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Inleiding
Water is een essentieel onderdeel van Almeerderstrand. Echter 
lopen de meningen over de omgang met het water uiteen; er zijn 
veel verschillende belangen. Waar vakgebieden vaak binnen hun 
eigen kaders blijven, kan kunst in deze discussie een verbindende 
en activerende positie innemen, en een poging doen om de 
verschillende partijen samen te brengen.

Vanuit deze gedachte heb ik gedurende een werkperiode in de 
zomer van 2018 verschillende ‘waterexperts’ gesproken over de 
methodieken die zij hanteren bij hun onderzoek naar waarde. 
Doel van dit kwalitatieve vooronderzoek was om tot een ontwerp 
te komen van een nieuwe locatiespecifiek project waarmee de 
waarde van het water van het Almeerderstrand in kaart wordt 
gebracht. 

Vakgebieden
Het kwalitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden met experts 
uit verschillende beroepsgroepen, met een directe interesse in 
of kennis van water. Zowel doeners als denkers; beleidsmakers 
als recreanten, directbetrokkenen als buitenstaanders. Vanuit 
de volgende 8 perspectieven heb ik experts uit beroepsgroepen 
uitgenodigd: 
 - Ecologisch (water als wezenlijk onderdeel van natuur): 
  Ton van Eggenhuizen
 - Economisch (water als verdienmodel): 
  Joost de Waal, Ruben Lentz
 - Gemeenschap (water als verbinder van mensen): 
  Marianne Seine
 - Gezondheid (water als gezond element): 
  Bas van der Zaan
 - Kennis (water als educatief kenniscentrum): 
  Dick de Jager

 
 - Schoonheid (water als inspirator): 
  Jenny Pierink, Rikko Voorberg
 - Veiligheid (water als onbeheersbaar element): 
  Maarten Ouboter
 - Vermaak (water als entertainer): 
  Lisan Kox, Arjan Blaas

Onderzoeksmethodiek
De gesprekken met de experts bestonden grofweg uit drie 
onderdelen waarbij intuïtieve ervaringen en objectieve kennis 
gedeeld kan worden. Deze werden gevoerd in een caravan aan 
het Almeerderstrand die door StrandLab is omgebouwd tot 
mobiel kantoor. In de caravan van StrandLab vond eerst een 
diepte-interview plaats waarbij de (beroeps)specifieke waarden 
van het water werden gesproken. Ook vroeg ik de experts naar 
hun meest levende herinnering van water. Daarna maakten 
we vaak een wandeling langs het water, waarbij de expert 
vanuit de fysieke, zintuiglijk ervaring het water kon bestuderen 
en analyseren. Hierbij werd de expert meer op zijn of haar 
persoonlijke ervaring met water aangesproken.

De gesprekken heb ik kort samengevat. Uit de gesprekken 
ontstonden nieuwe ideeën voor concrete projecten. Zowel de 
gesprekken als de nieuwe ideeën zijn te lezen in dit verslag. 

Waterwaarde



Arjan is mede-eigenaar van Steel Creek, de strandtent 
van het Almeerderstrand. Het restaurant heeft een ‘bare 
foot feeling’ en bezoekers zijn vrij om zich de plek eigen te 
maken. 

‘Het gebied hier vind ik prachtig. Vooral de grillige kustlijn 
spreekt me aan. Het gebied hier voelt steeds minder gemaakt 
nu de bomen groter zijn en het gebied meer zijn eigen 
karakter krijgt. Wel mis ik hier het zoute water, zodat het echt 
een strand wordt. Ook de weidsheid mis ik; dat je eindeloos 
kan turen naar de horizon zonder gestoord te worden. 

Het is belangrijk in dit gebied om een balans te vinden tussen 
de economische en ecologische waarden. Daarin worden nu 
op beleidsniveau geen heldere keuzes gemaakt. Het heeft de 
potentie om een bijzonder recreatiegebied te worden, maar 
dan moeten er wel ingrepen en investeringen gedaan worden. 
Dit heeft dan zijn invloed op de ecologie. Ik vind dat dit hand 
in hand moet gaan en gezamenlijk een concrete oplossing 
gezocht moet worden. Er zijn nu zoveel partijen betrokken dat 
het overzicht zoek lijkt te zijn. 

Bezoekers genieten van de vrijheid en de rust die ze hier 
ervaren. Ze kunnen doen wat ze willen en genieten van het 
weidse uitzicht dat er in de stad niet is. Je kunt hier letterlijk 
uitwaaien en naar het geneuzel op het water luisteren. Wel 
is het belangrijk dat er veilig kan worden gerecreëerd. Nu is 
het soms gevaarlijk door scherpe voorwerpen in het water en 
waterplanten waarin mensen of boten verstrikt kunnen raken. 
Daar mag meer aandacht voor komen.’

