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Ons Regionaal Ontwerp Traject
Op zoek naar de gemeenschappelijke agenda voor de nieuwe
regio Arnhem - Nijmegen - Foodvalley door middel van ontwerpend
onderzoek.
Ons team bestaat uit ontwerpers met liefde voor onderzoek en
onderzoekers met veel gevoel voor ruimtelijke opgaven aangevuld
met een tekstschrijver. Wij hadden nog nooit eerder met elkaar
gewerkt maar zijn vol enthousiasme gestart vanuit een inhoudelijke
nieuwsgierigheid en voorliefde voor de regionale schaal. Ik ben zelf
geboren en getogen in Bemmel, een dorp in het hart van deze regio
en gevraagd om inhoudelijk leiding te geven aan één van de twee
teams voor deze regio’s.
Ons werkproces
We hebben de onderzoeksperiode van een half jaar opgeknipt in
drie stappen. We zijn gestart met het verkennen van de opgaven om
vervolgens de ambitie en visie te kunnen formuleren. De laatste stap
bestond uit de uitwerking in een voorstel in tekst en beeld. Per stap
hebben we in een aantal atelierdagen als team gewerkt, soms op
locatie soms ergens centraal in het land. Tijdens ons werk hebben we
gebruik kunnen maken van de gebiedskennis van experts uit de regio.
Onderdeel van de verkenning van de opgaven was een tweedaagse
excursie in de regio. Twee dagen vol projecten bekijken, mensen
spreken en de eerste observaties delen. We hebben alle huidige
plannen van de regio in kaart gebracht zodat we inzicht krijgen in
de actuele dynamiek en een aantal denklijnen geformuleerd om ons
onderzoek te trechteren.
Deze denklijnen hebben we verder uitgewerkt door middel van
werksessies met experts op het gebied van water en campussen/
kenniseconomie.
We willen iedereen bedanken die ons onderzoek heeft gevoed en
ondersteund.
Bernadette Janssen

“Ontwerpen is verkennen, verleiden, activeren en
samen mooie dingen maken.”
Team Captain
Bernadette Janssen
BVR Adviseurs

TEAM

STERK

MERK

Bernadette Janssen is stedenbouwkundige en
eigenaar van BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling
in Rotterdam. Zij staat bekend als een ervaren adviseur
die snel tot de kern komt en keuzemogelijkheden boven
tafel krijgt. Als stedenbouwkundig ontwerper weet zij
verschillende belangen te verbinden in haalbare en
maakbare concepten en plannen. Zij zit vol energie en
denkt graag met u mee, daagt u uit en inspireert u. Dit
vaak in de rol van de ateliermeester.
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“De stedelijke omgeving en de manier waarop mensen
de stad gebruiken, vind ik fascinerend.”

Eva van Rijen
DTNP

Eva van Rijen is als adviseur werkzaam bij DTNP, adviseurs
voor ruimte en strategie. Ze is een sterk analytisch,
conceptueel en ruimtelijk denker die snel tot de essentie van
een vraagstuk komt. Door middel van beelden, kaarten en
infographics maakt ze plannen leesbaar en begrijpelijk. Eva
heeft door haar stedenbouwkundige achtergrond oog voor
de menselijke maat en het functioneren van de ruimtelijke
omgeving. Ze denkt in mogelijkheden en zoekt naar
overeenkomsten, ook als de belangen tegenstrijdig zijn.

Geiske Bouma is planoloog en werkzaam als senior
ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke innovatie bij
TNO, afdeling Strategie en Beleid. Zij vervult de rol
van projectleider, programmamanager en onderzoek
coördinator in projecten met een ruimtelijk strategische
en/of bestuurskundige invalshoek. In deze trajecten
legt zij expliciet relaties met stakeholderprocessen,
interactieve planvorming en besluitvorming, evenals
de verbinding naar benodigde kennis en beleid. Haar
passie zit in het verbinden van mensen in het ruimtelijk
vakgebied over disciplines heen. Zij doet dat door kennis
en kennissen aan elkaar te koppelen om zo te komen tot
nieuwe inzichten en combinaties. Niet alleen gericht op
het hier en nu, maar juist gericht op de toekomst, waar
nieuwe opgaven en ontwikkelingen onze
aandacht vragen.

Geiske Bouma
TNO

“Ontwerpen is het onderzoeken van relevante maatschappelijke
kwesties en deze te verbinden aan betekenisvolle ruimtelijke
oplossingen.”
Wesley Verhoeven
FABRICations
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Wesley werkt als ontwerper bij FABRICations. Zijn werk kenmerkt
zich door een onderzoekende aanpak die hij telkens aanpast
aan de unieke omstandigheden van een project. Het resultaat
komt altijd voort uit een diepe interesse in het raakvlak tussen
technische aspecten, zoals materialenstromen en energie, en
sociale structuren en lokale identiteit. Door dit te combineren met
het oog voor detail en het narratief van een architect, reageert hij
binnen ieder project betekenisvol en op een verleidelijke manier
op het ontwerpvraagstuk.

Esther van der Tuin
Eelerwoude

Esther van der Tuin is een landschapsarchitect met affiniteit voor
ontwerpopgaven gerelateerd aan het thema water. Hierbinnen
zoekt zij naar een balans tussen natuurlijke processen en
ontwerp. Haar kracht is het analyseren van de gebiedsopgaven
en het combineren van verschillende thema’s om tot een
win-win oplossing te komen. Esther heeft veel ervaring in
de uitvoering en is bedreven in het verbinden van diverse
belanghebbenden binnen een project. Zo bewerkstelligd zij
draagvlak voor het plan.

