwerk en dedorpen .
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Duurzame energieAlleen biomassa is niet genoeg omvoldoende energie te produceren voorde dorpen en het netwerk . Hernieuwbareenergie bronnen als de wind, zon en degetijden kunnen worden ingezet.
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Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden in hetnetwerk. Er zijn drie categorieen te onderscheiden.Het energie netwerk, het afval netwerk en het waternetwerk. Deze drie metabolisme werken nu samen.Iets wat ze voorheen niet deden. Doordat de delensamenwerken ontstaat er een autarkisch netwerk.

Afb 54. De lagen van hetnetwerk zijn met elkaarverbonden. De metabolismewerken niet meer als eenlijn zoals voorheen
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Texel 2035
Water netwerk
Afval netwerk
Energie netwerk





DE BOERDERIJ VAN DE TOEKOMST





‘‘De exponentiele groei van ons energiegebruikherbergt een adembenemende taak voor ruimtelijkontwerpers, planners en politiek. De overgangvan fossiele brandstoffen naar hernieuwbareenergie is een van de grootste uitdagingen van deeenentwintigste eeuw. Deze transitie heeft invloedop onze omgeving, energie beweegt zich immers dooralle schaal� en abstractieniveaus heen: van mondialepolitieke strategieën tot het zonnepaneel op hetdak. Uiteindelijk blijkt de transitie van fossielenaar hernieuwbare energiebronnen veel meer dan eentechnische opgave voor professionals. Bij naderebeschouwing blijft de energietransitie vooral eenculturele opgave te zijn die iedereen raakt.’’(Sijmons, D. 2014 . Landschap en energie, ontwerpen voortransitie)
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bestrijdingsmiddelen mestwater water veeenergie
grondstoffen afval gewassenkunstmest

33.Artikel van deEnergiegroep inde Correspondent,02Ò02Ò2015.Hoe een heftigschommelendeolieprijs fossieleenergie langszaamoverbodig maakt .

Open systeem in een open economieEen boerderij op Texel werkt als een open systeemin een open economie. Water, bestrijdingsmiddelen,energie, grondstoffen en kunstmest gaan de boerderijin en worden gebruikt voor de productie. Water, mest,vee, gewassen en afval komen er na het productie procesuit.32 Je kunt het metabolisme van de boerderij dus zienals een lijn. Dit hele systeem draait op goedkope olieen gaat tegen de natuur in, want de natuur werkt inkringlopen en gesloten systemen.Op dit moment schommelt de olieprijs. Zelfs nu deolie langzaam maar zeker opraakt is de prijs voor eenvat recent nog gedaald. Is dat goed of slecht nieuwsvoor de overstap naar groene energie? We moeten onsniet blindstaren op een hoge of lage olieprijs, maarde voordelen zien van een schommelende olieprijs. Danwankelt de industrie en is een omslag mogelijk.33In de landbouw op Texel kan die omslag plaats vindenwanneer verschillende metabolisme gaan samenwerken. Eengesloten kringloop dus, waarin water, energie en afvaldoorgegeven worden.

32.FelixxArchitecten, 2012.Eat your view . p2.

Afb 55�56. De boerderijenvandaag de dag werken alseen open systeem in een openeconomie
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nutriëntenopgeslagenin het vee

verlies inde bodem graan1000 ha6.500.000 kg105 .000 kg N54.000 kg P40.000 kg K
zaaiaardappelen890 ha26.700.000 kg89.000 kg N31.000 kg P134.000 kg K

bieten570 ha45 .600.000 kg86.000 kg N43 .000 kg P114.000 kg K

export mest
gras 4480 ha 53 .760.000 kgmais 600 ha 9.000.000 kggraszaad 210 ha 840.000 kg

verlies vanstikstof import mest

Afb 57. Import en export vande landbouw op Texel
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consumptieaardappelen230 ha13 .800.000 kg46.000 kg N17.000 kg P69.000 kg K

bloembollen330 ha9.900.000 kg33 .000 kg N12 .000 kg P50.000 kg K
graszaad210 ha420.000 kg9.000 kg N5 .000 kg P4.000 kg K

uien200 ha14.000.000 kg42 .000 kg N13 .000 kg P34.000 kg K

1.882 .000 kg N 220.000 kg P 2 .106.000 kg K111.000 kg N 17.000 kg P 9.000.000 kg K3 .000 kg N 220.000 kg P 34.000 kg K

import kunstmest
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34.Heinberg, R .2011. Einde aande groei; onsaanpassen aan denieuwe economischerealiteit .
Gesloten systeem in een open economieDe hele geglobaliseerde economie is gebaseerd opgoedkope, fossiele brandstoffen.34 De werkelijkekosten, waarbij ook de lange termijn kosten voor hetmilieu horen, worden niet in rekening gebruikt. Defactor afstand gaat door een stijgende olieprijs inde toekomst weer een rol spelen. Er zal daarom eengesloten systeem nodig zijn binnen die open economie.In dat gesloten systeem bevinden zich water, energie,mest, grondstoffen en afval. Erin komt kennis, eruitgaan producten.Ferdi zal een laboratorium gaan ontwerpen die debenodigde kennis voor deze innovatieve vormen vanlandbouw gaat aanleveren. Zelf houdt ik me meerop landschappelijk niveau bezig en ontwerp ik eenoesterboerderij en een gemaal. De gebouwontwerpen komenaan bod in Deel 3 van dit boek.

kennis water
schelpdierenvisgewassenkunstmest

grondstoffeafval
energie Afb 58÷59. De boerderij vande toekomst werkt als eengesloten systeem in een openeconomie
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kokkels consument
afval

voedsel

2015Nu wordt de kokkel bijvangst weggegooid

2035Opkweken van oesters en kokkelsin polder ‘t Noorden

L, XL
S, M

consument
consumentvissen

vissen

oesters landvisserijkokkelsS, M S, M L , XL
L , XL L , XLoesterskokkels

Afb 60N62. Oesters en kokkelsopkweken binnen de geslotenkringloop van de aquacultuurheeft toekomst op Texel
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kennis wormen
voedsel

voedsel
algen

zilte teeltmestvis

consument

consument
consument

landvisserijL , XL

2035Gesloten kringloop van de aquacultuur
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Potentiele locatiesDe potentiele locaties voor de aquacultuur zijn polderWassenaar, polder ‘t Noorden en de Prins Hendrikpolder.Dit zijn de polders waar zoute water in de toekomstwelkom is.Wormen worden geproduceerd als voedsel voor de vis. Demest afkomstig van de vissen dient als voedsel voor dealgen die op hun beurt weer als voedsel worden gebruiktvoor de kokkels en oesters binnen de landvisserijen.Ook zijn de algen voedsel voor de wormen zodat dekringloop gesloten wordt.Een onderdeel van de aquacultuur zijn de landvisserijenwaarin oesters en kokkels worden opgekweekt. Op ditmoment wordt de kokkel bijvangst meteen weggegooid.De eerste plannen om dit te doen worden op dit momentuitgewerkt voor polder Wassenaar. Ook polder ‘t Noordenzou een geschikte locatie zijn voor landvisserijen.

Afb 63. Potentiele locatievoor de aquacultuur op Texel
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POLDER ‘T NOORDEN
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Nieuwe toekomst aan de KaaiPolder ‘t Noorden heeft een veelbelovende toekomst .Een nieuw type (productie)landschap kan een positieveimpuls geven aan de voormalig vissersdorpjes Oost enOosterend . Gedurende de 19de eeuw bestond de poldernog niet en lagen er oesterbedden in de Waddenzee . Ditis nu land geworden . Waar de oesterindustrie destijdsfloreerde wordt de landbouwgrond op diezelfde plekvandaag steeds minder bruikbaar vanwege de optredendeverzilting .De Kaai is de plek waar de vissers destijds aan landkwamen en vanaf waar ze weer naar huis ging .35 Nu zal deKaai een plek worden voor particuliere investeerders,maar ook bestaande boeren, die hier landvisserijen gaanopzetten . Binnen die nieuwe bedrijven dient de balansten alle tijden goed te blijven . Niet iedereen zalbijvoorbeeld algen kunnen produceren, er moeten ookzeewier, oester, kokkels, vissen en wormen geproduceerdworden om de kringloop draaiende te houden .
35.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 276.