Arjan Blaas

‘Het woekerende fonteinkruid zet ik 
graag op ons menu.’



Joost is projectontwikkelaar. Hij werkt onder andere aan 
het ontwikkelen van particuliere natuurgebieden.

‘Ik heb in het verleden wel eens gehandeld in water, 
bijvoorbeeld een stuk van de rivier de Linge verkocht. Het 
is moeilijk om te bepalen hoeveel zoiets kost, de waarde is 
vooral symbolisch. Maar eigendom verandert je verhouding 
tot iets, ook als het om natuur gaat. Het wordt vind ik 
persoonlijker, waardevoller.

Maar ik zou niet snel een stuk water of land kopen van het 
Almeerderstrand, omdat ik hier eigenlijk geen natuur ervaar. 
Het voelt als een gebied zonder geschiedenis. Een net 
aangelegde tuin met planten nog in plastic potjes. Zelfs het 
water lijkt mij nieuw, wat natuurlijk echt nergens op slaat. 
Maar ik ben dan ook van oorsprong historicus en hang veel 
teveel aan traditionele gedachtes van hoe bijvoorbeeld een 
echt strand zou moeten zijn.

Hier lijkt me het ook niet de bedoeling om natuur te zijn, 
maar is het een decor om in te recreëren. En daar kan ik wel 
inkomen. De wind is heerlijk, en het is fijn om de watervogels 
te zien vliegen en zwemmen. Het is bijzonder hoe ver je kunt 
kijken over het glinsterende water. Ik zie hoe er gespeeld 
wordt met de steigers, met die tonnen die zijn aangelegd.

Het lijkt een stilstaand meer en ik mis de stroming. Ik woon in 
Amsterdam, waar het IJ door de stad beweegt. Zonder zo’n 
rivier zou ik ergens niet willen wonen, niet zonder het idee van 
stromend water.’

Joost de Waal

‘De natuur heeft tijd nodig 
om echt te worden.’



Theatergezelschap Vis à Vis speelt haar 
openluchtvoorstellingen op een vaste vestiging bij het 
Almeerderstrand. Onlangs speelden ze de voorstelling 
Mare: een actueel en humoristisch waterspektakel.

‘Persoonlijk ben ik echt een fan van water. Ik ben dol op 
zwemmen; het geeft een enorme ontspanning. Water stroomt
en blijft altijd in beweging. Die beweging voel ik als het water 
mij omringt.
 
In onze voorstellingen staat water symbool voor het
onderbewuste; het is immers altijd een mysterie wat er zich
in het water bevindt. Het is een verborgen wereld, daar kan 
zich van alles afspelen: onheil, belofte & ontroering.
Een spannende coulisse om theater mee te maken. Water is 
daarbij zowel onze vriend als vijand.

Ik vind dat er beter om moeten worden gegaan met onze 
waterhuishouding. Water is in alles een belangrijke schakel 
voor leven. De mens veroorzaakt de problemen in vervuiling 
en waterschaarste. Zou mooi zijn als daar wereldwijd een 
omslag in komt.’

Marianne Seine

‘Zwemmen in het water is als 
lopen in de nacht.’



Ton is de stadsecoloog van Almere en houdt een blog bij
over de stand van de natuur. Hij is ook vogelaar, met een
specifieke interesse in de knobbelzwaan.

‘De kracht van de natuur zit hem in de samenhang tussen
losse onderdelen. Een plant of dier is nooit op zichzelf goed
of belangrijk, maar wordt dat pas in relatie tot andere
organismen. Ik vind het daarom ook belangrijk dat de mens of
de stad niet als tegengesteld gezien wordt van de natuur, maar
juist als onderdeel. Zie de natuur als jouw huis.
 
De natuur is ook veel dynamischer dan men vaak denkt.
We vinden natuur niet alleen in een bos of aan het strand.
De natuur is continu om ons heen. Kijk bijvoorbeeld naar de
knobbelzwaan die in harmonie leeft met de stad, of naar
wat er allemaal al groeit tussen twee stoeptegels. Ik vind
het belangrijk om de stad te erkennen als onderdeel van het 
ecosysteem. Er is een wereldwijde crisis in de biodiversiteit. 
In een schrikbarend tempo neemt dit af: niet alleen door 
de kap van tropisch oerwoud, ook onze insecten zijn al 
met 75% teruggedrongen. Daar ligt een belangrijke 
verantwoordelijkheid; dus ook bij de stad.
 