“Het verhaal van de plek is mijn passie.”
Sofia Opfer schrijft over landschapsarchitectuur, stedenbouw,
duurzaamheid en natuur. Ze studeerde landschapsarchitectuur
in Wageningen, maar kwam er al snel achter dat haar passie ligt
bij het vertellen van het verhaal; het verhaal van het landschap,
het verhaal van de stad, het verhaal van de plek. Ze werkte
bij verschillende bureaus als pr-medewerker en is sinds 2018
zelfstandig tekstschrijver en redacteur. Ze schrijft onder andere
voor Blauwe Kamer en Vakblad natuur bos landschap.

Rick Hendrickx
SAB

Sofia Opfer
Sofia Opfer Tekst &
Communicatie

Rick werkt als planoloog en projectleider aan uiteenlopende
projecten bij SAB: van het opstellen van een bestemmingsplan
tot het schrijven van een visie en van het opstellen van een
haalbaarheidsonderzoek tot het uitvoeren van een planologische
verkenning. Met een analytische en betrokken houding werkt
Rick met veel enthousiasme aan diverse ontwikkelingen op
het gebied van wonen, werken, detailhandel, horeca, zorg,
infrastructuur etc. Binnen SAB heeft Rick zich gespecialiseerd in
het uitvoeren van planologisch onderzoek.

“Complexe ontwerpopgaven ontrafelen door middel
van verbeelding, daar ligt mijn kracht.”
Jorick werkt bij BVR als ontwerper met veel plezier aan regionale
opgaven als de waterveiligheid en energietransitie in de
Nederlandse steden en landschappen. Hij visualiseert zijn werk
op krachtige en inspirerende wijze. Dit doet hij voor complexe
ruimtelijke opgaven op diverse schaalniveaus. Om dergelijke
opgaven in beelden te vangen, gebruikt hij een combinatie van
heldere kaartbeelden en inspirerende sfeerimpressies. Producten
die zijn gevisualiseerd door Jorick inspireren belanghebbenden en
zetten aan tot actie.

Jorick Boddeke
BVR Adviseurs
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Huidige dynamiek van de regio
Alle plannen op kaart

INleiding
Op 13 september 2018 ging het
traject ‘Regio van de Toekomst’ van
start met een kick-offbijeenkomst. Op
14 februari 2019, 5 maanden na de
start, is het toekomstbeeld in woord
en beeld afgerond. De resultaten zijn
gepresenteerd op 22 maart 2019.
De regio Arnhem - Nijmegen Foodvalley benoemde de vraagstukken
rond verstedelijking en mobiliteit als
centrale opgave. Door middel van
ontwerpend onderzoek is gewerkt aan
een toekomstbeeld voor 2060. Onze
visie is dat gezonde verstedelijking
vraagt om gezonde economie en
kwaliteit van leven in de regio. Dat is het
startpunt geweest van het ontwerpend
onderzoek. In dit magazine presenteren
wij het resultaat van ons onderzoek.
Gelderse streken
De regio Arnhem - Nijmegen Foodvalley heeft een aantal unieke
kenmerken. De slogans van
geldersestreken.nl omschrijven bondig
de aantrekkelijkheid van de regio:
Duik in het groen in de regio Arnhem,
Genieten in het Rijk van Nijmegen, De
Veluwe verrast je, Ontdek Rivierenland.
De regio is onderdeel van een uniek
landschap. Het is sterk in groen – met
het ‘Veluwemassief’, en blauw – met
de rivieren als ‘Zoetwaterkraan van
Nederland’.

Centraal en verbonden
De kracht van de regio ligt ook in de
centrale ligging en het transportnetwerk
dat verbindt met andere steden, niet
alleen nationaal maar ook internationaal.
We noemen de logistieke corridor
die van Duitsland naar de haven van
Rotterdam loopt, de twee rivieren
de Rijn en Waal, de twee grote
snelwegen die door het gebied lopen
de A12 en de A15, het internationale
treinnetwerk met de ICE naar Duitsland,
de fietssnelwegen die op lokale en
regionale schaal verbindingen leggen.
Kennis en innovatie
Het gebied heeft een hoog opgeleide
beroepsbevolking, evenals een
aanzienlijk arbeidspotentieel door
de studenten verbonden aan de
regio. Dit wordt versterkt door de
gespecialiseerde kennisinfrastructuur in
de regio, met de Wageningen University
& Research en Radboud Universiteit
Nijmegen in combinatie met de
hogescholen.
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Een toekomstbeeld voor 2060
Nederland staat voor een groot
aantal transities op het gebied van
mobiliteit, energie, circulariteit en
klimaat. Deze transities vragen om een
integrale benadering, waarbij we in het
toekomstbeeld voor de regio Arnhem
- Nijmegen - Foodvalley focussen
op de verbinding met gebiedseigen
karakteristieken én duurzame systemen.
Dat betekent als uitgangspunt: niet
afwentelen. Niet afwentelen in tijd (naar
toekomstige generaties) maar ook niet
afwentelen in ruimte (naar andere gebieden
en regio’s).
De opgave
Vanuit de regio kregen wij de opgave
‘verstedelijking en mobiliteit’ mee. Voor
ons gaat verstedelijking (in combinatie
met mobiliteit) niet alleen over wonen. Het
vraagt ook om versterking op het vlak van
economie en werkgelegenheid. Alleen met
een gedeelde economie kan Arnhem –
Nijmegen – Foodvalley zich ontwikkelen tot
een samenhangende, autonome regio.
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Ons onderzoek
Het ontwerpend onderzoek startte dan
ook met een zoektocht, gericht op
de nieuwe economie voor de regio in
2060. Met andere woorden; wat is het
acquisitieprofiel waar de regio zich op zou
moeten richten? In onze zoektocht naar het
acquisitieprofiel onderzochten wij een aantal
karakteristieken waarmee de regio zich kan
onderscheiden:
>> Toplocaties: campussen en
interactiemilieus
>> Knooppunten voor uitwisseling
van mensen, kennis, kapitaal en
toepassingen
>> Toegespitste woonmilieus en
voorzieningen
>> Mobiliteit en bereikbaarheid
>> Iconen in de regio
Door deze karakteristieken in kaart te
brengen, werd duidelijk dat het prachtige
landschap en de nieuwe economie eruit
springen als gebiedseigen karakteristieken.
Wij zoomden in op deze onderwerpen en
stelden onszelf de volgende vragen:

