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Marit Janse
Zoutkristallen
een strategie voor het reactiveren van de rijke natuur van de Oosterschelde

Dit plan toont een nieuwe manier van natuur beschermen in en rond de Oosterschelde door het weer 
onlosmakelijk te verbinden met onze cultuur. Dat is nodig, want terwijl het ecosysteem piept en kraakt 
worden we door de afstandelijkheid en technocratie van het huidige natuurbeleid steeds verder verwijderd 
van datgene wat we liefhebben, de natuur, en neemt de biodiversiteit steeds verder af.  De Oosterschelde 
is het landschap waarin Marit Janse is opgegroeid en heeft daarom dit reddingsplan gemaakt.  Zij kent de 
haast om de hoogste vloed te halen, het gevoel van zoutkorrels die na het zwemmen achterblijven op je 
huid, de textuur van de zilte zeekraal in je mond. De  herinnering van de rode snavels van de scholeksters op 
de zilveren achtergrond, het zilte water dat met elk tij door de mosselen wordt gezuiverd. De missie van dit 
afstudeerplan is deze rijke natuur van de Oosterschelde te behouden. 

Attitude
De cultuurgeschiedenis van het Zeeuwse landschap toont aan dat natuur en economie eeuwenlang 
in balans was. Pas na de Watersnoodramp van 1953 is door ruilverkaveling en de aanleg van de 
Oosterscheldekering, ecologische en landschappelijke armoede ontstaan. Nieuwe grootschalige natuur 
aanleggen of de kering afbreken is zowel financieel als maatschappelijk geen oplossing. Wel door een 
andere attitude ten opzichte van natuur te ontwikkelen. Een bewuste en sensitieve houding die persoonlijk 
is en niet omdat het ons wordt opgelegd. Met het tastbaar maken van het landschap, vertaald in keramiek 
en wol-objecten onder de naam Label Oosterschelde wordt men verleid de Oosterschelde te koesteren. 

Zoutkristallen is de metafoor voor het zoeken naar een brede maatschappelijke basis voor het behoud 
van natuur. Juist op die plekken waar conventionele landbouw geen toekomst heeft zijn allianties en 
innovatieve teelten, zoals de herintroductie van meekrap en schelpdiercultuur op land, kansrijk. Beide zijn 
exclusief verbonden aan de Zeeuwse cultuur want alleen met diepgeworteld begrip van deze cultuur kan 
natuurontwikkeling plaatsvinden. Dit leidt tot een duurzame economie, een hogere biodiversiteit en een 
aantrekkelijk landschap. 

Het ontwerp bestaat uit een reeks kleine voorstellen waaromheen de nieuwe attitude kan uitgroeien, 
kristalliseren: het getijdenbad verleid de toerist de Oosterschelde te betreden, de liniedijk laat de 
geschiedenis herleven maar zorgt ook voor een microklimaat voor de gewassen. Door een nieuw gebruik 
van de waterstructuur van zoute sloten ontstaat zowel een economische ontwikkeling als een romantisch 
landschap vol zeeasters. Elke ingreep heeft een culturele, landschappelijke en ecologische component 
in zich; mogelijk gemaakt door nieuwe allianties van gebruikers. Samenwerking is essentieel voor een 
duurzame groene toekomst en Zoutkristallen geeft aan hoe we condities kunnen scheppen voor leven.

Zoutkristallen wil een verandering in denken teweeg brengen. Hoe is cultuur en natuur weer te versmelten? 
Met de ontwikkeling van het Label Oosterschelde wordt het verhaal van de Oosterschelde meeverkocht en 
ambassadeurs gevonden. De missie stopt niet bij de ontvangst van het diploma, maar gaat verder. Samen 
met ontwerpers en wetenschappers zullen de producten en ideeën van Label Oosterschelde verder worden 
ontwikkeld waardoor ze in de toekomst betekenis voor iedereen zullen hebben. 
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De aanleg van een getijdenbad aan de voet van de Zeelandbrug is de eerste stap in deze missie om de natuur weer te verbinden met onze cultuur
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Met drie principes wordt het maatschappelijk draagvlak voor natuur vergroot:  1. natuurontwikkeling verbinden aan                       een lokale blauwe economie als drager van het landschap  2. cultuurhistorie als  inspiratie voor ruimtelijke én economische verandering  én  3. natuur moet toegankelijk en comfortabel zijn en de  beleving centraal staanVerklaring strategiekaart  (* EHS   ** CHS   *** natuur- en landbouwontwikkeling in allianties)
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recreatie herkomst

Uitzonderlijk landschap in Nederland op 1 uur reisafstand voor Noord-Brabant, Zuid-Holland en België een belangrijk landschap met tweede huizen en goede restaurants.

Tweede huizen en goede restaurants, de Oosterschelde op 1 uur reisafstand. 