Het Almeerderstrand is, samen met de randmeren, een erg
belangrijk leefgebied voor vogels uit de regio die strekt
van IJsland tot Siberië in het noorden en West-Afrika in het 
zuiden. Wanneer bijvoorbeeld hier in Almere de waterkwaliteit 
slecht is, heeft dit direct invloed op een veel grotere schaal. Als 
je vanuit dit perspectief naar het ecosysteem kijkt, dan zijn er 
geen eenduidige antwoorden op wat het juiste is om te doen. 
Er is daarom ruimte nodig voor ‘ecologisch geduld’. Ik ben geen 
melancholisch denker die wil dat de natuur in oorspronkelijke 
of authentieke staat herleid wordt. Verandering is juist heel 
natuurlijk, en ik wil graag nadenken hoe we samen met de 
natuur kunnen bouwen.’

Ton Eggenhuizen

‘Zie de natuur als jouw huis.’



Rikko is theoloog en richtte PopUpKerken op in Amsterdam 
en daarbuiten. Hij is dominee en activist. Regelmatig is hij 
te gast als commentator op radio en tv. 

‘Wij hebben een romantisch beeld van water. Het open 
water is in de bijbel daarentegen de woonplaats van 
demonen. Vroeger konden mensen niet of slecht zwemmen 
en als je in het water viel, verdronk je. Het water is in die zin 
oppermachtig, en laat je inzien hoe nietig je bent als mens. 
Door te zwemmen of te spelen in het water, blijkt de dodelijke 
kracht van water niet oppermachtig. De dood is overwonnen, 
een heroïsch gevoel. De doop staat voor het spirituele sterven 
onder water, en het daarop herrijzen als een nieuw (en beter) 
mens. 

Het beangstigende van water heb ik zelf ervaren op vakantie 
met mijn ouders. Ik ging windsurfen en het weer sloeg 
om. Van een fijn tochtje werd het ineens een gevaarlijk en 
beangstigend gevecht met de natuur. Je bent opeens een 
speelbal op het water. Dat leert je wel ontzag te hebben voor 
de natuur.

Hier aan het Almeerderstrand zie ik vooral de kleuren blauw, 
geel en groen. Het is bij elkaar een lieflijk tafereel en toont de 
zachte kant van water. Of het hier natuur is, vraag ik me af. 
Alles is aangelegd. Overal zie je ook menselijke installaties. 
Wel voel ik de verkoeling van het water en de wind laat me 
voelen dat ik een lijf heb, dat ik leef.’

Rikko Voorberg

‘Als je speelt in het water, overwin je de 
dood keer op keer.’



Dick is één van de gemeentelijke archeologen. Hij werkt 
hier nu acht jaar en is vooral betrokken bij het maken van 
beleid. Vroeger stond hij ook in het veld, met het doen van 
afgravingen en bodemonderzoek. Hij is ook betrokken bij 
het bepalen van de eerste monumenten van Almere.

‘Water is altijd tijdelijk. Dat maakt het voor een archeoloog 
zo’n spannend onderwerp. In de IJstijd lag het waterpeil 
bijvoorbeeld 100 meter lager. Het was hier dus droog en er 
woonden mensen. Toen stoomde de rivier de Eem nog door 
Almere. Later liep het gebied weer vol met water, en werd 
het een plek van zeevaart en visserij. In de jaren ’60 is dit 
gebied weer drooggelegd. Ik woonde tijdens de drooglegging 
in het vissersdorp Huizen dat hierdoor zijn identiteit 
verloor. Ik herinner me nog de pluizen van de pioniersplant 
Moerasandijvie die ons huis binnendrongen.

Zo heeft het water een continue invloed op de 
gemeenschappen die zich steeds dienen te verhouden tot 
de nieuwe waterstanden. Ook rond het Almeerderstrand is 
men zich aan het verzamelen en zich aan het aanpassen hoe 
de situatie zich weer verder ontwikkelt. Het nieuwe strand 
dat hier opgespoten gaat worden, kan ons daarbij nieuwe 
archeologische vondsten opleveren.

Als archeologen zijn we veel bezig met dit water, omdat het 
onze geschiedenis herbergt. We willen hier de bewoners van 
Almere bewust van maken. Deze stad is niet enkel nieuw, 
maar bouwt voort op een eeuwenoude geschiedenis. Ik wil 
met mijn werk deze identiteit zichtbaar maken.’

Dick de Jager

‘Water maakt en breekt gemeenschappen.’