Nieuwe Economie
Hoe ontwikkelt de regio voorbij de logistieke
corridor?
Hoe kan het kennis- en innovatie
ecosysteem versterkt worden?
Hoe voorkomt de regio dat het – wat
betreft wonen – een overloopgebied van de
Randstad wordt?
Landschap
Ziet de Veluwe er in 2060 hetzelfde uit als
nu? Welke kwaliteiten – groen en blauw – in
het landschap moeten versterkt worden?
Hoe kan het landschap meer verbonden
worden met de stedelijke omgeving?
Acquisitieprofiel: water, food, health
Uit ons onderzoek kwamen twee systemen
prominent naar voren; het kennis- en
innovatie ecosysteem en het watersysteem.
Rond deze twee systemen kan de regio
Arnhem – Nijmegen - Foodvalley een
unieke positie innemen en ontwikkelen,
een acquisitieprofiel voor 2060. Uit de twee
systemen rollen drie thema’s, waarmee de
regio zich kan verbinden en onderscheiden:
Food, Health and Water.
Het kennis- en innovatie ecosysteem
gaat over de ruimtelijk-economische
karakteristieken van de regio. Dit relateert
aan economische clusters, toplocaties en

overige clusters. Ook de samenwerking
in de keten tussen partijen is relevant,
in verbinding met interactiemilieus en
experimenteerruimte. De thema’s food
en health komen voort uit de expertises
van beide universiteiten, maar ook het
thema water komt bij hen aan bod. We
betrekken ook het mobiliteitssysteem
bij het kennis- en innovatie ecosysteem,
zowel over weg, spoor en water. Goede
bereikbaarheid is van belang. Ook de
koppeling met verstedelijking, een prettige
woon- en werkomgeving, is cruciaal als
randvoorwaarde.
Het watersysteem gaat over het
natuurlijke systeem. De regio is een
onmisbare schakel binnen het landelijke
watersysteem, zowel wat betreft te toevoer
van rivierwater, als opslag van grondwater.
Wij beschouwen het geheel van relaties
binnen het watersysteem (conform
de Waterwet, 2009), zoals de relaties
tussen waterkwaliteit, waterkwantiteit,
oppervlaktewater en grondwater. Daarbij
is ook het verband tussen water met
grondgebruik en watergebruikers van
belang, evenals de samenhang met andere
domeinen als landbouw, natuur, milieu en
ruimtelijke ordening.
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Kennis- en innovatie ecosysteem
De regio Arnhem - Nijmegen Foodvalley heeft twee gerenomeerde
kennisinstituten binnen haar grenzen.
Wageningen University & Research en
Radboud Universiteit Nijmegen behoren
tot de wereldtop op het gebied van
Food respectievelijk Health. Met deze
internationale allure en twee ogenschijnlijk
aan elkaar verwante onderwerpen zou je
verwachten dat de regio zich hiermee op
alle schaalniveaus etaleert (lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal), maar dat is
momenteel slechts in beperkte mate het
geval.
Om vernieuwingen in de
verstedelijkingsopgave van de regio
te stimuleren en een toonaangevende
kennismotor te zijn, is een nieuw kennis- en
innovatie ecosysteem nodig. In dit systeem
moeten de (economische) krachten uit
de regio verder worden gestimuleerd en
geëtaleerd, zodat bedrijvigheid en talent
zich tot de regio aangetrokken voelt.
Kortom, deze regio moet haar regionale
agglomeratiekracht versterken en
veranderen om ook in 2060 mee te kunnen
doen.
Ervaringen uit het verleden leren
dat vernieuwing in steden ontstaat
wanneer overheid, bedrijfsleven en
kennisorganisaties samenwerken.
Dat gebeurt momenteel veelvuldig op
het lokale schaalniveau in de regio op
diverse campussen en clusters, zoals de
Wageningen Campus, Industriepark Kleefse
Waard en de Novio Tech Campus. De focus
ligt naar ons idee op de versterking van het
acquisitieprofiel op Food en Health.
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Niches en cross-overs
Om een ‘acquisitieprofiel’ te ontwikkelen
met internationale en regionale
kwaliteiten is het noodzakelijk de regio
Arnhem - Nijmegen - Foodvalley verder
te versterken op een aantal punten.
Het vinden van niches is in een tijd van
steeds verdergaande specialisatie van
belang. Kansrijke niches zijn veelvuldig
in de regio te vinden door bestaande
samenwerkingen en crossovers op
thema’s verder te ontwikkelen en uit te
dragen, bijvoorbeeld op het gebied van
gezonde voeding (snijvlak Food en Health),
houding en beweging (Health niches)
of alternatieve teelten (Food niches). Dit
vraagt om een bepaalde branding van de
regio, die gedragen wordt door de gehele
kennisketen en tentoongesteld wordt
door de regio. Ook zijn er ruimtelijk gezien
‘knoppen’ waaraan gedraaid moet worden
om een ‘Champions League-niveau’ te
kunnen bereiken.