Afb 64. Oesterbedden in deWaddenzee aan de Kaai
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GemaalOesterboerderijOost
Oosterend

de Kaai

Zoet grondwaterVerziltingSituatie
Natura 2000DijkenTuunwallenGemaalLandvisserijen

Afb 65. Locatievan hetgemaal en deoesterboerderij



153 Afb 66p67. Maquettefoto’svan de locatie van hetgemaal en de oesterboerderij
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Arme zeepolderPolder ‘t Noorden is een zeepolder met schrale zeegrond. Kunstmest hielp, maar de polder zal altijd armblijven. De meeste boeren hebben een tweede bedrijfingeschreven staan en doen andere dingen naast het‘boeren’ of zijn zelfs al helemaal geen boer meer.36De boer in polder ‘t Noorden zal in de toekomst watanders moeten gaan doen . In een drietal fase zal depolder zich gaan ontwikkeling tot een polder waarlandvisserijen, zoute teelt en zilte teelt aanwezigzijn. Aquacultuur heeft hier de toekomst.Fase 1: landvisserijenIn de toekomst zullen de boeren in polder ‘t Noorden,maar ook particuliere investeerders wat anders gaandoen om een verdienstelijk bedrijft in deze polderte kunnen ‘runnen’. In de eerste fase zal het zoutewater naar binnen worden gelaten door het gemaal in deWaddendijk. Het water komt via het gemaal in de kreek.De kreek geeft het zoute water af aan de landvisserijengelegen aan de Kaai. De kavels vullen zich met waterwaardoor en plekken ontstaan voor nieuwe innovatievevormen van landbouw binnen die gesloten kringloop vande aquacultuur. Algen, vissen, wormen, zeewieren enschelpdieren worden hier geproduceerd.De kreek zal een belangrijk element in de polderworden. Niet alleen omdat het zo’n belangrijke functieheeft, ook omdat het de polder ruimtelijk opdeelt ineen hoger gelegen Noordelijk en lager gelegen Zuidelijkdeel met verschillende peil niveaus.37Fase 2: Zoute teeltHet land ten noorden van de kreek zal regelmatigoverstromen, maar staat in tegenstelling tot delandvisserijen niet constant onder water.38 Hier groeienzee groenten. Zee groenten mogen en kunnen natte voetenkrijgen en hebben de toekomst. Er is al veel vraagnaar lamsoor en zeekraal, en die vraag zal alleen maargroter worden volgens oesterboer Jean Dhooge die iksprak in Yerseke.

36.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 274.

38.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 276 ò277.

37.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 276 ò277.

Afb 68. De huidige situatiein polder ‘t Noorden waarde boeren vaak een tweedebedrijf hebben om rond tekomen
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pensioen BV

reclame bureaubeheren en beleggen van vermogensdienstverlening voor akker& en/of tuinbouw
teelt van sierplantenhandel in elektriciteit en gas

agrarisch& loonwerkersbedrijffinanciele holdingsbloembollenkwekerij
loonbedrijf

grafisch en fotografisch werkakkerbouwbloembollen
bloembollentuincentrum

fokken en houden van melkveewortel& en knolgewassennatuurbehoudagrarisch bedrijfteelt van granen, peulvruchtenen oliehoudende zadengezondheidszorgondersteunende dienstenreclamediensten, organisatie beurzen en congressenlandbouwbedrijfbehandeling van onschadelijk afval, Polderkracht BV

loonbedrijfloonbedrijfmelkveebedrijf
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Fase 3: Zilte teeltHet meest Noordelijke deel van de polder zal brakgrondwater krijgen.39 Dit maakt het gebied ideaal voorhet produceren van zilte gewassen. Mest van de visuit de landvisserijen zal hier worden gebruikt alsvoedingstoffen voor de planten.Op dit moment wordt er op Texel al volopgeëxperimenteerd met de zilte teelt. Polder ‘t Noordenbied de ruimte om de zilte teelt op een grotere schaaluit te voeren.De ontwikkeling in deze drie fases geven de polder eenheel nieuw karakter. Een nieuwe vorm van toerisme kanhierdoor ontstaan. Er zullen nog steeds boeren zijnin de polder, zij het dat ze wat anders gaan doen danvoorheen. Ze verruilen de bloembollen en melkproductievoor het opkweken van schelpdieren in de landvisserijof voor een zeewierboerderij.Het productielandschap zal gedurende de seizoen eenander aanzicht krijgen, verschillende kleuren enverschillende kleuren zullen het landschap kenmerken.

39.la4sale en FARO,2014. PlanetTexel; draaiboekvoor een schonetoekomst . p 276 �277.

Afb 69. De ontwikkeling vanpolder ‘t Noorden in eendrietal fases
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Oosterend

Oostde Kaai

1. Landvisserijen2 . Zoute teelt3 . Zilte teelt
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Afb 70Ë71. Gedurende deverschillende seizoen krijgtde polder andere aanzichten,verschillende geuren enkleuren
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ProductielandschapHoe gaat die polder eruit zien? En wat is de betekenisvan de polder voor Texel? Moet het een romantisch entoeristisch landschap zijn dat Texel al kent, of kanhet iets heel anders zijn? Iets heel anders in de vormvan een productielandschap?Een productielandschap past bij het idee van deoesterboerderij, het is tenslotte een ‘goldenbusiness’. Een productielandschap is anders dan derest van Texel, juist dit geeft het kwaliteit en eeneigen karakter. Het landschap met zijn kleuren engeuren gedurende seizoen is alles bepalend. Vanwegedeze kwaliteiten zullen mensen zich naar dit gebiedbewegen. Dit moet gefaciliteerd worden, maar het isniet de eerste prioriteit. De eerste prioriteit is hetproductielandschap .Hoe faciliteer je die routing voor zo’nproductielandschap . Als een park, waar je er overal inen uit kunt? Als een Engels landschap waar je je vanpunt naar punt beweegt? Of moet het een grens routezijn over de dijk rond de polder?Een grens route sluit goed aan bij het karakter vanhet productielandschap . Vanaf de dijk, waar een nieuwefietsroute wordt gerealiseerd, is het productielandschapzichtbaar en kun je de oesterboeren aan het werk zien.Vergelijkbaar met de rijstvelden in Indonesië overwelke je een prachtig uitzicht hebt, maar waar je nietzomaar in kunt.
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10

park engels landschap grens route

5 0 5 10toeristischlandschap productielandschapgemaal enoesterboerderijAfb 72. De grens routerond polder ‘t Noordensluit het best aan bij eenproductielandschap
Afb 73. Een rijstveldin Indonesië
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Kreek

Oudeschild

De Cocksdorp
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Fietsrouteover de dijk De Kaai

Afb 74. Het gemaal en deoesterboerderij in relatietot elkaar
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OesterboerenEen dynamisch productielandschap dus, waar de arbeidersin het waterveld aan het werk zijn. Zout water komtvia het gemaal in de kreek. De kreek staat in directcontact met de landvisserijen. Dit principe bestaatal in Marennes, Frankrijk. Ook hier zijn de volgelopenkavels bepalend voor het beeld van het landschap .