Bas is een expert op het gebied van microbiologie. Hij 
is mede-verantwoordelijk voor het programma Water & 
Gezondheid bij Deltares, een internationaal kennisinstituut 
op het gebied van water.

‘Als er vrije ontwikkeling van processen mogelijk is dan 
kan je volgens mij spreken van natuur. Zo kan bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van een file ook als iets natuurlijks gezien 
worden. De natuur in dit gebied zou ik op twee niveaus willen 
duiden. Op kleinschalig niveau kan je de microspots als natuur 
aanmerken; de algen kunnen bijvoorbeeld vrij groeien en 
de eenden zwemmen waar ze willen. Als je het grootschalig 
bekijkt is het systeem echter niet vrij, omdat het onder druk 
staat van aanvoer van de door de mens geproduceerde 
voedselrijke en/of vervuilende stoffen (denk aan nutriënten en 
microplastics). Dit beïnvloedt het gebied hier zo dat de mens 
(ten dele) de ontwikkeling van dit gebied bepaalt.

Ook de recreatie in dit gebied beïnvloedt de processen in het 
water. Bijvoorbeeld door de opwoeling van water en het urine 
dat in het water komt. Het ligt aan de veerkracht en grootte 
van het verwerkingsgebied of deze invloeden voor instabiliteit 
zorgen. 

Water is een eerste levensbehoefte van de mens: het 
drinkwater, maar ook het voedsel dat uit het water komt. 
Het is daarom belangrijk om de processen van het water 
te begrijpen. Dat zou je kunnen bereiken door een ander 
perspectief in te nemen. Ik heb dit zelf ervaren tijdens mijn 
eerste boottocht als kind op schoolkamp. Vanaf de boot 
zie je de vogels tussen het riet, de vissen in het water en 
de insecten die over het water vliegen. Plots zie je dan 
verbindingen tussen de verschillende elementen.’

Bas van der Zaan

‘Water is de eerste levensbehoefte.’



Lisan is bedrijfsleider van de haven Marina Muiderzand; de 
jachthaven van Almere-Duin.

‘Vanaf dat ik kon kruipen wilde ik al in het water spelen, wat 
gevaarlijke situaties opleverde. Mijn vader, die watervrees 
heeft, heeft me een keer moeten redden uit een sloot. Op 
mijn derde ben ik op zwemles gegaan, en ik heb in mijn 
tienerjaren al besloten om de rest van mijn leven aan het 
water te wonen en te werken. 

Het water kan me nog dagelijks intrigeren en ik maak steeds 
weer foto’s van de zonsondergangen hier aan het water. Het 
water geeft rust. Waarom weet ik niet, maar zo werkt het 
gewoon. Het gaat in je hart zitten. Vooral het maanlicht in het 
water: dan is het water als een zilveren spiegel. 

Maar het water kan ook verwoestend zijn. Ik vind dat 
we het in Nederland helemaal verkeerd aanpakken. 
We verontreinigen het water en staan te ver af van het 
ecologische systeem. Soms vinden mensen het water hier vies, 
maar wat het vooral vies maakt zijn de chemicaliën die je juist 
niet kan zien. Deze verwijdering van de natuur zie ik ook veel 
bij kinderen hier op het terrein die niet meer weten hoe ze in 
het water kunnen spelen.

In dit gebied moet een balans komen tussen natuur en 
recreatie. Het is een broodwinning voor veel mensen, maar nu 
worden er geen keuzes gemaakt welke delen gebruikt kunnen 
worden voor recreatie. Er mist een regisseur die keuzes kan of 
durft te maken.’

Lisan Kox

‘Iedere dag moet ik weer een foto maken 
van mijn uitzicht over het water hier.’



Ruben studeerde Stedenbouwkunde aan de TU Delft en 
ontwikkelde zich daar als strategisch, stedelijk denker en 
ontwerper. Sinds 2015 werkt hij bij BLOC. Momenteel doet 
hij een haalbaarheidsstudie naar schoon en snel vervoer 
over het IJsselmeer, zoals tussen Almere en Amsterdam.
 
‘Het Almeerderstrand is een bijzonder gebied, omdat het een 
prachtige poort is naar dé showcase is van de Nederlandse 
kunde op het gebied van landmaken. Alles is precies 
aangelegd, en dat mag wat mij betreft veel zichtbaarder 
zijn. Je wordt misschien een beetje voor de gek gehouden, 
omdat het lijkt op een natuurlijk landschap dat het eigenlijk 
niet helemaal is. Maar dit is niet erg; het getuigt juist van 
groot vakmanschap. Door deze kwaliteiten beter te ontsluiten 
kan je ook voor meer uitwijkmogelijkheden zorgen voor de 
toeristen in Amsterdam. Het landschap is namelijk één van de 
belangrijkste redenen om Nederland te bezoeken volgens het 
NBTC.

