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Visualisatie Ventjagersplaten; Een rijke, robuuste onder- en bovenwaterbiotoop voor mens, plant en dier.

Verleden - heden: dynamiek versus het maakbare landschap

Ventjagersplaten, van oeverobstakels naar getijdegradiënten met behulp van ‘landschapsvormers’.

In Nederland wordt onze ontwerp- en planningstraditie 
gekenmerkt door het beheersen van natuur. Wij 
richten onze landschappen in met behulp van 
technologisch vernuft. Inmiddels is duidelijk 
dat er grenzen zitten aan deze maakbaarheid. 
Klimaatverandering bijvoorbeeld vraagt om meer 
meebewegen met natuurlijke processen. Eén van 
de gebieden waar we moeten inspelen op deze 
veranderende omstandigheden is de delta. Hier 
spelen verschillende opgaven waarbij tot nu toe 
weinig wordt gekeken naar de rol van natuurlijke 
dynamiek, dat is jammer omdat dit grote meerwaarde 
kan opleveren voor mens en natuur.

OnderwaterKabinet is een voorstel voor een meer 
dynamische NLDelta, dat start bij de aanwezige 
natuurlijke kwaliteiten van het gebied. De inzending gaat 
uit van het specifieke DNA van het Haringvliet en wil 
door kleinschalige ingrepen een rijker, robuuster, meer 
verbonden en beter beleefbare rivierdelta vormen.
Deze visie kan op verschillende plekken, ‘hotspots’ worden 
uitgevoerd waar kansen en opgaven samenkomen. De 
Ventjagersplaten is zo’n dynamische plek die zich leent 
voor een omslag in deltadenken. De geschiedenis kenmerkt 
zich hier door hoge dynamiek in diepe stroomgeulen en 
op droogvallende platen. Door de verbinding met zee af 
te sluiten is de veerkrachtigheid en biodiversiteit van het 
Haringvliet sterk verminderd. Daarnaast zijn veel oevers 
verhard om afkalving tegen te gaan. Deze inzending haakt 
aan op het kierbesluit wat vanaf sept. 2018 weer meer 
dynamiek zal toelaten. Het voorstel wil met behulp van 
plekgerichte ingrepen (landschapsvormers) een aanjager 
vormen voor de verlevendiging van de onderwaterwereld. 

Mirte van Laarhoven is in juni 2017 afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam met het project Stromende Kracht, een visie voor 

de rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied.* Hierin onderzoekt zij hoe we landschappen kunnen vormgeven met behulp van grootschalige 

landschapsvormende processen. Het project toont hoe door het gebruik van een andere ontwerpmethodologie een heel ander type landschap kan 

ontstaan. Een leefomgeving met meer ruimte voor water, meer ruimte voor biodiversiteit en meer ruimte voor menselijke ontdekking.

* Stromende Kracht ontving een eervolle vermelding tijdens Archiprix 2018.

OnderwaterKabinet -onderdeel van de visie Stromende Kracht- wil een ander denkbeeld laten 
ontstaan van de Dutch Delta, door een ontwerpmethodiek die niet langer uitgaat van beheersen 
van natuur maar van ‘go with the flow’. “Landschappen transformeren geleidelijk door de tijd, 
daar zouden we als Nederlanders meer ruimte voor moeten maken, in ons denken en ons doen”. 

OnderwaterKabinet
een levendige NLDelta met behulp van Stromende Kracht
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Het Onderwaterbos, een biotoop voor mens, plant en dier, gecreëerd met rivierhout en ondersteuningselementen

Deltahout
te water gelaten bomen

Stuts
 t.b.v. opwaartse 
positie bomen

Markeerpunt
functioneert ‘s nachts 

als lichtbaken
IJkpunt

monitoren verandering 
onderwaterwereld

livestream voor passanten

Boei 
met drijvend platforn

Aanmeerplek 
voor kleine boten

cluster van verankering:
gradiënten stimuleren 

in het bodemleven 

onderwater bos en duikbiotoop:
voorkomen van bodemerosie en 

verrijking van onderwaterwereld.

stroomopening stortstenen:
interactie bevorderen tussen 

geulen en kreken + wandelpad

stokje:
starten pionierstadium 
van sedimentafzetting

Walletje van dood hout:
opeenvolgende fase 

sedimentafzetting begeleiden

Niet de Grevelingen of de Oosterschelde, maar het Haringvliet moet het nieuwe duikwalhalla van Zuid-Nederland worden. 

Als de sluizen bij Hellevoetsluis volgend jaar op een kier worden gezet kan het zeewater daar voor zorgen. AD, februari 2017

Het onderwaterbos is een van de ingrepen uit een toolbox 
van landschapsvormers. Met deze ‘landschapsvormers’ 
kan optimaal worden geprofiteerd van de scheppende 
krachten van de NLDelta. De toolbox bestaat uit een 
serie kleine ingrepen die door strategische implementatie 
grootschalig effect hebben op landschapsvormende 
processen. De simpele ingrepen van verschillend formaat 
gaan allen uit van het principe van building with nature. 
Een stokje ingeprikt in het zand groeit uit tot gebiedseigen 
‘meubilair’ dat de ecologische én recreatieve waarde 

van het gebied vergroot en na verloop van tijd steeds 
meer met het landschap versmelt. Denk bijvoorbeeld aan 
een loopbrug die ook sedimentafzetting verdeelt, of een 
walletje van dood hout dat krekenvorming beïnvloedt en 
tevens als klimrek en uitkijkpunt functioneert. 
Gezamenlijk vergroten deze ingrepen de getijdegradiënten 
-ofwel geleidelijke overgangen tussen land en water- in 
het Haringvliet. Het onderwaterbos, een ingreep van enig 
formaat, zou als goede pilot functioneren wanneer het 
zeewater meer invloed krijgt in dit gebied.