Afb 75. Oesterbassin inMarennes (Frankrijk)
Afb 76. Toekomstigelandvisserij in polder ‘tNoorden
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HET GEMAAL
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Beide gebouwen, zowel het gemaal als de boerderij komenvoort uit het proces van de aquacultuur. Daarom wordter hier eerst het proces besproken. Maar er is meervoor nodig om tot een gebouwontwerp voor het gemaalte kunnen komen. De monumentale ontwikkeling van hetgemaal, van stoomgemaal tot het gemaal zoals we het nukennen, verteld het verhaal over het belang van hetgemaal vanuit maatschappelijk oogpunt. Vaak is hetgemaal, vanuit kostenoverwegingen, ontworpen door deingenieur en fungeert als een omhulsul voor de duremachines . Het erf bestaat uit beton en het is niettoegankelijk omdat er hekken omheen staan. Hoe ziet eennieuwe gemaal er uit dat wel ontworpen wordt door dearchitect? En tot slot, hoe gaat dat gebouw om met hetlandschap?ProcesIn de toekomst wordt polder ‘t Noorden een polder waarzout water binnen wordt gelaten door het gemaal. Ditis de eerste stap in het proces. Vanaf daar beweegthet water zich via de kreek naar de landvisserijen.De verschillende landvisserijen gelegen aan De Kaaiwerken met elkaar samen in een gesloten kringloop . Zozijn er landvisserijen voor algen, wormen, zeewier,vissen en schelpdieren. Algen worden als voedsel voorde wormen geproduceerd. De wormen zijn op hun beurtweer het voedsel voor de vissen. Afvalstoffen die devissen uitscheiden worden gebruikt om zeewieren enschelpdieren van voldoende voedsel te kunnen voorzien.
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Gemaal
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Oesterboerderij

Afb 77. Situatie tekeningvan polder ‘t Noorden,schaal 1:10.000
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Gemaal

2. zout water inlaat1. waddenzee 3. de kreek
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4. landvisserijen

Oesterboerderij

Afb 78. De relatietussen het gemaal en deoesterboerderij schematischweergegeven in de maquette
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Monumentale ontwikkelingEr zijn verschillende typologieën te herkennen,afhankelijk van de grote van het gemaal. De kast,het gebouw en het XL gebouw . De kast komt op Texelveelvuldig voor om het peilniveau in de verschillendegebieden op orde te houden. Het gebouw bevind zichlangs de Waddendijk in de vorm van de zee gemalen.Eijerland, Krassekeet, de Schans, Dijkmanshuizen enPrins Hendrik gemaal zijn die zee gemalen. Het XLgebouw is niet aanwezig op Texel.De tijdlijn op de volgende pagina verteld over demonumentale ontwikkeling van het gemaal. In hetstoomtijdperk waren gemalen nog grote gebouwen met eenprominente schoorsteen in het landschap, vanwege degrote machines die het huisveste. Met de introductievan de dieselã en elektrische motor werden de gemalensteeds kleiner. Tot aan de typologie van de kast toe.Het gemaal is vaak een civiel technisch bouwwerkje.Het waterschap bespaard kosten op de gemalen door hetontwerp niet uit te besteden aan een externe architect,ze laat dit liever door de civiel ingenieur tekenen.Echter, met sommige gemalen is een statement gemaaktwanneer het een grotere maatschappelijke waarde heeft.40Een aantal gemalen in de NOP en de Wieringermeer zijnontworpen door architecten om hetgeen bereikt ã degigantische droogleggingen ã te bekronen met een mooigebouw .Dat zijn slechts uitzondering, de meeste gemalenstaan op een asfalt erf, met een groot hek erom heenen voldoet enkel aan de eis van de beschermingshoes.Moet het gemaal juist niet toegankelijk zijn? Zodathet proces wat hier afspeelt zichtbaar wordt? Hetzoute water naar binnen laten in plaats van er tegente vechten. Als de bezoeker dit kan zien, wordt hetverhaal verteld, daar aan de Waddendijk.

40. Polderman, R .Gemalen . Gemalen;categoriaalonderzoekwederopbouw 1940 �1965.

Afb 7984. Op Texel komende gemalen van de typologie‘kast’ en ‘gebouw’ voor
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Stoom tijdperk Opkomst van de elektrische motor
gemalen waren nog grotegebouwen vanwege de grotestoommachine’s de dieselT en elektrische motornemen minder ruim te in beslag

1850: stoom motorwordt ontdekt 1900: nieuwe technieken^ diesel motor^ elektrische motor1850 1860 1870 1880 1890 1910 1920 19301900

Dimensies vande gemalen
Era’s:

Gebeurtenissen :

Civiele techniekvs . architectuur :
Afb 85. De monumentaleontwikkeling van het gemaalweergeven als tijdlijn
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Droogmakerlijen: gemalen met eenmaatschappelijke waarde werden ontworpenin de stijl van de Delftse School omzo een statement te maken .(de architect)

Waterschap : simpele architectuur om de kosten de reduceren,er is geen relatie tussen de vorm en de functie .(de civiel ingenieur)
Wederopbouw: gemaal alleenontworpen als eenbeschermende schil(de civiel ingenieur)

Wederopbouw 1965 tot vandaag
installaties worden kleiner en kleiner..

1930: startdroog makenWieringermeer
1942: startdroog makenNoordoostpolder

1957: start droogmaken OostøFlevoland1967: start droogmaken ZuidøFlevoland
1942: bouwstop1939:startWWII 1945:eindeWWII

1954: Ruiløverkavelingswet1959: Deltawet
1930 1950 1960 1965 1970 1980 1990 2000 20101940
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Vanwege die technische functie vraagt een gemaalvaak enkel om een omhulsel dat de dure machine kanbeschermen. Er zijn daarom minder bouweisen, zo hoefter bijvoorbeeld geen daglicht binnen te komen enhoef je als ontwerper geen rekening te houden met derolstoel gebruiker. Het gemaal kan daardoor meer eensculptuur worden. Zeker gezien de locatie waar hetgemaal zich bevind, gelegen aan de Waddendijk. Daarverteld het een nieuw verhaal. Een verhaal dat begintmet zout water toe te laten in plaats van er tegen tevechten.Petrol in Antwerpen van NOAarchitecten is een stomp/gaaf gebouw dat het karakter van een sculptuurheeft doordat de expressie van het gebouw monolietis. Het is niet echt een monoliet gebouw, het isgeassembleerd, maar de expressie verteld wat andersdan de manier waarop het gemaakt is. Gezien de locatieaan de Waddenzee mag het gemaal dat ik ontwerp weleen wat ‘stoerder’ gebouw zijn. Het gaat hier deelementen 4 het zoute water, de wind, de zon en deregen 4 tenslotte trotseren. Casa Poli van Pezo vonEllrichshausen (Chili) is een stoerder gebouw dat zichop de rand van de rotsen manifesteert. Het in gestortbeton uitgevoerde gebouw heeft ook het karakter van eenmonoliet gebouw . De expressie van het gebouw komt hierwel overeen met de wijze waarop het gebouw gemaakt is.Namelijk als één volume, gestort in de situatie.

Afb 86. Petrol in Antwerpen,NOAarchitecten.Afb 87. Casa Poli in Chili,Pezo von Ellrichshausen.
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Afb 88`91. Maquettefoto’svan het gemaal
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Afb 92}95. Aanzichten vanhet gemaal, schaal 1:200

Oost}aanzicht

West}aanzicht
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Noord�aanzicht

Zuid�aanzicht
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LandschapNormaal gesproken is een gemaal een prominent elementin het landschap dat een verhaal verteld over de strijdtegen het water. Dit gemaal verteld het omgekeerdeverhaal. Het laat zien hoe het contrast tussen landen zee wordt opgeven. Zout water wordt hier weertoegelaten in polder ‘t Noorden. Het gemaal is deeerste stap in het proces en ligt langs de Waddendijken een nationaal fietsroute. Als oriëntatiepunt in hetlandschap laat het duidelijk zien dat het proces hierbegint. De voorbijganger op de fiets kan besluiten bijhet gemaal te gaan kijken waar de architectuur deeerste stap in het proces zichtbaar maakt. Het waterwordt hier zichtbaar de polder in gelaten. Het gemaalen haar erf is toegankelijk.OriëntatieOp de schaal van het landschap gaat het ook weer om dezichtbaarheid, maar dit maal niet die van het proces.Het gaat hier om de zichtbaarheid in de vorm van eenoriëntatiepunt in het landschap . Op welke schaal gaathet gebouw zich manifesteren in het landschap zodat heteen oriëntatie punt wordt en het landschap leesbaarderwordt?