Schematisch weergave
acquisitieprofiel voor de regio
Een nieuwe HOV verbinding
maakt de nabijheid van beide top
kennisinstituten groter en versterkt
daarmee het ondernemersklimaat
en het profiel van de regio.

Toekomstbeeld 2060
Regio Arnhem - Nijmegen - Foodvalley
De regio profileert zich in 2060 met een sterk
economisch profiel op het gebied van foodhealth and water. De verbinding tussen de
universiteitscampussen heeft ertoe geleidt dat het
vestigingsklimaat van de regio enorm is verbeterd.
Langs de HOV verbinding ontstaan nieuwe kennis en
innovatieclusters die zorgen voor werkgelegenheid
voor elk opleidingsniveau. Daarnaast is de regio met
zijn innovatieve zoetwatereconomie hofleverancier van
drinkwater. De innovatieve zoetwater-aanpak zorgt er
ook voor dat agrariërs in deze regio geen last hebben
van droogte in de zomermaanden. Zij hebben een
oogst garantie.
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Testsite park lingezegen
Water - Voedsel - Landbouw
Tussen Arnhem en Nijmegen vindt zich Park Lingezegen:
een landschapspark waar ruimte wordt geboden aan
mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. Met dit
gebied heeft de regio de mogelijkheid haar expertise op
het gebied van Health en Food in de praktijk te brengen.
Initiatieven op het gebied van gezonde en duurzame
voedselproductie, bedacht en onderzocht vanuit de
kennisclusters uit de regio, kunnen hier uitgewerkt
worden.
De regio kent momenteel een reeds bestaande
netwerkorganisatie Greenport Arnhem-Nijmegen.
In dit samenwerkingsverband wordt door overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan
een dynamische en krachtige tuinbouwketen. Zo
wordt onder andere via het Glastuinbouwpact
gewerkt aan experimenten met de teelt van
tropische kruiden en gewassen in kassen,
zodat Gelderse bedrijven dergelijke producten
niet hoeven te importeren uit het buitenland.
Dit levert niet alleen kansen op voor nieuw
ondernemerschap in deze regio, maar levert
ook een bijdrage aan de verduurzaming van
onze voedselsector.
Een andere bestaande testsite in de regio
is het Crop Innovation Center KeyGene,
gevestigd op de Wageningen Campus. De
faciliteit bestaat uit een onderzoekkas,
klimaatcellen voor onderzoek naar
planten voor verticale landbouw, een
gekoelde cel voor onderzoek naar
houdbaarheid van groenten en fruit en
een aantal werk- en opslagruimtes.
Verticale landbouw wordt als zeer
kansrijke ontwikkeling. Verwacht
wordt namelijk dat deze wijze
van voedselproductie uiteindelijk
kan betekenen dat gebruik van
pesticiden niet noodzakelijk
is, er geen emissie van
voedingsstoffen is, er slechts
2-4 liter water per kilo groente
nodig is en er sprake is van 1020 keer minder landgebruik.
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Brandpunten en dansvloeren
Ruimtelijk gezien is het allereerst
noodzakelijk om de aanwezige
campussen en science parks als
top business locaties te behouden
en verder uit te bouwen, zodat
de kritische massa aan kennis en
bedrijvigheid in de regio aanwezig
is. Dit zijn de bronpunten van
kennis en innovatie van waaruit het
systeem met de doelgroepen in
werking treedt.

Vervolgens moeten deze bronpunten
aangevuld worden met interactiemilieus van
mensen, kennis en kapitaal. Het gaat hierbij
om fysieke ontmoetingsmogelijkheden voor
bijvoorbeeld kennisuitwisseling, maar ook
voor experimenteerruimte waar aanwezige
kennis praktisch kan worden toegepast.
Deze interactiemilieus zijn de ‘dansvloeren’
van het kennis- en innovatiesysteem
waarin diverse doelgroepen elkaar
tegenkomen. Doelgroepen in het systeem
zijn start-ups, studenten, MKB, personeel,
kapitaalverschaffers en toeleveranciers.
Iedere doelgroep binnen dit kennis- en
innovatiesysteem kent zijn eigen eisen en
wensenlijstje, bijvoorbeeld op het gebied
van bereikbaarheid en de woon- en
werkomgeving.
Nabijheid en interactie
De regio heeft een aanzienlijk
arbeidspotentieel van zo’n 65.000 WO/
HBO-studenten; een relatief grote
hoogopgeleide beroepsbevolking.
Belangrijke doelgroepen die momenteel
ondervertegenwoordigd zijn in de regio
betreffen de start-ups en het innovatief
MKB. Voor start-ups is het gebied tot 2
kilometer rondom de top business locaties
interessant om zich te vestigen. Innovatief
MKB rekent hiervoor zo’n 25 kilometer
(Buck Consultants). Dit maakt dat er
binnen de regio gewerkt moet worden
aan interessante interactiemilieus voor
deze doelgroepen rondom de bestaande
campussen en science parks.
Verstedelijking
De hoogopgeleide, innovatieve
kenniswerkers die nodig zijn voor het
kennis- en innovatie ecosysteem, stellen
hoge eisen aan de kwaliteit van hun
leefomgeving. Het wonen en werken
voor deze doelgroepen bevindt zich voor
een groot deel binnenstedelijk. Richting
2060 vraagt dat om een vernieuwing
en vervanging van de bestaande
woonvoorraad binnen de regio. Wij

