Q-team MIRT-verkenning
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Aan:

Opdrachtgeversoverleg en Stuurgroep

Onderwerp:

advies Q-team planuitwerking

Arnhem, 15-04-2020

Geachte leden van het Opdrachtgeversoverleg en de Stuurgroep,

Het Q-team is gevraagd om advies te geven over hoe ruimtelijke kwaliteit in de planuitwerkingsfase te borgen. Het Memo “Advies aanpak RK in de planfase MIRT-Planuitwerking (17 maart)” vormt
hiervoor de basis. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is het advies tot stand
gekomen in een schriftelijke ronde.
We hebben veel waardering voor de opzet van de planuitwerking en de wens om ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk ontwerp daar een centrale rol bij te geven. In onderstaande punten willen wij
u graag een aantal aanbevelingen voor aanscherping meegeven.

Algemeen
Wij onderstrepen het belang van het benoemen van ruimtelijke kwaliteit als overkoepelend doel
voor het project, omdat er door mogelijke oplossingen ‘aan elkaar te tekenen’ in ieder geval samenhang ontstaat en aldus ook meerwaarde door de wisselwerking tussen de verschillende maatregelen en met het bestaande landschap. Dat is des te belangrijker omdat in de planfase al direct
wordt uitgesplitst naar zes verschillende deelgebieden met deels verschillende opdrachtgevers. En
dat heeft het gevaar in zich van divergentie en gebrek aan samenhang.

Landschapsvisie
Een samenhangende landschapsvisie is zeker nodig. Wij zien deze visie als een globaal ruimtelijk
plan met generieke ruimtelijke principes voor het hele gebied. Deze visie moet vanzelfsprekend
niet losstaan van de feitelijke inrichtingsopgave en -maatregelen. Die maatregelen zijn globaal
bekend uit het VKA, dus die zouden mede vertrekpunt voor de landschapsvisie moeten zijn.
Het is cruciaal dat de uitwerking van het VKA naar een samenhangende landschapsvisie de technische ontwerpen en het ruimtelijk ontwerp met elkaar integreert. Naar ons idee moet het opstellen
van de landschapsvisie een samenwerking zijn van een waterbouwer, ecoloog en ontwerper, met
de ontwerper in het voortouw.
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De aangeleverde referenties helpen om het gewenste schaalniveau scherp te krijgen. Het is in
deze fase belangrijk dat de landschapsvisie verder gaat dan schematische principes of een paar
pijlen op de kaart. Zo is de Kwaliteitsgids Utrecht (OKRA) bijvoorbeeld te abstract en te schematisch. Het Beeldkwaliteitsplan IJsseldelta-Zuid is daarentegen een goed voorbeeld van integrale
samenwerking tussen waterbouw, ecologie en landschapsontwerp, maar dat betrof meer een uitwerking voor één deelgebied; dus gedetailleerder en meer definitief dan de samenhangende visie
voor IJsselpoort kan zijn. Het VKA voor IJsseldelta is ook een goed voorbeeld, globaler dan het
uiteindelijke inrichtingsplan, maar wel een goede landschappelijke vertaling van de voorgestelde
inrichtingsmaatregelen.

Samenhang door één ontwerpbureau
Het heeft onze voorkeur om te gaan werken met één ontwerpbureau. Schaal en complexiteit van
de opgaven zijn overzichtelijk, waardoor volstaan kan worden met één bureau voor zowel de landschapsvisie als de uitwerking voor de deelgebieden. Dit bevordert de samenhang en voorkomt de
divergentie die kan ontstaan bij inzet van meerdere bureaus. Eventueel kan de uitwerking van
Rhederlaag opgepakt worden door een ander ontwerpbureau, omdat dat een specifieke opgave is
voor de recreatieterreinen. Het ontwerpbureau kan voortbouwen op de inventarisaties en analyse
die tot nu toe gedaan zijn door respectievelijk RHDHV, de provincie Gelderland en Land-ID. Ook
eerdere handreikingen voor de IJssel zijn goed bruikbaar bij het opstellen van de visie.

Rol Q-team
In het schema is aan het Q-team een rol toebedacht om de samenhang tussen de uitwerkingen
voor de deelgebieden te bewaken. Dat is inderdaad nodig, maar wij zouden als Q-team ook graag
betrokken zijn bij de samenhangende landschapsvisie en de opdrachtformulering, bureauselectie
en aanbesteding daarvan. Als ons pleidooi voor één ontwerpbureau voor de planfase wordt overgenomen, is de keuze van het bureau heel belangrijk. Het gaat om het juiste vakmanschap; kennis, ervaring en betrokkenheid bij het gebied en project. Wanneer er gewerkt wordt met één ontwerpbureau met het Q-team voor de kwaliteitsborging, dan is het aanstellen van een supervisor
niet nodig; anders bepleiten we dat wel.

Wij kijken terug op een zorgvuldig planproces met een mooi resultaat en zijn zonder meer bereid
om vanuit onze onafhankelijke adviesrol een bijdrage te leveren aan inhoudelijke scherpte en integraliteit in de planuitwerking met het oog op een hoog ambitieniveau inzake ruimtelijke kwaliteit.
Zo komt de realisatie van Rivier-Klimaat-Park weer een stap dichterbij; voor een veilige en toekomstbestendige rivier, aangepast aan het veranderend klimaat met een veilige hoogwaterafvoer
en een duurzaam watersysteem, voor de opvang van hittestress in woonkernen en als park voor
ontspanning, ontmoeting en ondernemerschap.

Met vriendelijke groet,

ir. Yttje Feddes
Voorzitter van het Q-team Rivierklimaatpark IJsselpoort
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Het Q-team MIRT-verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort bestaat uit Yttje Feddes (voorzitter), Peter van
Rooy, Frans Klijn en Sjef Jansen. Het doel van het Q-team is het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en integraliteit van de MIRT-verkenning. Voor contact met het Q-team kunt u zich richten tot secretaris Kees van der
Velden, 026 3598140 of k.vander.velden@gelderland.nl.
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