185Afb 96. Axonometrie van deplattegronden van het gemaal



186Afb 97ü100. Vier maal eenaxonometrie van het gemaal
Zuidüwest
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Zuid�oost
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Noord$oost
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Noord.west
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Afb 101. Maquettefotovan de doorsnede
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Afb 102. Maquettefoto,perspectief vanaf devoorzijde van het gebouw
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Functies en routingVerschillende functies worden op het erf gecombineerdom meer kwaliteit te creëren. De functies die wordentoegevoegd zijn verblijfsfuncties. Naast enkel detechnische functie krijgt het nieuwe gemaal dus eenplek om te verblijven en een uitkijkpunt. Via eentrappenstelsel door de toren beweegt de bezoeker zichgeleidelijk naar het hoogste punt. Onderweg volgen degevelopeningen deze beweging. De negge in de openingenworden onder een hoek gemaakt zodat op verschillendeplekken een bepaald landschap wordt ingekaderd, zoalsde molen welke vroeger het polderwater uitmaalde.Van binnenuit zijn de gevelopeningen een soortschilderijen. Vanaf buiten gezien dragen de diepe,schuin afgewerkte, gevelopeningen bij aan hetmonolieten karakter.Eenmaal boven, heeft de bezoeker op het dakterraseen uitzicht over de hele polder, en daarmee over devolgende stappen in het proces. Na een bezoek aanhet uitkijkpunt kan de bezoeker besluiten verder tefietsen langs de Waddendijk, of de nieuwe alternatievefietsroute te nemen over de dijk rond polder ‘t Noorden.Vanaf hier heeft de fietser een prachtig uitzicht overhet productielandschap .
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Afb 103. Maquettefoto, degevelopeningen kaderen hetlandschap in
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Afb 104. Maquettefoto,interieur en uitzicht van debovenste verdieping
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Afb 105. Maquettefoto,uitzicht vanaf het dak overpolder ‘t Noorden
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Gestort betonDragende constructies van gewapend beton karakteriserenhet stedelijk leven. Indien mogelijk gebruikt debouwindustrie dit materiaal. Het is namelijk relatiefgoedkoop in vergelijking met andere bouwmaterialen.Vaak wordt het gewapende beton niet zichtbaartoegepast. Het dient enkel als dragende constructieen wordt later afgewerkt met pleister� of stucwerk.Dat wordt een heel ander verhaal wanneer het gewapendbeton ontworpen wordt om zichtbaar te zijn. Om dekarakteristieken van het in de situatie gestorte betonte kunnen herkennen moeten we afstand nemen van depragmatische houding die vandaag de dag vaak gehanteerdwordt door de bouwindustrie waar het gestorte betonzijn werking verbergt.41 Wanneer gestort beton nietalleen constructief, maar ook architectonisch wordtgebruikt doet de expressie van het gebouw ons begrijpenhoe de betonnen compositie werkt.Er zijn verschillende materialen en technieken welkegebruikt kunnen worden om het beton te storten. Dezematerialen en technieken van de bekisting beïnvloedenhet uiteindelijke karakter van het beton.MonolietDe monolieten verschijningsvorm van gestort beton zorgtervoor dat het gebouw eruit ziet als een stomp en gaafgebouw . Een sculptuur. Een volume dat zich manifesteertna het verwijderen van de bekisting.42De kwaliteit van de bekisting speelt een belangrijkerol in het vormen van het karakter van het gebouw .Wanneer er platen in de bekisting worden gebruikten goed na wordt gedacht over de verbindingen vandeze platen kan het gebouw een ‘gladde’ expressieverkrijgen. Dit is het geval met het Koshino Housevan Tadao Ando. De bekisting is nauwkeurig ontworpenen leidt samen met kleine hoogte verschillen tot eengebouw met een hele subtiele expressie. De wandenhebben een bijna keramische fragiliteit. Deze expressieversterkt zich wanneer er strijklicht op het betonnenoppervlak valt.Deze manier van bekisten is hier, bij het gemaal,minder op zijn plaats. De locatie en functie van hetgebouw vraagt om een stoerder en ruwer gebouw dat de

41.Deplazes, A .(e .d .). 2008.ConstructingArchitecture,materialsprocessesstructures; ahandbook. p 56.
42.Deplazes, A .(e .d .). 2008.ConstructingArchitecture,materialsprocessesstructures; ahandbook. p 57.



197Afb 106. Doorsnedeaxonometrie
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elementen langs de Waddenkust trotseert.Ruwe houten plankenHet oppervlak van het beton in de gebouwen van RudolfOlgiati karakteriseren zich op een heel andere manierdan het Koshino House van Tadao Ando. De manifestatievan het beton wordt bepaald door het textuur van deoppervlakte van het materiaal in de bekisting.43 Ruwgezaagde houten planken geven het gebouw zijn stoere enmassieve expressie.Ruw gezaagde planken worden daarom gebruikt in debekisting. Dezelfde planken worden gebruikt alsgevelmateriaal van de boerderij. Naast een visuelerelatie (vanaf het uitkijkpunt van het gemaal is deboerderij te zien) en de relatie die het proces metzich mee brengt (het water dat het gemaal binnen laatstroomt via de kreek naar de oesterboerderij) is ereen relatie in de expressie van de architectuur doorgebruik te maken van de zelfde houten planken inde bekisting van het gemaal als in de gevel van deboerderij.

43.Deplazes, A .(e .d .). 2008.ConstructingArchitecture,materialsprocessesstructures; ahandbook. p 67.

Afb 107. KoshinoHouse Æ Tadao Ando
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Afb 108. House for Dr G.Olgiati á Rudolf Olgiati
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Afb 109ì110. Langsì endwarsdoorsnede van hetgemaal, schaal 1:200
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Afb 111. Maquettefoto,doorsnede van het gemaal



DE OESTERBOERDERIJ
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Net als het gemaal komt de oesterboerderij voort uithet proces en het landschapsontwerp van polder ‘tNoorden. Toch, om wat meer te kunnen zeggen over deverschijningsvorm van de boerderij, is een typologischonderzoek naar de historische boerderij nodig. Eenhypermoderne boerderij is hier in polder ‘t Noordenniet op zijn plaats. Het ontwerp van het gebouw dientzich zorgvuldig en helder te manifesteren in hetlandschap . Geen megaschuur dus zoals we die kennenvan na de Tweede Wereld oorlog. In het typologischonderzoek naar de historische boerderij wordt er teruggegaan naar de laatste vitale fase van de boerderij.ProcesDe oesterboerderij ligt langs de Kaai en dichtbij delokale gemeenschappen Oost en Oosterend. Vanaf de dijkheeft de bezoeker uitzicht over het productielandschap .Hoe de nieuwe bedrijven werken wordt vanaf die dijkzichtbaar.De te ontwerpen boerderij demonstreert in zijnwerkingscyclus en architecturale organisatiede verzoening van aquaS en agricultuur totzoutwaterlandbouw .44 Het proces is hier nog belangrijkerdan bij het gemaal. Het proces is namelijk de boerderijen bepaald het programma en de organisatie van devolumes. 44.DeClercq, D.2013. Ziltwijzer,innovatiecampusvoorzoutwaterlandbouw .

Afb 112. Doorsnedeaxonometrie van deoesterboerderij
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Afb 113. Maquettefoto,doorsnede van deoesterboerderij
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46.Koolhaas, R . 2013.NOS radio; Met hetoog op morgen .
Isolatie van de boerderijMegastallen als antwoord op onze wens om voedsel zogoedkoop mogelijk te kunnen kopen in de supermarkt. Deboer die zich op controversiële manier aanpast op dewensen van de consument .45 Kinderen uit de stad hebbenvaak geen idee meer waar ons voedsel vandaan komt. Maarwat weten wij eigenlijk van ons voedsel nu het steedsvaker in een pakje zit? De tegenstelling tussen stad enplatteland wordt groter .46In een interview (2013) verteld Rem Koolhaas op de NOSradio 1 over zijn gevoel dat het platteland belangrijkwordt in de toekomst.47 In relatie tot Koolhaas zijnwerk en boeken, bijvoorbeeld Delerious New York dat eenmanifest is voor de wolkenkrabber, is zijn interessevoor het platteland interessant. Meer dan de helft vande wereldbevolking leeft in steden, dit betekend eengigantische trek van het platteland naar de stad. Watlaten de mensen achter op het platteland? Een ontvolktplatteland?48Jacues Herzog beschrijft het platteland als eenlandschap dat achter blijft, terwijl Rem Koolhaas juistbelang toekent aan het platteland. Beide architectengeven, met tegenovergestelde uitspraken, aan dat erproblemen zijn op het platteland.De globalisatie in combinatie met de verstedelijking iseen bedreiging voor de kleinere gemeenschappen op hetplatteland. Vrin in de Alpen van Zwitserland is hiereen goed voorbeeld van. Caminada heeft met dit projectde ontwikkeling van het dorpje en het functionerenervan verbeterd.49 Kunnen we op Texel ook de lokalegemeenschap versterken met een interventie? Op ditmoment is de boerderij namelijk geïsoleerd geraakt vanhet dorp .