zetten daarbij in op het faciliteren van de
‘natuurlijke’ groei van de regio en niet op
het voorzien van huisvesting als gevolg van
de ‘overloop’ van de Randstad, waarbij
vraagtekens gesteld kunnen worden of
deze verhuisbewegingen een duurzaam
karakter hebben richting 2060. Naar ons
idee is de ‘overloop’ in feite een vorm
van afwenteling. Wij stellen voor om de
verouderde, niet-duurzame, bestaande
voorraad te herontwikkelen en nieuwe,
duurzame woningen te realiseren passend
bij de huidige en toekomstige woonwensen
en -eisen.
Mobiliteit
Naast de verstedelijking is ook het
mobiliteitssysteem in de regio onder de
loep genomen. Dit systeem is vanuit een
hiërarchie bekeken, waarbij geconstateerd
is dat het netwerk van snel-, water-,
en spoorwegen (voornamelijk in de
zogenoemde goederencorridor) op (inter)
nationaal niveau goed te noemen is.
Dit netwerk zal als gevolg van nieuwe
ontwikkelingen in de mobiliteitswereld
waarschijnlijk anders gebruikt worden,
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de
veelbesproken hyperloop. Het systeem
van lange afstandsrelaties is in de regio
dan ook goed aanwezig. Op regionale
schaal zetten we in op een regionaal
openbaar vervoersysteem met diverse
connecties op het (inter)nationale netwerk.
Een ontbrekende schakel in het regionale
systeem is een goede OV-verbinding tussen
Nijmegen en Wageningen, die de interactie
tussen beide plaatsen zou bevorderen. Op
lokale schaal krijgt het langzaam verkeer
ruim baan, door uitbreiding van het aantal
snelfietsroutes. Een gezonde en duurzame
manier van transport binnen de bestaande
kernen levert niet alleen milieuwinst op,
maar draagt ook bij aan het terugdringen
van de opkomende welvaartsziekten uit
onze samenleving.
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Visualisatie Ecohub Lingezegen
Aan de HOV verbinding tussen de WUR en de Radboud
Universiteit is in Park Lingezegen een innovatiemilieu ontwikkeld.
Hier verrichten studenten van beide universiteiten onderzoek
naar nieuwe innovaties op het gebied van Food-Health and
Water. Innovatieve ondernemers uit de regio zijn hier ook
gevestigd en zorgen ervoor dat de kennis die wordt opgedaan
in het innovatiemilieu direct wordt toegepast. Ondernemers,
uitvinders en studenten ontmoeten elkaar in een aangename
buitenruimte die tevens als experimenteerruimte fungeert
voor baanbrekend onderzoek op elk onderzoeksniveau.

Ecohub in 2060
Evi’s mobiliteitscapsule arriveert op Ecohub Lingezegen. Ze scant haar
vingertop op het dashboard en stapt uit. De mobiliteitscapsule rijdt
weer weg. Evi loopt onder de acacia’s door naar het hoofdgebouw.
Op de proefvelden zijn studenten in de weer met reageerbuizen en
interactieve meetinstrumenten. Bij de entree richt Evi haar gezicht
naar de scanner en even later schuiven de deuren voor haar open.
In de hal converseren wetenschappers in verschillende talen. Evi
groet een bekende en loopt een gang in. Uit de laboratoria klinkt het
gezoem van de robots die daar aan het werk zijn. Aan het eind van de
gang staat Evi’s collega Finn bij de koffieautomaat. Ze knikken elkaar
toe. Evi scant haar vinger op de koffieautomaat en er verschijnt een
bekertje met cappuccino.
“Hè nee, niet weer. Ik heb mijn voorkeur nu al 10 keer gewijzigd, maar
ik blijf maar cappuccino krijgen in plaats van ijskoffie.”
Finn schudt zijn hoofd. “Dit stomme apparaat heeft de hele tijd kuren.
Ruilen? Ik lust wel een cappuccino.” Finn scant zijn vinger en er
verschijnt een glas koude koffie.
De collega’s gaan de vergaderzaal binnen en nemen plaats aan een
grote ronde tafel. “Klaar?” vraagt Finn.
Evi knikt. Er klinkt een heldere drietoon en op de overige
vergaderstoelen verschijnen hologrammen.
“Welcome everybody,” zegt Evi. “Let’s start this meeting with a short
introduction. My name is Evi de Vries, head of supplement development
at Wageningen University.” Ze knikt naar haar collega. “I am Finn
Nowak, also head of supplement development, but at Radboud
University.”
Ook de hologrammen stellen zichzelf voor. De deelnemers werken
bij verschillende universiteiten en onderzoekscentra in Denemarken,
Israel, Singapore en de USA.
Evi neemt het woord. “We are gathered today to discuss our progress
on the development of the anti-malaria food supplement. As you know,
the disease is currently becoming a huge problem in western Europe,
due to rising temperatures and the abundance of water retention. Finn,
would you like to present your results please?”
Terwijl de wetenschappers hun data delen en het vervolg van het
onderzoek plannen, genereert de computer automatisch de notulen. Evi
sluit de vergadering en de hologrammen flitsen uit. De koffieautomaat
produceert ongevraagd een nieuw kopje cappuccino voor Evi.
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Watersysteem
Geen enkele regio in Nederland heeft
zo’n mooi afwisselend landschap als
Gelderland. Dit prachtige landschap is de
basis voor deze regio. Het landschap biedt
rust, ruimte en heel veel water. De hoger
gelegen Veluwe en Berg en Dal naast de
lagergelegen rivieren de IJssel, Nederrijn en
Waal vormen samen een uniek landschap.
De rivieren starten hun reis door Nederland
in de regio Arnhem - Nijmegen - Foodvalley,
maar hebben dan al een flinke reis door
Europa afgelegd.
Water in Nederland
Het Nederlandse rivierenstelsel is ingericht
om het smelt- en regenwateroverschot
in de winter zo snel mogelijk afvoeren.
Het jaarlijkse regenwateroverschot en het
bovengemiddeld debiet van de Nederrijn,
ruim 1,5 miljard kubieke meter zoetwater,
wordt momenteel zo snel mogelijk naar de
zee geloosd. Deze hoeveelheid zoetwater
is gelijk aan de hoeveelheid zoetwater dat
jaarlijks in Nederland wordt gebruikt door
de industrie en als drinkwater.
Momenteel komt dit zoete water voor
industrie en drinkwater grotendeels uit
de ondergrond, namelijk voor 63%.
Daarnaast vormen oppervlaktewater met
36% en de duinen met 1% in Nederland
onze jaarlijkse waterbron. De landbouw
is een grootverbruiker van vooral zoet
oppervlaktewater. Tijdens extreem droge
zomers, zoals in 2018, vergt het een
grote prestatie om industrie, landbouw
en mensen te voorzien van voldoende
zoetwater. De verschillende belangen voor
veilig en voldoende zoetwater zullen de
komende jaren toenemen.
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Een betrouwbare watermachine
Veranderingen in het klimaat hebben
voor de waterhuishouding in Nederland
mogelijk onomkeerbare gevolgen. Komende
decennia zullen adaptieve maatregelen
worden getroffen om de watermachine in
Nederland, maar specifiek in regio Arnhem
- Nijmegen - Foodvalley veilig en werkend te
houden.
‘Met het oog op de zeespiegelstijging
en klimaatverandering is deze machine
toe aan een herontwerp, waarin de
daling van veengronden, het gebrek aan
noodberging, de toename van zoute
kwel, het ontoereikende boezemsysteem
en het op peil houden van een jaarlijkse
zoetwaterbuffer als dominante opgave
worden opgepakt.’ zo stellen de
Rijksbouwmeesters in Panorama
Nederland.
De United Nations stelt dat iedereen
over betaalbaar drinkwater moet kunnen
beschikken. Wereldwijd dreigt er de
komende jaren een groeiend tekort
aan zoetwater. Ook in Nederland is in
september 2018 de prijs van drinkwater
gestegen met 3%. Dit geeft een goede
indicatie dat ons huidige zoetwatersysteem
steeds kostbaarder zal worden, ondanks
dat er in ons land sprake is van voldoende
zoetwater. Het vraagt om reflectie en
nadenken over transformatie van ons
huidige drinkwatersysteem.