Economisch kan dit ook iets opleveren, waardoor je ook 
meer kan investeren in nieuwe natuurgebieden. Het vervoer 
over water vanuit Amsterdam kan dan extra interessant zijn. 
Sowieso is het vervoer over het water minder vervuilend (of in 
de nabije toekomst helemaal niet meer vervuilend) dan auto’s 
en bussen, sneller (binnen 15 minuten kan je hier al zijn) en je 
kan makkelijker grote groepen personen vervoeren zonder 
overlast.

Ook heeft het vervoer over water een belangrijke 
belevingswaarde. Je kunt namelijk de weidsheid ervaren 
die je in de stad niet hebt. Met die weidsheid ervaar je 
ook de ongereptheid van het water: in feite het enige 
natuurlandschap in Nederland dat volledig ongepland is.’ 

Ruben Lentz

‘Vervoer op een boot laat je onderweg 
ongerepte natuur ervaren.’



Jenny schildert en tekent oppervlaktes van open wateren. 
Ze reist samen met haar partner op een zelf gerestaureerd 
tjalkje (oud scheepstype) uit 1898 door Europa. 

‘Mijn halve leven heb ik doorgebracht op het water. Ook nu 
kom ik net terug van een reis van twee maanden. Het water 
geeft mij rust, maar boezemt me ook angst in. Bij een dikke 
zee (hoge golven) ben ik doodsbang; ik voel me dan klein 
en onmachtig. Hoewel die angst soms reëel is, komt het 
misschien ook doordat als drie jarig meisje in de vijver van 
mijn buren gevallen ben. 

Al 18 jaar schilder ik het water, vaak ook aan boord van mijn 
scheepje. Het blijft me fascineren en nodigt me uit om nieuwe 
materialen te vinden om de beweging en het spel tussen licht 
en schaduw beter te vangen. De beweging van het water en 
de weerspiegeling van het licht spreken me met name aan. 
Het licht van de zon op het water is bijvoorbeeld veel warmer 
dan van de maan. Dan is de schittering altijd wit.

In heb ook op deze plek gevaren toen er nog geen land was. 
Toen lagen er nog enkel buitendijken. Toentertijd was het 
water hier in erg slechte staat. Wel was het veel rustiger. Ik 
vind het nu te druk hier. Dat maakt het dat ik hier geen natuur 
ervaar. Misschien is het voor een stadsmens anders. Ik ben in 
die zin verwend met zoveel natuur om me heen.

Als ik lang op het land heb ik heimwee naar open water. Ik 
ben een dubbel vuurteken, misschien dat ik zo nu en dan wat 
gedoofd moet worden.’

Jenny Pierik

‘Bij een dikke zee ben ik doodsbang.’



De Kinderwaterjury is samengesteld uit ongeveer 200 
kinderen die iets van hun speeltijd aan het strand wilden 
inleveren om een kritische blik te werpen op het water. 
Gedurende 7 dagen sprak de Kinderwaterjury zich uit over 
verschillende waterplekken op het Almeerderstrand.

Op verschillende vlakken konden de kinderen het water 
jureren. Hieronder benoem ik de voorlopige uitslagen.

Esthetiek locatie
De locatie wordt voor als mooi ervaren als het een 
uitdagende plek is, zoals een steiger of een trekpont. Dan 
is het spelen in het water leuker, en kan je makkelijker erin 
springen. Gemiddeld krijgen de locaties een 7,4. Niet slecht!

Schoonheid water op microniveau
De kinderen kregen een bril op met vergrootglazen waardoor 
ze close up het water konden waarnemen. Opvallend was 
dat waterpartijen met veel ‘wier’ en algen hoog scoorden. 
Dan is er namelijk veel te zien en zie je de beweging van het 
water beter. Het maakt het kijken interessanter; je kan blijven 
speuren en zoeken. Gemiddeld kreeg de schoonheid van het 
water een 7,5. Iets mooier dan de locaties dus.

Smaak van het water
Via een filterrietje konden de kinderen het water ook proeven. 
De smaak had wel een verband met hoe het water eruit zag. 
Hoe groener het water was hoe viezer het gevonden werd. 
Dit kan ook door de algen komen, die een karakteristieke 
smaak aan het water geeft. Water met veel algen scoorde 
gemiddeld een 5,7 (net voldoende!), en als het water relatief 
doorzichtig was scoorde het een 7,2 (een stuk hoger dus!).