47.Ho, C . 2014. OldAmbt Granary . p37.48.Caminada, G . enSchlorhaufer, B .2008. Cul zuffel el’aura dado . QuartVerlag Luzern . p .36
49.Ho, C . 2014. OldAmbt Granary . p37.

45.Nederland vanboven, 2014.Aflevering 9;oogst .



“We perceive rural areas in which towns exist. In factthe situation is quite reverse. We live in an urbanizednetwork that includes leftover landscape.”(Quote Jacues Herzog in het boek: Caminada, G . en Schlorhaufer, B .2008. Cul zuffel e l’aura dado . Quart Verlag Luzern . p . 36)



210

LandschapHeidegger omschrijft twee uiterste manieren om methet landschap om te gaan. De architect kan superieurzijn ten opzichte van het landschap en wel eens evenlaten zien hoe het moet zijn, of de architect kan hetkarakter van de plek ontdekken en zijn gebouwontwerpdaar zorgvuldig in positioneren. Het gemaal magmisschien meer een sculptuur zijn, de boerderij zalzorgvuldig in het landschap geïmplementeerd dienen teworden.Geen hypermoderne boerderij, dat past niet op Texel.Maar hoe moet die boerderij er dan uitzien? Industrieelof ambachtelijk? Of hebben we een nieuwe typologienodig. Om hier achter te komen en conclusies te kunnentrekken is het noodzakelijk een typologisch onderzoekte doen naar boerderijen in Nederland. Binnen dietypologische lijn kan een standpunt worden aangenomenover de typologie van de te ontwerpen boerderij. Eenuitgangspunt dus, als vertrekpunt voor het ontwerpsamen met het proces.



I believe that the social, economic and aestheticaspects must be much more closely interwoven. Only thenwould architecture give rise to benefits that people canappreciate. When an architect simply pushes a certainaesthetic, people don’t see the point of his work. Thefarmers for examp le say: ‘’If a barn functions well, itmay look good, too’’. – Gion A. CaminadaAfb 114. Slachthuis in Vrin(Zwitserland) Î Gion A .Caminada
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Afb 115Ú116. Maquettefoto’s,de oesterboerderij isopgebouw uit een schuur dieverbonden is met de woningvan de boer
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TypologieDe boerderij typologieën in Nederland zijn allensteekeigen types. Afhankelijk van de lokalebouwmethodes, aanwezige bouwmaterialen en economie werder per streek verschillend gebouwd. In een statischevisie, dat wil zeggen een momentopname, kunnen we vijftypologieën herkennen van boerderijen in Nederland. DeFriese huisgroep, de Hallehuisgroep, de Dwarshuisgroep,de Zeeuwse schuurgroep en de Vlaamse schuurgroep .50Echter dient hier opgemerkt te worden dat binnen zo’ngroep geen enkele boerderij hetzelfde is. Dit komtdoordat de boerderij zich ontwikkeld heeft, er zijnaanpassingen gemaakt in het gebouw doordat het boerenbedrijf constant veranderd. Een beter visie is duseen meer dynamische visie die de ontwikkeling van deboerderij in kaart brengt.
50.StichtingHistorischBoerderij:onderzoek. 1985.Boerderijenbekijken . p 14.

Afb 117. Satische visie vande boerderij typologieën inNederland
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1 Friese huisgroep2 Hallehuisgroep3 Dwarshuisgroep4 Zeeuwse schuurgroep5 Vlaamse schuurgroep
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OntwikkelingOp de volgende pagina’s zien we de ontwikkeling van destelp boerderij (dynamische visie), die nauw verwant ismet de stolp boerderij op Texel. De oudste boerderijenin het noorden en noordwesten van ons land bestaanuit een woonstalhuis met daarnaast of daarachter eenvrijstaande hooiberg. Om meer ruimte te verkrijgen enom efficiënter te kunnen werken werden na de zestiendeeeuw stal en hooiberg onder één dak gebracht enontstond de grote ‘Friese’ schuur. In het laatstestadium van deze ontwikkeling wed ook het woongedeeltein de schuur opgenomen en ontstond de stelp . Zo zijnuiteindelijk vier functies, namelijk wonen, werken,stallen en tassen, onder één dak samengebracht.51 Destolp op Texel heeft een nauwe verwantschap met destelp boerderij.51.StichtingHistorischBoerderij½onderzoek. 1985.Boerderijenbekijken . p 18 ½19.

Afb 118É120. De ontwikkelingvan de stelp boerderij, eendynamische visie
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Woonstalhuis met tas op erf1550
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Woonstalhuis met tas op erfStal en tas onder één dakWoning stal en tas onder één dak

1700
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Stal en tas onder één dakWoning stal en tas onder één dak1850
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52.Lamberts, B .Boerderijen;categoriaalonderzoekwederopbouw 1940 G1965.

Laatste vitale faseHet oertype van de boerderij bestaat uit eenwoongedeelte en boerderijgedeelte onder één kap,we noemen dit de los hoes. Dit is het basistypedat wij kennen als de halleboerderij. Na de middeleeuwen ontwikkelde dit type zich in veel regionalekarakteristieke boerderijtypes.In de 18e eeuw bereikten boeren een zekere welstand. Inde 19e eeuw treed er een verzelfstandiging op van hetwoongebouw . De verschijningsvorm kan worden gerelateerdaan de groeiende welstand en de sociale status van deboer.De historische boerderij, bestaande uit eenhoofdgebouw, bijgebouwen, het erf en de omgeving,kenmerkt zich door een variatie aan types en desamenhang met het landschap .Het moderne agrarische bedrijf, met zijn silo’s en openstallen, bergingen, turbines etc., heeft dit niet meer.Het zijn megastallen geworden.Wanneer de Wieringermeer wordt drooggelegd worden ernog boerderijen ontworpen die een zekere verwantschaphebben met het Friese kopxromptype. Zo’n tien jaar laterworden er in de NOP 60 nieuwe ontginningsboerderijengebouwd, de vormgeving is afgeleid van de boerderijenin de Wieringermeer. De centrale tas is nog steedsgeïnspireerd op de kopxromp boerderij.52 Deze periodezouden we als de laatste vitale fase van de historischeboerderij kunnen beschouwen. Want na die periodeontstaat er een nieuw type, de mega stal. Een type datniets aantrekt van het verleden. Een type dat niets temaken heeft met het omliggende landschap en de lokaletradities. Een type dat voorkomt uit de groeiendeeconomische druk in de geglobaliseerde monoculturen diede landbouw vandaag de dag kent.De megastal is een typologie die op Texel voorkomt maareigenlijk niet op zijn plaats is. De typologie hierop Texel heeft eigenlijk een sterke relatie met hetlandschap nodig.



221Afb 121�124. De laatstevitale fase van dehistorische boerderij.

Boerderij in de Wieringermeer Ontginningsboerderij in de NOP

Montagebouw De megastal op Texel



222

Water typologieWat betreft de relatie met het landschap gaat deoesterboerderij zich aansluiten bij de historischeboerderij. De boerderij wordt vanuit het procesontworpen, en het proces vormt een landschapsontwerp opde schaal van de gehele polder.Het landschap echter, is een ander landschap dan bij dehistorische boerderij. Het kavel vult zicht met waterwaarin de oester worden opgekweekt. Een nieuwe relatiemet het landschap en het water dient daarom gemaakt teworden. Eén die vanuit het landschap doorloopt in hetgebouw . Verschillende gebouw typologieën ten opzichtvan het water zijn hiernaast uiteengezet. Het gebouw oppalen is voor de oesterboerderij het meest interessant.Een stijger op palen kan het hele bassin doorkruisen.De oesters worden, wanneer ze geoogst zijn, op desteiger gezet en naar de schuur gebracht. Daar vertrektzich het verdere proces .