Huidige situatie Veluwe
Een hoog en droog Veluwemassief
geflankeerd door de Gelderse Vallei en
het nattere rivierengebied van de IJssel,
Nederrijn en de Waal.

Toekomstige situatie Veluwe
Een hoog en natter Veluwemassief,
dat optimaal wordt ingezet als
zoetwatermachine. Het
regenwateroverschot en het
bovengemiddeld debiet in de Nederrijn
wordt gebruikt om de Veluwe en
omliggend gebied te vernatten. Ook
hergebruikt stedelijk water kan na
voorzuivering worden ingezet
om het grondwaterpeil aan te vullen.
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Andere waterbronnen
De sleutel ligt bij het aanpassen van ons
huidige denken over zoetwater. We kunnen
het altijd beschikbaar zijn van zoetwater
niet meer als vanzelfsprekend ervaren.
De zomer van 2018 heeft ons hiervan
bewust gemaakt. Het slim omgaan met
ons water zal de komende decennia steeds
belangrijker worden. Hierbij dient allereerst
gedacht te worden aan het minder
verbruiken van schoon zoetwater voor
doeleinden anders dan consumptie. Ook
het gebruik van andere watervoorzieningen
als regenwater en zwart water (na
zuivering) wordt momenteel al door diverse
waterschappen uitgebreid onderzocht.
Hierdoor kan het gebruik van zoetwater uit
onze huidige bronnen worden gereduceerd.

Het blauwe goud
Er kan echter een stap verder worden
gedacht. De Regio Arnhem - Nijmegen
- Foodvalley staat bol van het water. De
Regio woont niet alleen aan een uitgestrekt
rivierengebied, maar ook bovenop dit
Blauwe Goud. De Veluwe heeft met zijn
ondergrondse watervolume het tienvoudige
van het volume van het IJsselmeer. Dit
ondergrondse grondwater kan als het
schoonste drinkwater van Nederland
worden beschouwd. Ook ver vanaf het
Veluwemassief is dit schone zoete water
terug te vinden in de ondergrond. Zo zijn
er drinkwaterwinningen in Flevoland en het
rivierengebied, waar het Veluws Water ook
gewonnen wordt.
De Veluwe kan daarmee worden
beschouwd als een zeer belangrijke
waterbron voor een groot deel van
Nederland, die momenteel ook bedreigd
door de klimaatverandering.
De Regio Arnhem - Nijmegen - Foodvalley
kan in 2060 een belangrijke rol gaan spelen
in de zoetwatervoorziening van Nederland,
mits verbeteringen worden aangebracht
in het (natuurlijke) watersysteem. Dan kan
de Regio Arnhem - Nijmegen - Foodvalley
uitgroeien tot de zoetwaterkraan van
Nederland met wellicht zelfs internationale
betekenis.
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Doorsnede huidige situatie Veluwe
De diepe grondwaterstand en de droge toplaag
van de Veluwe zorgt ervoor dat verdroging
toeneemt. Beken vallen droog
en de kans op natuurbranden neemt toe.

