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Grote Maaskantprijs 2018 gewonnen door de “makers” van Ruimte voor de Rivier. 

 

Een collectief van 12 “makers" dat staat voor het programma Ruimte voor de Rivier wint de 

Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2018. Het zijn de representanten, die staan voor een 

community vanuit het bedrijfsleven, nationale en regionale overheden, bewoners en andere 

belanghebbenden van Ruimte voor de Rivier. Een uniek samenwerkingsprogramma, dat 

heeft geleid tot een veiliger land met een kwalitatief zeer hoogwaardige landschappelijke én 

stedelijke inrichting. Elke winnaar staat voor vele collega’s en mede betrokkenen. Ruimte 

voor de Rivier is van iedereen, dat maakt de aanpak succesvol. De aanpak is een voorbeeld 

van hoe verschillende belangen en kansen elkaar hebben versterkt zodat veiligheid 

gecombineerd kon worden met ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.  

 

Ruimte voor de Rivier werkt aan een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke 

leefomgeving. Met dat doel geeft het programma op ruim dertig plaatsen langs de Rijntakken 

– zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek – de rivier meer ruimte. Zodat vier miljoen bewoners 

van het rivierengebied beter beschermd zijn tegen het wassende water. Én de ruimtelijke 

kwaliteit van het rivierengebied toeneemt. Het heeft ruim 30 projecten opgeleverd die in 

ongeveer 10 jaar werden uitgevoerd. Deze projecten zijn nu, op één na, klaar en hebben 

Nederland opnieuw gemaakt en heruitgevonden. De noodzakelijke aanpak van de veiligheid 

werd gekoppeld aan de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, in een proces van 

samenwerken met alle belanghebbenden en bewoners en met de expliciete zorg voor de 

beleefbaarheid van deze ruimtelijke kwaliteit: Ruimte voor de Rivier is gemaakt door én voor 

de mensen.  

 

De ontwerp-aanpak, gebaseerd op de twee doelstellingen veiligheid en kwaliteit, maakt 

Ruimte voor de Rivier de winnaar en het gekozen collectief de drager van de Grote 

Rotterdam-Maaskant Prijs. Omdat zij staan voor die aanpak, niet alleen, maar samen en niet 

enkel als collectief maar als representanten van de Ruimte voor de Rivier gemeenschap. Het 

collectief bestaat uit 12 “makers”, ambassadeurs van deze cultuur van ruimtelijke 

ontwikkeling die - als persoon en als drager van hun institutionele rol binnen het collectief - 

voor het succes en de kracht van Ruimte voor de Rivier staan: 

 

• Ina Adema 

van 2001 tot 2009 wethouder ruimtelijke ordening in Deventer en portefeuillehouder water 

binnen de VNG 

• Roelof Bleker 

van 2010 tot 2018 dijkgraaf Waterschap Rivierenland 

• Ingwer de Boer 

van 2006 tot 2013 Hoofdingenieur Directeur Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat 

• Jos Dijkman  

van 1995 tot 2005 projectleider van het onderzoek voor Ruimte voor de Rivier bij het 

Waterloopkundig Labaratorium (onderdeel van Deltares) 

• Jorien Douma 

van 2008 tot 2016 afdelingshoofd communicatie Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat 

• Regina Havinga 

van 2007 tot 2017 clusterleider ruimtelijke kwaliteit bij Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat 

• Nol Hooijmaijers  

boer in de Overdiepse Polder 

• Robbert de Koning  

van 2003 tot 2015 landschapsarchitect van 12 projecten waaronder de Ontpoldering 

Noordwaard 

• Niko Poolen 

van 2012 tot 2016 projectmanager van Ruimte voor de Waal bij Nijmegen  



 

 

• David van Raalten 

van 2011 tot 2014 Hoofd Adviesgroep Rivier & Kust en Project Manager van een aantal 

planstudies van de Ruimte voor de Rivier projecten bij advies- en ingenieursorganisatie 

Arcadis 

• Dirk Sijmons 

van 2006 en 2010 voorzitter van het Kwaliteitsteam (landschapsarchitect) 