Afb 125. Gebouw typologieënop en rond het water
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Water buildingstypologies

Drijvend gebouw Amfibie gebouw

Gebouw op palen Gebouw op een terp

Gebouw op een dijk Gebouw langs het water
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Afb 126)127. Maquettefoto’s,interieur van deoesterboerderij in relatietot het landschap/ water
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Een prototypeLangs de Kaai zullen nieuwe landvisserijen ontstaan.Op de verschillende landgerekte kavels zullenverschillende bedrijven hun plek gaan vinden. Bedrijvendie een onderdeel vormen binnen de aquacultuur.Hierbij moet je denken aan zeewierboerderijen,algenboerderijen, het opkweken van schelpdieren,productie van vissen het produceren van wormen.Particuliere investeerders kunnen zich langs de Kaaigaan vestigen. De oesterboerderij wordt daarmee eenprototype voor de andere boerderijen. Wat is vast envariabel binnen dit prototype? Wat mag er wel en watmag er niet?SteigerVerschillende bedrijven vragen om verschillendegebouwen, maar wat ze allemaal nodig hebben om hetproduct aan land te krijgen is de steiger. Hetlandschap van landvisserijen in de polder heeftwat weg van de trekgaten zoals we die kennen van deVinkeveense Plassen bij Utrecht. De lang gerektetrekgaten zijn beeldbepalend voor het landschap . Eenheldere constructie van de steiger is een vereiste omdit beeldbepalende landschap in zijn waarde te laten.Zumthor’s Steilneset Memorial in Noorwegen is eenprachtige referentie naar een heldere constructie inrelatie tot het landschap . Binnen het prototype is desteiger het vaste element. Elk bedrijf heeft er één, eneen heldere constructie is een vereiste.SchuurDe schuur kan in organisatie, materialisatie,constructiewijze en dimensies verschillen. Het isvariabel en afhankelijk van het bedrijfstype. Het vastegegeven hier is dat de schuur verbonden dient te zijnmet de steiger zodat het landschapsontwerp via diesteiger zorgvuldig overloopt in het gebouw . Alleen opdie manier krijgt de boerderij een sterke relatie methet landschap en dus het proces.WoningDe woning van de boer en zijn gezin is volledigvariabel. Afhankelijk van de wensen van de boerwordt de woning gebouwd . Het kan zijn dat er geenwoning nodig is omdat de boer in bijvoorbeeld Oost ofOosterend woont. Wanneer er wel een woning gebouwdwordt is de positionering daarvan volledig vrij.
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Afb 128. Trekgaten bij deVinkenveense Plassen

Afb 129. Steilneset Memorial(Noorwegen) ¨ Peter Zum thor



228



229 Afb 130. Situatietekeningvan de oesterboerderij alsprototype langs de Kaai,schaal 1:5.000
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DWDW

Afb 131. Begane grond,schaal 1:200



231 Afb 132. Eerste verdieping,schaal 1:200
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Afb 133136. Maquettefoto’s,aanzichten van deoesterboerderij
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234Afb 137.140. Aanzichten vande oesterboerderij,schaal 1:200

Zuid.aanzicht

Noord.aanzicht
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OostNaanzicht

WestNaanzicht
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ConstructieDe constructie van de historische boerderij werdtoen al geprefabriceerd in de timmermansfabriek. Degebintenconstructie, die per streek verschilt, werdin de werkplaats voorbereid. De meest voorkomendegebinten constructie op Texel was die van de dekbalk.De verschillende onderdelen werden in de werkplaatsgenummerd zodat ze op de bouwplaats gemakkelijkgeassembleerd konden worden. De schuren werden methorizontale of verticale houten planken afgewerkt.Vandaag de dag zijn we een stuk verder in onzeconstructie wijze met hout. Een gebintenconstructiezoals het toen gedaan werd is hier niet op zijn plaats.Wel is het gegeven dat er toen al werd geprefabriceerdiets waarop aangehaakt kan worden.De constructie van de oesterboerderij zal een ‘timberframe construction’ worden. Een moderne houtconstructiedie het toelaat de ruimte flexibel in te delen.53De wanden zullen worden geprefabriceerd in de fabriek.Door middel van een ‘panel frame construction’ toe tepassen kunnen de gevels worden opgedeeld in logischepuzzelstukken. Deze puzzelstukken worden in defabriek geprefabriceerd en op de bouwplaats in elkaar‘geklikt’. Het is een soort sandwichpaneel dat bekleedwordt met houten planken. Ook hier is het mogelijk omdit zowel horizontaal als verticaal te doen.
53.Deplazes, A .(e .d .). 2008.ConstructingArchitecture,materialsprocessesstructures; ahandbook. p 96 ©97.

Afb 141.Gebintenconstructie, dedekbalk
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DekbalkGebint
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Prefabricatie techniekHet is geen toeval dat de nieuwste constructiemethodesmet hout het eerst verschenen in midden Europa enScandinavië. Hier bevinden zich de landen die nietzonder de houtindustrie kunnen. Om stagnatie tevoorkomen in de traditionele bouw wijze met hout zijndeze landen afhankelijk van innovaties.LagenDe tektoniek van een ‘platform frame construction’wordt sterk bepaald door gebouw eisen. Het frame,bestaande uit houten balken, draagt de belastingenaf naar de fundering. De houten bekleding (panelen)aan de binnenkant zorgen voor de stijfheid vande prefab constructie. De gevelafwerking aan debuitenkant beschermt het constructieve frame tegen deweersinvloeden. Een constructieprincipe dat functioneelen pragmatisch is in zijn werking en daarom goed pastbij een boerderij.De gevelafwerking aan de buitenzijde van de ‘sandwich’kan bijna ieder materiaal zijn zolang zich er maareen ruimte voor ventilatie tussen de ‘sandwich’ en debekleding bevind. De architect houdt zich tegenwoordigniet meer bezig met het uitwerken en uittekenen van hetbinnenwerk van de constructie, maar hij of zij bepaaldde esthetische kwaliteit van de aan de buitenkantzichtbare oppervlakten.De productie heeft zich met de komst van ‘platformframe construction’ verplaatst van de bouwplaats naarde fabriek. Daar kunnen de condities waaronder gebouwdwordt gecontroleerd worden en is het makkelijk gewordenhet productieproces te beheersen. Dit systeem, binnende houtbouw, is flexibel genoeg om individuele ontwerpentoe te laten.5454.Deplazes, A .(e .d .). 2008.ConstructingArchitecture,materialsprocessesstructures; ahandbook. p 94.
Afb 142. Overzicht vanhouten constructie systemen
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Houten constructie systemenoverzicht

Timber\frame construction Balloon frame construction ,timber stud construction

Platform frame construction Panel construction

Log construction Frame construction
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Platform frame constructionconstructie principe

Bij platform frameconstruction worden deelementen per verdiepinggestapeld

Timber platform frameconstructie1. Gevels van het project2. Opsplitsen in logischeonderdelen3. Prefab elementen die op debouwplaats geassembleerd worden

1. Gevel
2 . Puzzel

3 . Sandwich



241Afb 143. Constructieprincipe van het ‘‘platformframe construction’’

Afb 144. Private House(Willimann), Sevgein(Zwitserland) ç Bearth &Deplazes
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Horizontale gevelbekleding

Verticale gevelbekleding

Potdekseling

Afdekking mettochtlatten Verticalepotdekseling
Halfhoutseoverdekking Aansluiting metmessing en groef

Potdekseling metkepen in dedelen Potdekseling metkepen in destijlen Potdekselingmet kepen inde stijlen engenaaide delen Gerabatte delen

Afb 145. Horizontale enverticale gevelbekleding vande historische boerderij types
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Timber platform frame elementlagen en bekleding 1. Afwerking, 12 mm2 . Verticale latten (ruimte voor techniek), 50 mm3 . Houten paneel (vocht dicht), 12 mm4. Frame : balk, 60 x 120 mm to 60 x 200 mm5 . Frame : kolom, 60 x 120 mm to 60 x 200 mm6. Frame : bodemplaat, 60 x 120 mm to 60 x 200 mm7. Isolatie, ISOFLOW, 120�200 mm8. Met bitumen geimpregneerde houten plaat(isolerend en luchtdicht), 18 mm9. Verticale latten, spouwventilatie, 40 mm10. Horizontale planken, 24 mm