Doorsnede toekomstige situatie Veluwe
Door te dunnen in het bosgebied neemt het
infiltratievermogen op de Veluwe toe waardoor de
Veluwe kansen heeft om te vernatten. Zoetwater
dat nu zo snel mogelijk naar zee wordt geleidt
kan in de Veluwe infiltreren en het grondwaterpeil
aanvullen.
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Nieuw watersysteem
Het niet effectief gebruiken van overtollig
rivierwater in de winter is gedateerd.
De eerste stap naar 2060 is het
overschot van rivierwater benutten ten
behoeve van de landbouw. Dit kan
door de drinkwaterwinningen in het
rivierengebied anders in te richten. Deze
drinkwaterwinningen liggen in een gebied
met hoge overstromingsrisico’s. Dit maakt
de drinkwatervoorziening voor steden
als Arnhem en Nijmegen kwetsbaar.
Een overstroming van het rivierengebied
betekent een beperking in de hoeveelheid
drinkwater voor de omliggende steden.
Door deze drinkwaterwinningsgebieden in
te zetten voor het opslaan van overtollig
rivierwater ontstaat een nieuw systeem.
De grondwaterspiegel wordt in de winter
aangevuld en zo ontstaat een verzadiging
van de bodem. Het schonere drinkwater in
de hogere gebieden als de Veluwe worden
hierdoor niet aangetast.

De bodem in het rivierengebied zal door
deze ingreep tot in het vroege voorjaar
verzadigd zijn met water. Het gevolg zal
zijn dat de akkerbouw pas later in het
seizoen kan starten. Door de verwachte
temperatuurstijging zal het teeltseizoen
echter langer doorlopen, waarmee de latere
start wordt goed gemaakt. In de drogere
perioden kunnen de tekorten worden
opgelost met het opgeslagen rivierwater.
Het verbruik van water kan daarmee
worden gecontroleerd en gereguleerd.
Het ondergronds opgeslagen rivierwater
blijft ook koeler dan oppervlaktewater.
Dit is een belangrijke plus, kijkend naar
de opwarmende toekomst. Bedrijven en
industriegebieden hebben vaak behoefte
aan koel water. Een ondergrondse bron
met opgeslagen rivierwater kan hiervoor
uitkomst bieden.
Door de watervoorziening voor agrariërs en
bedrijven los te koppelen van het reguliere
drinkwatersysteem, blijft er meer zoetwater
over voor consumptie en herstel van
het natuurlijk watersysteem in het hoger
gelegen landschap.

26

Doorsnede zandgebied (Veluwe)
Door afwatering in het zanderig gebied te verondiepen of te
dempen wordt het wegstromende water vertraagd. Zo heeft
het water meer tijd om te infiltreren in de ondergrond en zal
het gebied vernatten.

Doorsnede kleigebied (Betuwe)
Door het opzetten van het grondwaterpeil in de
wintermaanden wordt een grondwaterbuffer opgebouwd
voor in de droge perioden. Dit betekent voor agrariërs dat het
akkerbouw seizoen later begint maar dat ze in droge perioden
wel altijd kunnen beregenen.
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Veluwe vernatten
De Veluwe en flanken hebben momenteel
te maken met verdroging. In 2060 zal
dit naar verwachting toenemen door
temperatuurstijgingen, ondanks de toename
van neerslag (piekbuien) op de Veluwe.
Naast klimaatverandering heeft ook de
grondwaterwinning effect op de kwaliteit
van de vegetatie. Bij een te grote verdroging
is grondwaterwinning niet meer wenselijk.
Door de klimaatsverandering en de
verdroging van de Veluwe zal de kans op
grote bosbranden toenemen. Verdroging
van de Veluwe vormt daarom een
grote bedreiging voor de aanwezige
natuurwaarde, recreatiewaarde en daarmee
economische waarde. Daarnaast grenzen
veel woongebieden aan de Veluwe. Het
bieden van veiligheid en behoud van het
woongenot is van belang. Vernatten van
de Veluwe is dan ook cruciaal om de
diversiteit aan kwaliteiten in dit gebied te
behouden. Vernatting van de Veluwe kan
bewerkstelligd worden door 60% van de
eentonige (naald)bossen te dunnen. Hierbij
zal weloverwogen gekeken worden welke
bossen hiervoor in aanmerking komen.
De meest kenmerkende landschappelijke
structuren zullen blijvend geaccentueerd
worden. Door het dunnen van het bos
ontstaat een grotere infiltratiecapaciteit.
Regenwater kan makkelijker in het
grondwatersysteem komen en dit aanvullen.
Door het dunnen van de eenzijdige bossen
ontstaat een vernieuwde Veluwe. Dit
landschap lijkt sterker op de vroegere
Veluwe en vergt minder onderhoud.
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Infiltratie
Door het vergroten van de zoetwaterbel
ontstaat meer kweldruk aan de flanken.
Hiermee wordt de natuurwaarde vergroot.
Beken en sprengen kunnen hierdoor
herstellen. Daarbij is het belangrijk dat
het water niet te snel afstroomt naar de
lagere beekdalen als de Foodvalley. In dit
gebied is het belangrijk dat sloten worden
verondiept of gedempt. Hiermee wordt het
water langer vastgehouden en vernat het
landbouwgebied. Agrariërs op de flank van
de Veluwe dienen te transformeren naar
een duurzamere en adaptieve vorm van
landbouw. Alleen zo worden de flanken
klimaatbestendig.
Dit effect kan zelfs worden vergroot als
aanvullend water uit waterzuiveringen wordt
geïnfiltreerd op de Veluwe. De Veluwe
kan dit water zuiveren en verzachten tot
drinkbaar water, zoals in de duinen met
voorgezuiverd rivierwater momenteel wordt
gedaan. De Veluwe heeft daarmee de
potentie om heel Nederland van schoon
en veilig drinkwater te voorzien met relatief
weinig inspanning.