De Kinderwaterjury

‘Als is heel erg dorst had zou ik de hele bak 
leegdrinken.’



De groep van 11 experts zijn uitgenodigd omdat ze 
uiteenlopende perspectieven vertegenwoordigen voor het 
gebied. Hieronder bespreek ik de perspectieven kort om 
een specifieker beeld van de gesprekken weer te geven.

Ecologie
Met afstand vond men dit perspectief het meest belangrijk.  
Alles moet hand in hand gaan met het ecologische systeem. 
Daar kan je niet omheen. Ook vindt men dat we als mensheid, 
of in Nederland, verkeerd omgaan met het milieu. We 
vervuilen het buitensporig. Dit moet anders en dat moeten 
we samen doen. Wel is er in het gebied een spanning 
tussen ecologie en economie/vermaak. Het gebied is de 
broodwinning van velen, en deze belangen botsen geregeld 
met de ecologische belangen. 

Economie
Hier hebben de gesprekspartners heel verschillende 
meningen over. Sommigen zien in het water de mogelijkheid 
om geld te verdienen. Juist dan kan ook er aandacht komen 
het milieu en ecologische waardes. Deze zouden hand in hand 
moeten gaan. Anderen zien dit niet zo, en vinden dat natuur 
als verdienmodel geen goed idee. Dit moet je juist scheiden. 
De natuur moet dan eerder met rust gelaten worden, en 
processen hun eigen gang kunnen gaan.

Veiligheid
Over de veiligheid van het gebied kwamen ook verschillende 
visies naar voren. Vooral het vertrouwen in het beleid leek 
hier een rol in te spelen. Nederland moet zich steeds beter 
weren tegen de klimaatverandering, stijging waterspiegel 
en extremere weersomstandigheden. Volgens een aantal 
experts gebeurt dit voldoende, volgens anderen bij lange na 
niet, en dient er een maatschappelijke besef te komen van de 
gevaren van het water.

Perspectieven om waarde te bepalen

Gemeenschap
Dit perspectief werd meestal niet genoemd, of over het 
hoofd gezien. Wel werd door Bas en Dick het belang hiervan 
benadrukt. Een gemeenschap staat en valt namelijk met 
water. Gemeenschappen ontstaan rondom water. Ook bij het 
Almeerderstrand zie je mensen, bewoners en ondernemers, 
verzamelen rondom het water. Het is in die zin een bindende 
factor.

Vermaak
Vermaak is overduidelijk aanwezig in dit gebied. Het lijkt 
er helemaal op ingericht; er is een plek voor boten, voor 
zeilers, een beetje natuurlijke oever, een zandstrand voor 
honden, een kreekje met trekpont, een langwerpig strand 
en overal kleine steigers om je boot aan te leggen of om 
vanaf te springen. De natuur lijkt voor een aantal experts 
dan een bijzaak of decor geworden ten dienste van het 
vermaak. De beweging (zwemmen, spelen) door water voor 
verstoring (opwoeling van aarde) en vervuiling (urine, afval 
en microvezels). Het vermaak staat op gespannen voet met 
de ecologie. Wel ervaren de experts vrijheid en genieten ze 
volop van het water en het uitzicht.

Schoonheid
De schoonheid van het water wordt door de meesten als heel 
belangrijk gezien. Dit is ook nauw verbonden met vermaak en 
gezondheid. Het water biedt rust en ontspanning. Het heeft 
een unieke en positieve uitwerking op mensen. Het is niet voor 
niets dat men aangaf 25% meer te willen betalen voor een 
huis met uitzicht over het water. Rikko gaf in het verlengde 
hiervan ook aan dat mystiek een belangrijk perspectief is; de 
ervaring dat je onderdeel bent van iets groters is essentieel 
bij water; het geeft je een gevoel van ontzag. 



Kennis
Dit perspectief sprak niet echt tot de verbeelding. Wel gaf 
Dick aan dat er onder het water sporen gevonden kunnen 
worden van de geschiedenis en deze kunnen bijdrage aan de 
ontwikkeling van een identiteit voor het gebied.

Gezondheid
Dit thema werd vooral genoemd in het kader van veiligheid: 
het gevaar om te verdrinken of sneeën op te lopen aan je 
voeten door mosselen of afval dat in het water ligt. Ook werd 
een aantal keer de psychische gezondheid aangehaald. 

Voeding
Dit perspectief ontbrak in de oorspronkelijke opsomming. Bas 
gaf aan dat hij voeding als perspectief miste. Het water is een 
bron van vis en natuurlijk drinkwater. Ook kan je met water 
stroom opwekken. Zo kunnen we hier gebruik van maken, en 
is het belangrijk dat we hier dus ook goed voor zorgen. 