Noord-Brabant en Zuid-Holland

Duitsland 67 %

Belgie 24 %

vogels

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

kreeft

xx

xxx

onderwaterleven / culinair

mosselen

oesters

onderwaterleven / spectaculair

kreeft

sepia’s

xxx

AntwerpenGent

Brugge

Rotterdam

Dordrecht

Roosendaal

Tilburg
Breda

for Netherlands 

export to Belgium 

export to France 

mosselen

handelsstromen van de Oosterschelde

Vervormde kaart van Europa. De meeste producten van de Oosterschelde worden geexporteerd naar Belgie en Frankrijk.

Belgie 65 %

Frankrijk 23 %

Nederland 10 %

oesters

Belgie 50 %

Nederland 20 %

Italie 16 %

Frankrijk 6 %

Duitsland8 %

melk

Belgie 80 %

Nederland 20 %

wol

Pakistan

Belgie 

Nederland 

onderwaterleven / spectaculair

kreeft

sepia’s

xxx

N

innovatie

Yerseke   .

Colijnsplaat  .

.     BruinisseZierikzee    .
kustlaboratorium - Zeeuws Landschap  . 

. Zeeuwse Tong  - WUR

. Roem van Yerseke

Rubia Pigmenta Naturalia  .

Bakkerij Spelt  .     .

Actiegroep Oosterschelde  Open tot eind 1970 Open dorpen zijn ontvankelijk voor verandering

Blauwe economie in plaats van huidige export Kwelgebieden worden zoutkristallen



Marit Janse

Met drie principes wordt het maatschappelijk draagvlak voor natuur vergroot:  1. natuurontwikkeling verbinden aan                       een lokale blauwe economie als drager van het landschap  2. cultuurhistorie als  inspiratie voor ruimtelijke én economische verandering  én  3. natuur moet toegankelijk en comfortabel zijn en de  beleving centraal staan
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Door relatief kleine ingrepen op kansrijke plekken kan een nieuwe  houding ten opzicht van natuur ontstaan.  De liniedijk : 1. constructie met klei  2. inheemse beplanting  3. meekrapakkers in de luwte

De liniedijk, afgegraven na 1953, is de ontbrekende schakel in het routenetwerk van Schouwen

Natuur strekt zich uit  van de Oosterschelde tot aan de stadspoort van Zierikzee door een simpele ingreep in het watersysteem:   Astersloten: 1. afgraven overhoogte /opzetten waterpeil  2. vegetatie   3. kokkelvelden

Branding van de Oosterschelde met producten van lokale grondstoffen

Cultuurhistorie is bron van hoge natuurwaarde Allianties sluiten voor de toekomst
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Door slim gebruik van het watersysteem en reststromen ontstaat een duurzame economie. De water- en groenstructuur van zoute astersloten vormen  een aantrekkelijk landschap met hoge biodiversiteit. 



Architects, urban designers and landscape 
architects learn the profession at the Amsterdam 
Academy of Architecture through an intensive 
combination of work and study. They work in small, 
partly interdisciplinary groups and are supervised 
by a select group of practising fel low professionals. 
There is a wide range of options within the 
programme so that students can put together 
their own trajectory and specialisation. With the 
inclusion of the course in Urbanism in 1957 and 
Landscape Architecture in 1972, the academy is the 
only architecture school in the Netherlands to bring 
together the three spatial design disciplines.
Some 350 guest tutors are involved in teaching 
every year. Each of them is a practising designer 
or a specific expert in his or her particular subject. 
The three heads of department also have design 
practices of their own in addition to their work for 
the Academy. This structure yields an enormous 
dynamism and energy and ensures that the courses 
remain closely linked to the current state of the 
discipline.
The courses consist of projects, exercises and 
lectures. First-year and second-year students 
also engage in morphological studies. Students 
work on their own or in small groups. The design 
projects form the backbone of the cur riculum. 
On the basis of a specific design assignment, 

Master of Architecture / Urbanism / Landscape Architecture

Amsterdam Academy of Architecture

students develop knowledge, insight and skills. 
The exercises are focused on training in those 
skills that are essential for recognising and solving 
design problems, such as analytical techniques, 
knowledge of the repertoire, the use of materials, 
text analysis, and writing. Many of the exercises are 
linked to the design projects. The morphological 
studies concentrate on the making of spatial 
objects, with the emphasis on creative process 
and implementation. Students experiment with 
materials and media forms and gain experience in 
converting an idea into a creation.
During the periods between the terms there are 
workshops, study trips in the Netherlands and 
abroad, and other activities. This is also the preferred 
moment for international exchange projects. The 
academy regularly invites foreign students for the 
workshops and recruits well-known designers from 
the Netherlands and further afield as tutors.
Graduates from the Academy of Architecture are 
entitled to the following titles: Master of Architecture 
(MArch), Master of Urbanism (MUrb), or Master of 
Landscape Architecture (MLA). The Master’s