11. Verticale latten, 40 mm (nodig voor deventilatie)12 . Horizontale latten, 40 mm13 . Verticale planken, 24 mm

234 5

6

78910

111213

1

Afb 146. Lagen en bekledingvan het ‘‘timber platformframe element’’
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Afb 147̧ 148. Maquettefoto’svan de constructie
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Afb 149. Axonometrie van deconstructie
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Afb 150. Maquettefoto van deconstructie



248Afb 151�152. Dwars� enlangsdoorsnede van deoesterboerderij
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Afb 153. Maquettefoto,detail
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Noord3oost

Noord3west



251 Afb 154A157. Vier maaleen axonometrie van deoesterboerderij

ZuidAwest

ZuidAoost
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Afb 158^161. Maquettefoto’s,interieur van de woning
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Afb 162�163. Maquettefoto’s,interieur van de schuur
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HERKOMST VAN DE AFBEELDINGEN
Afbeeldingen deel 3p . 151 Historische kaart van Texel uit 1748. Beschikbaarop <http ://www.edward×wells.nl/catalogus/products_pictures/large_3/3129.jpg>p . 152 Theo van Hoeve 2014.p . 153 Theo van Hoeve 2015.p . 155 Theo van Hoeve 2014.p . 157 Theo van Hoeve 2015.p . 158×159 Theo van Hoeve 2015.p . 161 Theo van Hoeve 2015.p . 161 Rijstveld in Indonesië. [foto] Beschikbaar op :<https://marcoophof.files.wordpress.com/2010/01/jatiluwih.jpg>.p . 162×163 Theo van Hoeve 2015.p . 164 Landschap in Marennes (Frankrijk). [foto] Beschikbaarop : <http ://www.huitresmarennesoleron.info/claires/03.jpg>.p . 165 Ferdi Tran en Theo van Hoeve 2014.p . 170×171 Theo van Hoeve 2015.p . 172×173 Theo van Hoeve 2015.p . 175 Gemalen op Texel. [foto’s] Theo van Hoevep . 176×177 Theo van Hoeve 2015.p . 179 Petrol in Antwerpen, NOAarchitecten. [foto] Beschikbaarop <http ://www.noaarchitecten.net/>.p . 179 Casa Poli in Chili, Pezo von Ellrichshausen. [foto]Beschikbaar op <http ://pezo.cl/?p=862&sm=3#862>.p . 180×181 Theo van Hoeve 2015.p . 182×183 Theo van Hoeve 2015.p . 185 Theo van Hoeve 2015.p . 186×189 Theo van Hoeve 2015.p . 190 Theo van Hoeve 2015.p . 191 Theo van Hoeve 2015.p . 193 Theo van Hoeve 2015.p . 194 Theo van Hoeve 2015.p . 195 Theo van Hoeve 2015.p . 197 Theo van Hoeve 2015.p . 198 Koshino House, Tadao Ando. [foto] Beschikbaar op<http ://40.media.tumblr.com/tumblr_m 9fd5qr9Yb1qb 9r7fo1_1280.jpg>.p . 199 House for Dr G. Olgiati, Rudolf Olgiati. [foto]Beschikbaar op <https://s×media×cache×ak0.pinimg.com/736x/a7/76/43/a77643f60c37653eac1223de5ab 035e6.jpg>.p . 200×201 Theo van Hoeve 2015.p . 202 Theo van Hoeve 2015.p . 205 Theo van Hoeve 2015.p . 206×207 Theo van Hoeve 2015.p . 211 Slachthuis in Vrin (Zwitserland), Gion A.Caminada. [foto] Beschikbaar op <https://c2.staticflickr.com/4/3206/5738601636_2ccba6ab11_b .jpg>.p . 212×213 Theo van Hoeve 2015.p . 215 Theo van Hoeve 2015.p . 217×219 Theo van Hoeve 2015.p . 221 Boerderij in de Wieringermeer. [foto] Beschikbaar
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op <http ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Boerderij_KAVEL_Q_118_ 4770_coll._dir._Wieringermeer_ ._Ens_ ._20477476_ ._RCE.jpg>.p . 221 Ontginningsboerderij in de NOP. [foto] Beschikbaarop <http ://www.samflevoland.nl/beeld/Gebouwd_erfgoed/3._ontginningsboerderij_nop_liggend.jpg>.p . 221 Montagebouw. [foto] Beschikbaar op <http ://www.nieuwlanderfgoed.nl/beeld/Pers/Beeldbank/_ 800/7%20Schokbetonschuur.jpg>.p . 221 Megastal op Texel. [foto] Theo van Hoeve 2014p . 223 Theo van Hoeve 2015.p . 224.225 Theo van Hoeve 2015.p . 227 Trekgaten bij de Vinkenveense Plassen. [foto]Beschikbaar op <http ://www.vvpverhuur.nl/images/brandbox/crop/uitzicht.noordplas.jpg>.p . 227 Steilneset Memorial (Noorwegen), Peter Zum thor. [foto]Beschikbaar op <http ://norskform .no/Global/Pressebilder/Detour/Steilneset%20minnested%20nr%208.jpg>.p . 228.229 Theo van Hoeve 2015.p . 230 Theo van Hoeve 2015.p . 231 Theo van Hoeve 2015.p . 232.233 Theo van Hoeve 2015.p . 234.235 Theo van Hoeve 2015.p . 237 Theo van Hoeve 2015.p . 239 Theo van Hoeve 2015.p . 240 Theo van Hoeve 2015.p . 241 Private House (Willimann), Sevgein (Zwitserland),Bearth & Deplazes. [foto] Beschikbaar op <http ://bearth.deplazes.ch/wp .content/uploads/sevgein._11.1.jpg>.p . 242 Theo van Hoeve 2015.p . 243 Theo van Hoeve 2015.p . 244 Theo van Hoeve 2015.p . 245 Theo van Hoeve 2015.p . 246 Theo van Hoeve 2015.p . 247 Theo van Hoeve 2015.p . 248 Theo van Hoeve 2015.p . 249 Theo van Hoeve 2015.p . 250.251 Theo van Hoeve 2015.p . 252.255 Theo van Hoeve 2015.p . 256.257 Theo van Hoeve 2015.
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Als architectuur student heb ik het afgelopen jaargewerkt aan een opgave die in eerste instantie nietover architectuur ging. De atlas is het resultaat vanons gezamenlijk M3 onderzoek waarin de verschillendemetabolisme van Texel aanbod gekomen. Zelf heb ikgewerkt aan de hoofdstukken over de waterhuishoudingen de landbouw . Niet direct onderwerpen waar eenarchitectuur student zich aan waagt.Met hulp van een hoop enthousiaste experts is het onsgelukt deze metabolisme te begrijpen en in kaart tebrengen. Hierdoor werd het mogelijk om met een bepaaldescherpte wat te zeggen over actuele thema’s op Texel.Thema’s zoals de optredende verzilting, bodemdaling enverdroging die het boeren leven op Texel plagen.Binnen dit afstudeerproject ben ik opzoek gegaan naarde boerderij van de toekomst op Texel. Al gauw kwam iktot de conclusie dat een gebouw hier niet de oplossingis. Een gebouw lost het probleem van de verzilting nietop . Een toekomstscenario waarin de waterhuishouding vanheel Texel gaat veranderen doet dat wel.Dat scenario van het toekomstige water metabolisme isde drager voor de boerderij van de toekomst en gaatbepalen welk type landbouw of aquacultuur waar plaatsgaat vinden.Het scenario bestaat uit een hoop onderdelen. Vangemaal tot een zeewierboerderij. Van een algenkwekerijtot een oesterboerderij . Vanuit dat scenario, waarinal die onderdelen samen werken binnen een netwerk(het afval van de één is voedsel voor de ander), zijntwee gebouwen verder uitgewerkt: het gemaal en deoesterboerderij.Nu het project erop zit wil ik graag reflecterenop de volgende vraag: ‘‘Had ik het gemaal en deoesterboerderij ook kunnen ontwerpen zonder datscenario?’’Tuurlijk had dat gekund . Maar de gebouwontwerpen