Problematiek
Het grootste probleem in het gebied lijkt de spanning te 
zijn tussen natuur en recreatie. Beide hebben elkaar nodig, 
maar beide hebben ook andere behoeftes. Aan de ene 
kant wil men de natuur haar gang laten gaan, maar wil men 
ook ingrijpen om de natuur veiliger of prettiger te maken 
in het gebruik van bijvoorbeeld zwem- of vaarwater. Het 
meest sprekende voorbeeld is de problematiek rondom het 
weelderig groeiende fonteinkruid. Deze planten groeien tot 
aan het wateroppervlakte en zorgen voor overlast tijdens 
het zwemmen en varen. Buiten dat het niet prettig aanvoelt, 
levert het gevaarlijke situaties op en raken motoren van 
boten verstopt. De haven leidt hieronder. Tegelijkertijd 
zijn de planten nodig om algengroei tegen te gaan en de 
waterkwaliteit op peil te houden.  

Tijdens het gesprek met Maarten Ouboter (Waternet) 
realiseerde ik me dat het belangrijk is om eerst de situatie 
zoals hij is te analyseren, zonder meteen te oordelen. Vaak als 
je los van het probleem kijkt naar wat er nou eigenlijk speelt 
geeft dat een open blik. Je loopt anders het risico dat je je 
blind staart op je eigen problemen. Het is belangrijk om in 
gesprek te komen met anderen. Door zonder oordeel te kijken 
naar het probleem, leer je ook je onderwerp goed kennen en 
bouw je er een relatie mee op. Ook is het belangrijk om niet 
alleen op het water te focussen, maar om vanuit een breder 
perspectief te kijken en ook de buurt of stad mee te nemen in 
het onderzoek. 

Met deze visie heb ik gekeken naar mijn vooronderzoek, 
de gesprekken met de experts, de bevindingen van de 
Kinderwaterjury en mijn eigen ervaringen in, om en vanuit 
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de caravan. Hoe laat je mensen de verschillende facetten 
ten opzichte van het water ervaren? Hoe laat je ze met een 
open blik naar hun omgeving kijken? De facetten die ik denk 
dat van belang zijn bij het vervolg van het project licht ik 
hieronder kort toe.

Zintuiglijkheid blijkt erg belangrijk bij het tot stand komen 
van een verbondenheid met het water. Daarbij kwam 
voornamelijk naar voren: de weidsheid van het water en 
de schittering op het water, de klank en stroming van het 
water en het gevoel tijdens het zwemmen. Tegelijkertijd 
kan een vieze geur van het water ook juist het gevoel van 
afkeur opwekken. Ook temperatuur en diepte van het water 
beïnvloeden ons gevoel van gemak en veiligheid. Hierbij 
is ook de waterkwaliteit een belangrijk aspect, die wordt 
beïnvloed door parameters als: drijvend schuim, drijvend 
organisch en niet-organisch afval, aanwezigheid van grote 
vissen, E. coli-bacterie, blauwalg, aantal mensen en dieren in 
het water en op de waterkant en zwavel in de bodem. 

Authenticiteit bleek een belangrijk criterium met betrekking 
op de ervaring: Hoe echt ervaar je de plek hier? Is het zoals 
het hoort te zijn? Horen bepaalde elementen hier wel, of mis 
je specifieke elementen? In hoeverre is dit gebied natuur of 
cultuur? Wanneer ervaar je het als natuur? Uit de gesprekken 
kwamen drie visie op natuurlijkheid naar voren: 
 1. Romantische visie: natuur moet voldoen aan het 
klassieke beeld van ongerepte, echte natuur, die lang de tijd 
heeft gehad zichzelf te worden.
 2. Visie van vrijheid: iets is natuurlijk als het keuzevrijheid 
heeft, en zonder ingrijpen en zonder verstoringen zich kan 
ontwikkelen.
 3. Visie van verbinding: iets is natuur als het in verband 
staat tot een groter geheel. Binnen deze visie zijn de mens en 

de stad bijvoorbeeld ook wezenlijke onderdelen van de natuur 
zolang zij zich in verbinding stellen met hun omgeving.

Identiteit is een spannende factor in dit relatief nieuwe 
gebied. Aan de ene kant heeft het gebied identiteit, juist 
omdat het is aangelegd (‘dit is uniek’), maar ook ondanks 
het is aangelegd (‘dit is nep’). Leg je er de nadruk op dat 
het gebied man made is, of probeer je dit te verstoppen? 
Daarnaast heeft het gebied een interessante archeologische 
geschiedenis, die nu niet zichtbaar is. 