• Gert Verzijl 

van 2007 tot 2017 directeur Projecten Rivieren en Dijken bij Boskalis 

 

Naast het vieren van een uniek en buitengewoon waardevol programma voor het 

Nederlandse landschap geeft de jury met haar keuze een belangrijk signaal af: de kracht van 

zo’n aanpak wordt in Nederland nog té weinig onderkend. Ruimte voor de Rivier is hét bewijs 

dat ruimtelijke kwaliteit geen luxe is, maar met de juiste aanpak, volharding en het borgen van 

de belangrijkste principes, een belangrijke waarde toevoegt aan de Nederlandse samenleving 

en ons landschap en de Nederlandse cultuur van leven met water duurzaam garandeert. 

 

En opnieuw staat Nederland voor een grote opgave. Het met Prinsjesdag gepresenteerde 

Deltaprogramma 2019 zet - met het rapport van Deltares over de mogelijke gevolgen van 

klimaatverandering en de zeespiegelstijging voor Nederland - de toon, en de ambitie. Meer 

dan ooit moeten we ons realiseren dat Nederland, gemaakt van water, een land is waar die 

veiligheid en kwaliteit altijd samen moeten gaan. Elke nieuwe opgave zal vanuit 

die dubbeldoelstelling meerwaarde opleveren voor stad en land, burger en bedrijf, rivier en 

kust.” 

 

 

Uitreiking 19e Rotterdam-Maaskantprijs 

De prijs wordt op vrijdag 16 november in de Kunsthal Rotterdam uitgereikt door Ahmed 

Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het bestuur van Stichting 

Rotterdam-Maaskant. De toekenning is gebaseerd op voordracht van een jury die bestond uit 

voorzitter Henk Ovink (watergezant, Koninkrijk der Nederlanden), Thijs Barendse 

(programmamaker, directeur debatpodium De Dépendance), Rients Dijkstra (hoogleraar 

Urban Design TU Delft), Wim van de Donk (commissaris van de Koning provincie Noord-

Brabant) en Petra Rutten (directeur wonen Frame Vastgoed). 

 

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Groot Handelsgebouw, naar ontwerp van 

Maaskant, vindt de prijsuitreiking plaats in de Kunsthal Rotterdam waar op dat moment de 

tentoonstelling ‘Ik sta hier goed – 65 jaar Groot Handelsgebouw’ 

te bezichtigen is.  

 

De Grote Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse prijs voor één of meer personen die 

het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw in belangrijke mate 

stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld 

door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een 

geldbedrag van € 25.000. 

 

In de oneven jaren wordt de ‘Jonge’ Maaskantprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor 

jonge architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers niet ouder dan 35 jaar, waarbij 

het architectonisch of stedenbouwkundig werk voorop staat. 

 

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de eerste Grote Maaskantprijs werd uitgereikt. Het 

jubileum is voor Stichting Rotterdam-Maaskant aanleiding voor het organiseren van een 

reeks publieke gesprekken - de Maaskant Dialogen – over de bredere betekenis van 

architectuur en stedenbouw in het licht van actuele maatschappelijke opgaven. 

 

Op 16 november opent in de Kunsthal Rotterdam ook de tentoonstelling ‘Maaskant 
getekend’. In opdracht van CBK Rotterdam en het Stadsarchief van Rotterdam hebben tien 

Rotterdamse kunstenaars hun persoonlijke kijk op de gebouwen van Maaskant in een 

kunstwerk vormgegeven. Hiermee blaast het archief een oude traditie, waarin kunstenaars de 
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veranderingen in de stad vastleggen, nieuw leven in. Het veertigjarig jubileum van de 

Maaskantprijs bood aanleiding om de gebouwen van Maaskant deze editie centraal te stellen. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie over stichting Rotterdam-Maaskant en de Maaskantprijs:  

Kim Schotting, stichtingmaaskant@rotterdam.nl 

 

Voor toelichting op de juryvoordracht: 

Thijs Barendse, thijsbarendse@gmail.com of 06 47 88 28 99 
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