REFLECTIE
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waren dan veel minder sterk geweest. Nu komen deontwerpen voort uit het proces. Dat proces is hetlandschapsontwerp voor polder ‘t Noorden. Door precieste begrijpen hoe dat werk en eruit komt te zien ishet mogelijk geweest vanuit dat proces te ontwerpen.Landschap en gebouw versterken hierdoor elkaar enomgekeerd.Het scenario maakt het mogelijk om de architectuurvan het gebouwontwerp in te zetten als een middel omde metabolisme zichtbaar te maken en het verhaal tevertellen. Dat geldt voor het gemaal, en dat geldt voorde oesterboerderij.Tot slot denk ik dat deze opgave, Texel Metabolised,aansluit op de veranderende rol van de architect. Hetbegrijpen van actuele thema’s op zowel globaal alslokaal niveau levert een scherpte op . Een scherpte diehet ontwerpen ten goede komt. In het voorwoord heb ikdit al opgeschreven, en hier in de reflectie wil ik ermee afsluiten. Het afstudeerproject is tenslotte eenlaatste voorbereiding geweest voordat ik de praktijk inga.
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Graag wil ik een aantal mensen in het bijzonderbedanken. Zonder hun was dit project niet geworden wathet nu is.Voor de begeleidingen en scherpe feedback:Juliette BekkeringBernard ColenbranderBarbara KuitVoor de ontwerpgesprekken:Christopher HoWouter HabertsRalph BrodruckVoor de fijne samenwerking:Ferdi TranVoor een inkijk in het water metabolisme van Texel:Maartje DuinHenk SchrobbenVoor een inkijk in de kringlopen van de landbouw:Rosa KuijpersVoor de rondleidingen en informatie over deoesterboerderijen in Yerseke:Pieter VerwijsJean Dhooge
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Voor de hulp bij het inwinnen van informatie over DeKoog:Jan Wolter TimmermanVoor de altijd helpende hand in de werkplaats:FrankStefanPatrickVoor de mogelijkheid om gebruik te maken van debetonhoek in het constructief lab:Rinus
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AutarkieBij de eerste wochenaufgabe is een cottage ontworpen.Het thema water staat centraal in het ontwerp . De wegvan het water wordt zichtbaar in de architectuur vande cottage. Doordat de cottage zelfvoorzienende is inzijn watergebruik kan het losgekoppeld worden van hetcentrale waternetwerk.Tijdens deze wochenaufgabe heb ik me verdiept in hetthema autarkie. Het is mogelijk om een autarkischgebouw te ontwerpen, maar het wordt volgens mij pasecht interessant wanneer verschillende gebouwen samengaan werken binnen een groter netwerk. Zo kan er inhet ene gebouw voedsel geproduceerd worden terwijl erin het andere gebouw energie opgewekt wordt. Hetzelfdeis mogelijk om in het eigen watergebruik te voorzienen het afval te verwerken. Wanneer deze gebouwen/onderdelen van het netwerk gekoppeld worden ontstaat ereen autarkisch systeem dat zelfvoorzienend is in zijnwater gebruik, energie gebruik, voedsel productie enafvalverwerking.Deze eerste wochenaufgabe heeft me dat doen inzien.Autarkie is wat dat betreft een heel belangrijk themageweest binnen mijn afstudeer project. Niet voor nietsheb ik samen met Ferdi Tran een netwerk ontworpenwaarin verschillende onderdelen/ landvisserijen binnende aquacultuur met elkaar samen gaan werken.Platform frame constructionDe cottage maakt gebruik van het hout uit hetKamperfoelie bos op Texel. Hier staan bomen die opdit moment het zoete water uit de duinen opnemenwaardoor het zich moeilijker kan verplaatsen naarde lager gelegen delen van het eiland # de polders.Staatsbosbeheer gaat daarom bomen kappen in ditbos. Dat hout kan dus gebruikt worden om de cottagemee te bouwen. De cottage is gedacht in een prefabconstructie: ‘‘platform frame construction’’. Hetgebouw wordt opgebouwd uit elementen die in de fabriekonder gecontroleerde omstandigheden zijn gemaakt.Pas later in het project ben ik hierop terug gekomen.De schil van de schuur van de oesterboerderijwordt namelijk uitgevoerd in een ‘platform frameconstrution’.
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AquacultuurDe opgave voor de tweede wochenaufgabe heeft geleidttot een eerste verkenning binnen het principe van deaquacultuur. Algen worden gekweekt als voedsel voor dewormen die op hun beurt voedsel voor de vissen zijn.In mijn afstudeerproject heeft de aquacultuur eenbelangrijke rol gespeeld. Waar het tijdens dewochenaufgabe in één gebouw is getest, heb ik hetin het afstudeerproject in het groot uitgevoerd m opde schaal van polder ‘t Noorden. De verschillendeonderdelen van de aquacultuur gaan in deze poldersamenwerken, zo ontstaat er een autarkisch netwerk.SculptuurDe verschijningsvorm van het gebouw oogt sculpturaal.De wochenaufgabe was voor mij een oefening om na tedenken over een sculpturaal gebouw . Later in hetproject heb ik een gemaal ontworpen dat ook hetkarakter van een sculptuur heeft. Het gemaal heeft,net als dit gebouw, een uitkijkpunt op de bovensteverdieping.
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Voor wochenaufgabe 3 werd er gevraagd om een toekomstscenario te bedenken. Hoe gaan onze (Ferdi Tran enmijzelf) projecten Texel beïnvloeden? Wat we tijdensdeze wochenaufgabe gedaan hebben vormde voor ons hetstartpunt om het scenario verder uit te werken.Op dit moment staat de landbouw sector onder druk doorde verzilting. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt.De kansen op een mislukte oogst worden steeds grotervoor de Texelse boer langs de Waddendijk en in de lagergelegen polders.In plaats van tegen deze situatie te gaan vechten eneen hoop zoet water te verspillen is er gekozen omde veranderingen te omarmen en de kansen te zien. Inhet scenario gaan de verschillende metabolisme op heteiland, die van het water, energie, afval en landbouw,efficiënter met elkaar samen werken op een duurzamemanier.Ferdi gaat een laboratorium ontwerpen dat kennisaanlevert voor de innovatieve vormen van aquacultuurbinnen een gesloten kringloop . En als er iets duurzaamis, dan is het kennis, want kennis raakt nooit op .Die kennis zal worden toegepast in het ontwerp datikzelf ga maken. Het landschapsontwerp van polder ‘tNoorden dat alle onderdelen van de aquacultuur bevat.Specifieke ontwerp opgaven worden twee onderdelen vandit programma, het gemaal en de oesterboerderij.Texel kan een proeftuin worden voor de rest van dewereld. Lokaal kampt Texel met problemen waar eenoplossing voor gezocht wordt, globaal kan deze kennisgebruikt worden omdat deze problemen zich voordoen overde hele wereld.
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The agricultural sector was at risk. due to climate changes and Salinization that occurred at the arable land on Texel. 

Ferdi and Theo from 

the TU/e designed a 

knowledge center (1) 

and an aquaculture 

farm (2). They had 

a shared vision to 

enhance the former 

networks by using 

the metabolic flows 

more efficiently

Knowledge was delivered 

by the NIOZ and Dutch 

Universities (3). These 

designs made the starting 

point for the landscape 

as we know it today (4).
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Theo van Hoeve & Ferdi Tran

The whole of the energy (1), water (2), waste (3) and production networks (4) are built around the technologies that were provided by the knowledge center and the test farm. 

Texel isn�t any longer a testing ground for innovation (��proeftuin��), it exports knowledge to the global community.

Texel followed their advice and 

 These landscape changes.

5. AT THE ��WET�� Polders, aquaculture 

takes place

6. Areas where the Salt water 

pushes through the  freshwater 

(SALinization)

7. New production landscape is created between the Wadden Dyke and the Wadden Sea to protect Texel against the sea level that is still rising today
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