
CO-CREATIE VAN GROOTSCHALIGE, COMPLEXE 
TRANSFORMATIEVE PROJECTEN

D4PV@Sea
Design for Public Value at Sea



KATHEDRAAL-PROJECTEN
“Projecten waarbij je wel moet samenwerken omdat je het alleen niet kan”



DE WERKBANK
Een succesvol co-creatietraject steunt op heldere afspraken

Vrije en open discussie wordt 
gewaarborgd.

Deelnemers gaan vertrouwelijk om met 
opgedane kennis.

Inhoud en materiaal worden niet buiten 
de werkbank verspreid. 

Werken aan beleidsvoorbereidend advies.

Door consensus, of door het afleveren van 
verschillende opties.

Ruimte voor ondervraging en ‘second 
opinions’.

Er wordt op een kwalitatieve, efficiënte en 
rustige manier vergaderd. 

De meningen van deelnemers zijn 
gelijkwaardig. 

Kwaliteitsvol ontwerpend onderzoek ligt 
aan de basis van de werkbank.

Een werkbank streeft een hoog 
ambitieniveau na, zowel in 

ontwerp als proces

Een werkbank neemt 
geen beslissingen

Een werkbank als 
veilige ruimte



SELECTIE STAKEHOLDERS
Een dekkend stakeholderveld én een juiste balans tussen interne en externe expertise



EEN HELDER PROCES
Van gedragen Ambities en beoordelingscriteria naar uiteindelijk een gedragen ontwerp
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1. Kader van Ambities

3. De toekomst

2. Samen Alternatieven doorontwikkelen
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KADER VAN AMBITIES & EVALUATIECRITERIA
Waaraan wensen we met z’n allen dat het project straks voldoet & Hoe meten we dit?

Toekomstgericht

Aantrekkelijk

& Haalbaar lint

Beschermend

13. Gericht op evenwichten én noden
14. Juridisch haalbaar, nu en in de toekomst
15. Gedragen, nu en in de toekomst

1. Aaneengesloten
2. Adaptief & continu in de tijd mét roadmap
3. Robuust
4. Veerkrachtig
5. Technisch uitvoerbaar & ‘No Regret’

6. Gericht op evenwichten
7. Gericht op synergieën
8. Met ruimte voor economische processen
9. Kustgebonden biodivers, aaneengesloten, natuur-rijk

10. Beleving versterkend
11. Eigenheid versterkend
12. Verbindend

Kader van Ambities



VOORBEREIDEND WERK
openingsbod voor co-creatie: startpunt energie atol in de Noordzee



co-creatie proces
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VOORBEREIDEND WERK
Openingsbod voor co-creatie ahv genealogie < Kader van Ambities



VOORBEREIDEND WERK
Openingsbod voor co-creatie ahv ruimtelijke ontwerpen < Kader van Ambities

LEGENDA

 ENERGIE

 Waterstoffabriek

 Ontziltingsfabriek

 Collector

 Verdeelstation

 Waterstofbunkerstation

 Waterstofopslag in zandkern 

 Drijvende zonnepanelen

 RECREATIE

 Bezoekers- en wetenschapscentrum

 Clubhuis

 Nederzetting

 Wellness

 Observatietoren

 Hotel

 Strandtoerisme

 ECOLOGIE

 Vogelkijkhut

 AQUACULTUUR

 Bouchot cultuur

 Longline cultuur
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VOORBEREIDEND WERK
Inhoudelijke kennisdeling ahv fact sheets, presentaties, plaatsbezoeken,...
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Proces

03. Aquacultuur A. Natte aquacultuur 01. Mosselen

De grondstof voor de mossel is 
het mosselzaad. Dit wordt in het 
voor- en najaar (afhankelijk van 
klimaatomstandigheden) opgevangen met 
mosselzaadinvanginstallaties. Hiertoe worden 
lege mosseltouwen in zee geplaatst waaraan 
de mossellarven zich kunnen vestigen. 
Bij bodemcultuur wordt het opgevangen 
mosselzaad uitgestrooid op kweekpercelen en 
onderhouden om ze na twee jaar te oogsten. 
Deze mosselen ondergaan vervolgens een 
verwateringsproces (op de kade in bassins of 
in verwateringspercelen) waar ze zichzelf op 
enkele uren schoon spoelen van zand. Deze 
cultuur wordt op grote schaal toegepast in 
Nederland. Bij bouchot-cultuur worden 
mosseltouwen met mossellarven gewikkeld 
rondom palen. Deze houten palen staan in de 
intertidale zone. De mosselen groeien hier uit 
tot ze oogstklaar zijn. Een variante methode 
is het mosselzaad inzaaien op dropperlijnen 
die onder water worden gehangen en 
waaraan de mossel groeit tot die kan geoogst 
worden. Het voordeel van hangcultuur 
ten aanzien van de andere methodes is dat 
mosselen niet in aanraking komen met de 

zeebodem. Daardoor komen er minder 
zand- en slibdeeltjes in het vlees en moeten 
ze later niet verwateren en zijn de mosselen 
onbereikbaar voor bodemroofdieren, zoals 
krabben en zeesterren. De mosselen groeien 
ook iets sneller doordat ze voedsel kunnen 
opnemen uit de waterkolom. Hangcultuur is 
evenwel arbeidsintensiever (mosselen dienen 
herhaaldelijk uitgedund te worden) en de 
oogst is net iets complexer waardoor deze 
mosselen duurder zijn dan bodemmosselen. 
Doorgaans worden de mosselen geoogst 
vanaf juni t.e.m. december door de met 
mosselen begroeide droplijnen vanaf een 
werkboot uit het water te halen. 
Omwille van de dalende sterftegraad 
en het verschil in groeiritme, stijgt de 
productie-efficiëntie van bodemcultuur 
naar bouchotcultuur naar hangcultuur 
(Kamermans & Capelle, 2018).
Na de oogst (en eventuele verwatering) 
worden mosselen gespoeld, schoongemaakt 
(verwijderen van aangroei op schelpen), 
(handmatig) gesorteerd en gekoeld alvorens 
verpakt te worden voor de (vers)markt. 

Ruimtelijke randvoorwaarden

De ruimtelijke randvoorwaarden hangen 
samen met het type mosselcultuur. 
De schema’s verduidelijken de 
verschillende culturen en hun 
ruimtelijke randvoorwaarden. Drijvende 
aquacultuurvelden worden bij voorkeur 
gesitueerd in de luwe gedeeltes langs de 

MMLI. Bouchot-cultuur kan ook aan de 
ruwere zijdes van een MMLI geplaatst 
worden. Denk daarbij aan de bouchot-
cultuur in Normandië.

03. Aquacultuur A. Natte aquacultuur 01. Mosselen

Longline cultuur Bouchot cultuur
100 m0



CO-CREATIE
Obv de inhoudelijke voorbereiding worden modellen samen doorontwikkeld

(voorbereiding > co-creatie > huiswerk > co-creatie > ...)



EEN AFSLUITEND RITUEEL
Samen vieren van het samen bereikte eindresultaat



SOLV
www.solv.world

Strategic forecasting



URBANISM
We carefully interweave complex, building 
types, landscapes and infrastructures into 
urban environments for widely beneficial, 
lasting success.

ARCHITECTURE
Our architectural vision is for robust,  
long-lasting forms designed to be flexible, 
adaptable, simple and elegant. 

SYSTEMS
Our Systems division takes on transformational 
projects related to mobility, water, energy, 
agricultural, economic and ecological systems 
for regional to global impact. 

ORG
www.orgpermod.com
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