Testsite Papendal
Gezondheid - Bewegen - Topsport - Zorg
De regio heeft met de locatie Papendal een unieke
testsite, die in 1971 officieel werd geopend. Papendal
is een centrum voor topsport en onderwijs. Op
Sportcentrum Papendal zijn diverse organisaties
gevestigd, waaronder het Sport Medisch Centrum
Papendal (SMCP). Het SMCP heeft een
kenniscentrum dat zich richt op de thema’s
rond (top)sportmedische zorg. Ook zijn er
dependances te vinden van ROC Rijn IJssel
(CIOS) en de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen.

Water als verdienmodel
Slimmer gebruik van zoetwater
kan gestimuleerd worden door een
beloningsysteem te ontwerpen. Hierbij
wordt de consument beloond als
deze besluit minder zoetwater te gaan
verbruiken.

Het jaarlijkse overschot aan zoetwater
dat door herstel van het watersysteem
en slimmer gebruik van water ontstaat
kan worden omgezet tot een te kopen
product. De Regio als zoetwaterkraan kan
heel Nederland voorzien van voldoende
zoetwater en exporteren naar het
buitenland.

Daarnaast is binnen de regio een
strategisch open innovatieprogramma
te vinden - TopFit - waarin Radboud
Universiteit, Radboudumc, Universiteit
Twente en Wageningen University
& Research participeren. Het
innovatieprogramma richt zich op
‘personalized health & wellbeing’
en wil de domeinen van health,
food en technologie met elkaar
verbinden. De samenwerking
met de praktijk in een
Citizen Lab en Health
Innovation Hub staat
centraal.

Met deze unieke zoetwatereconomie
onderscheidt Regio Arnhem - Nijmegen
- Foodvalley zich zowel nationaal als
internationaal.
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Visualisatie Transitie van de Veluwe
De Veluwe is in 2060 een nog rijker landschap. Door het dunnen van de bossen is de
Veluwe geleidelijk getransformeerd naar een natter natuurgebied dat steeds meer lijkt
op de Veluwe in haar originele natuurlijke staat. Op veel plekken zijn vennen ontstaan
waar water langzaam in het massief infiltreert. Er is een grote diversiteit aan beplanting
te zien en de biodiversiteit in het gebied is verviervoudigd. Insecten en vogels zijn
overal te horen en af en toe zijn er zelfs flamingo’s te bewonderen in de ondiepe
oevers van de vennen. Op de Veluwe wordt drinkwater gewonnen uit de diepe
ondergrond. De verhoogde infiltratiecapaciteit van de Veluwe staat dit toe en
zorgt ervoor dat de grondwaterstand in balans blijft. Super schoon Veluws
drinkwater is beschikbaar voor iedereen in de wijde omtrek.

De waterwachter in 2060
Een patrijs vliegt op, verschrikt door het piepsignaal van de
surveillance-melder. De waterwachter laat haar verrekijker zakken
en kijkt op haar communicatie-unit. Waterinlaat C3 bij de Ginkelse
vennen verschijnt in beeld. ‘Obstructie’ , staat er in rode letters
boven. Een groep jongeren blokkeert het zicht op de inlaat. Ze lijken
uitgelaten. De waterwachter spoort haar paard aan en draaft
ernaartoe.
De blafherten grazen ongestoord verder terwijl de langsrazende
paardenvoeten het ondiepe water van het ven doen opspatten.
Veenpluis en pijpestrootje wuiven in het kielzog.
De muziek is als eerste te horen, een stampende bas met hyperactieve
percussie. Vervolgens klinken de stemmen. Ze juichen en schreeuwen.
De waterwachter stelt zich verdekt op achter een jonge berk. Zij ziet
hoe twee van de jongeren de waterbuis dichthouden met een plank,
terwijl een derde bovenop de buis klimt. Hij zet zich schrap, een kleine
surfplak in de aanslag. Het publiek heft een aanmoediging aan, die
langzaam aanzwelt. Op het hoogtepunt laten de twee jongeren de
plank los. Op het moment dat het water uit de buis spuwt, springt de
waaghals met zijn surfplank op de golf. Hij wordt meegesleurd en
verdwijnt onder water.
De toeschouwers verstommen zodra ze de waterwachter op haar paard
zien naderen. Iemand zet de muziek uit. De waaghals slaat nog een
kreet als hij weer boven water komt, zijn vuist gebald in de lucht. Ook
hij zwijgt bij het zien van de wachter.
“Helaas, jongens en meisjes,” zegt de waterwachter. “Het feest is
voorbij. Jullie kennen de regels.”
Mopperend en dralend verzamelen de jongeren hun spullen.
“Een beetje tempo graag. Voor zonsondergang moet iedereen weg zijn.
De wolven zijn momenteel zeer actief in dit gebied.”
Zodra de jongeren wegrijden op hun scoot-units, glijdt de serieuze
frons van het gezicht van de waterwachter. Ze schudt haar hoofd en
lacht. “De jeugd van tegenwoordig.”
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Colofon
Het onderzoek naar de regio Arnhem Nijmegen - Foodvalley in het kader van het
project Regio van de Toekomst is uitgevoerd
in opdracht van Regio Arnhem - Nijmegen Foodvalley, BNSP/NVTL, Ministerie BZK.
Foto’s
Pagina 18 - visitarnhem.com
Pagina 29 - papendal.nl
Alles uit deze rapportage mag worden
overgenomen mits de bron wordt vermeld.
Voor aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met Bernadette Janssen.
(bernadette.janssen@bvr.nl)
Rotterdam, maart 2019
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