Landschapsvormers

Het onderwaterbos vormt de concrete inzending voor 
deze NLDelta Challenge. Het bos bestaat uit een groep 
dode bomen die gezamenlijk onder water worden 
verankerd. Het waterrif dat zo ontstaat vormt een boost 
voor het onderwaterleven en functioneert tevens als 
duikbestemming. Het bos zal door sedimentafzetting, 
algengroei, andere planten en waterdieren worden 
toegeëigend. Hiermee wordt het onderwaterbos door 
de tijd steeds biodiverser en daarmee ook een steeds 

boeiendere plek voor duikers en snorkelaars. Om te 
zorgen dat recreatief gebruik de rust niet te veel verstoort 
is het duikrif alleen voor kleine bootjes bereikbaar. Wel 
is het waterbos vanaf een nabijgelegen recreatieve route 
zichtbaar door een NLDelta markeerpunt  (met vlag en 
lichtbaken) en door een onderwatercamera. Hiermee wordt 
de ontwikkeling van het onderwaterleven gemonitord en 
kunnen passanten online meekijken naar deze bijzondere, 
normaal onzichtbare, delta wereld. 

Onderwaterbos
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NLDelta’s eerste onderwaterbos, met rijke onderwaterbiotoop voor planten en dieren, en nieuwe verhalende bestemming voor  duikers en passanten.

Samenwerkingspartners uitvoeringstraject:
Rijkwaterstaat: Afstemming technische uitwerking en 
uitvoering onderwaterbos met ondersteuningspilaren 
NLDelta & Staatsbosbeheer: Afstemming locatie 
onderwaterbos en ecotoets
Productontwerper: Detaillering en uitvoering van 
ondersteuningspilaren en lichtobject.
Partij n.t.b. (ANEMOON/NOB): Afstemming / uitvoering 
van monitorproject veranderingen in onderwaterleven.

Voor de uitvoering van het onderwaterbos zijn een 
aantal stappen en samenwerkingspartners voorzien. 
Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met plaatsing van 
rivierhout. Een tussentijds overleg en toetsmoment 
voor het onderwaterbos is wenselijk. Daarnaast moet de 
precieze positie van het bos worden bepaald afhankelijk 
van ecologische en hydrologische randvoorwaarden. 
Verder is een kort aanvullende ontwerptraject nodig 
voor de detaillering en uitvoering van de steunpilaren 
en het lichtobject. Als laatste wordt de ontwikkeling 
van het onderwaterleven al op verschillende plekken 
gemonitord door stichting ANEMOON en de Nederlandse 
Onderwatersport Bond(NOB). Het onderwaterbos zou een 
zeer geschikte locatie zijn voor permanente monitoring na 
opening van de Haringvlietsluizen. 

Kostenindicatie plaatsing rivierhout
Bron: Rivierhout, afwegingen bij plaatsing en beheer. Rijkswaterstaat dec. 2016
Uitgangspunt: boom (eik) met stamdiameter minimaal 45 cm incl. gehele kluit, 
lengte van de boom minimaal 12 meter;
• Materiaalkosten boom, rooien en met de rupskraan aan de weg klaarleggen voor 
transport: ca. € 700,- per boom;
• Transport over de openbare weg met dieplader en kraan voor laden en lossen bij 
transport over 10 km: ca. € 200,- per boom;
• Vastzetten aan stalen profi elen: 4 stalen HE 160A profi elen met lasogen en gelaste 
weerhaken., per boom ca. € 700,-;
bindings- schalm en stalen pin met lasringen (incl. arbeid), ca. € 750,-;
• Rupskraan transport boom naar rivier, trillen 4 HE profi elen, boom ertussen 
plaatsen, incl. vastzetten: ca. € 300,- per boom;
• Afzinken boom aan gewicht: Betonplaat gewicht 3 ton (2 betonplaten per boom). 2 
betonplaten geleverd op locatie € 550,-;
• 10 tons ketting met draaibaar hijsoog, stalen pin met lasringen: € 700,- per boom;
• Kosten kraanschip incl. arbeid per uur € 360,-.
Totaal:  € 4.260,- per boom

Totaalkosten:
• 5 bomen voor pilot onderwaterbos   € 21.300,- 
• uitwerking ontwerp pilaren en 
lichtobject, arbeidskosten  € 2.500,-
• realisatie ontwerp pilaren en
lichtobject, materiaalkosten  € 8.000,-
• camera en live stream   € 5.600,-
• onvoorzien 10%   € 3.700,-

TOTAAL:    € 40.700,-

de NLDelta bevindt zich grotendeels onder het water oppervlak. 

Met het onderwaterbos wordt deze bijzondere wereld voor een groter publiek 

beleefbaar gemaakt. Door een onderwatercamera kunnen bezoekers 

vanaf de kade online live meekijken wat hier gebeurt.

Samenwerking en begroting