Ten slotte zijn de ervaringen van het water als vriend 
en vijand van groot belang voor de mensen op het 
Almeerderstrand. Aan de ene kant kan er men ontspanning 
en recreatie vinden. Daarbij zijn vragen van belang zoals: 
hoe druk is het op de waterkant? Kan je hier tot rust komen, 
of vind je het juist fijn als er veel mensen zijn? En wat heb je 
nodig om te recreëren; juist veel speeltoestellen en steigers, 
of alleen natuurlijke oevers? De andere kant van het verhaal 
is dat water ook gevaarlijk kan zijn; stormen, wateroverlast, 
overstromingen en ongelukken kunnen het water tot een 
gevaarlijk element maken. 

Balans
Het woord ‘balans’ is naar mijn idee essentieel bij de 
bovenstaande facetten. In het gebied is men op zoek naar 
deze complexe balans tussen natuur, identiteit, zintuiglijkheid, 
recreatie en gevaar. Het verlangen naar een balans resoneert 
van lokaal tot Europees niveau, van buitenstaanders tot 
directbetrokkenen, van jong naar oud. Deze complexiteit van 
evenwicht in een gebied met zoveel belangen wil ik invoelbaar 
maken. Met het project wil ik daarbij geen oplossingen 
aanbieden voor de problematiek van het Almeerderstrand, 
maar ik wil het gebied en haar bezoekers een spiegel 



voorhouden, zodat zij op een speelse manier besef krijgen 
van de complexiteit en hun eigen aandeel in dit geheel. 

Ervaringsmachine op het water 
Mijn idee is om een ervaringsmachine te ontwerpen, die 
bezoekers constant laat zoeken naar balans. Een draaiend, 
kantelend wiel op een pilaar waarbij er met minstens twee tot 
met acht kinderen en/of volwassenen gespeeld kan worden. 
De interactie met de ervaringsmachine heeft verschillende 
niveaus. Aan de ene kant kan je lekker spelen met het object. 
Je kan rustig hangen en dobberen met medespelers, zoekend 
naar een fijne balans of je gaat in een groep de competitie 
aan. Het plezier zit in het ervaren van de dynamiek die 
ontstaat in het draaien, trekken, spelen, zoeken. Balans is 
een vluchtige ervaring in het spel en dient steeds opnieuw 
onderhandelt te worden. Het zoeken naar balans is een 
metafoor voor de problematiek van het gebied; als je wilt 
‘winnen’, dan gaat het om het krijgen van overmacht door de 
balans naar je toe te trekken en de machine te controleren. 
Echter om de machine in balans te houden is meer nodig, en 
moet er intensief samengewerkt worden.

Aan de andere kant is de ervaringsmachine ook informatief 
en vertelt het in woord en beeld over de complexe systemen 
waarmee het gebied te kampen heeft; van waterhuishouding, 
waterkwaliteit tot vraagstukken over recreatie en vervuiling. 
Je wordt aangezet tot denken en het kan dus ook 
functioneren als een informele conversation starter. 

De verschillende ‘armen’ van het object zijn op zo’n manier 
vormgegeven dat ze metafoor staan voor de verschillende 
balansen waar het gebied naar zoekt; de balans tussen 
identiteit, natuur, recreatie, gevaar, waterkwaliteit. De ene 
arm is bijvoorbeeld een drijvende, transparante bal waarmee 
je onder water kan kijken; deze laat je de schoonheid van 
de natuur inzien. De ander is dan juist weer een wild heen-
en-weer slingerende arm; zeer geschikt om mee te spelen, 
maar verstoort ook volledig de rust van de ander die rustig 
de onderwaterwereld aan het bestuderen is. Zo ervaar je 
spelenderwijs de ingewikkelde positie waar het gebied in 
verkeert. 

De machine communiceert ook over de problemen die hij zelf 
veroorzaakt. Dat het object mensen trekt heeft bijvoorbeeld 
direct invloed op de waterkwaliteit. De vezels van de touwen 
die in het water komen zorgen voor een (lichte) druk op het 



watersysteem, of dat iemand het water in duikelt zorgt voor 
opwoeling van zand, wat algengroei in de hand werkt. 

De ervaringsmachine is, naast een interactief werk, ook een 
karakteristiek beeld in het landschap. Een herkenningsteken 
dat aan het gebied een gezicht kan geven, en een 
complexiteit inleefbaar maakt die anders onzichtbaar zou 
blijven. 

      


