Wat hebben
ze nu weer
gedaan
spelen met
water(innovaties)

Spelen met water, daar zijn we goed in. Althans spelen met de visualisatie van waterbeheer. In de 21
jaar dat VastinVorm bestaat zijn wij bedreven geraakt in het duidelijk maken van complexe processen.
Dit sluit naadloos aan bij alle uitdagingen waar het moderne waterbeheer voor staat. Hoe worden straten
en wijken bestand tegen extreem weer, zoals hevige neerslag of droogte? Ondernemers in Nederland
hebben volop ideeën om hierop in te spelen. En wij kunnen deze innovaties perfect visualiseren.

Van het Hoogheemraadschap Delfland kwam de vraag om een illustratie te maken die het alternatief gebruik
van warm en koud oppervlaktewater duidelijk maakt. Deze illustraties zijn gebruikt als begeleiding bij een
artikel in Elsevier.

gemaal

VPdelta heeft samen met Het Hoogheemraadschap Delfland en The Green Village een proeftuin ingericht
om innovaties te tonen die straten en wijken beter bestand maken tegen extreme neerslag en droogte. In
The Green Village op de TU Delft campus zijn deze innovaties verwerkt in de WaterStraat. Zo wordt het mogelijk geïnteresseerden rond te leiden en n.a.v. duidelijke illustraties de innovaties toe te lichten.

Natuurlijk beginnen we met een beeldtaal die alle elementen moet samenbrengen. Op de locatie zelf en in
alle communicatieuitingen. Uitgaand van de huisstijlkleuren van de drie deelnemers hebben we een waterpatroon ontworpen dat de samenwerking symboliseert. Waar de lijnen elkaar raken vindt overdracht plaats en
bundelen de krachten van deelnemers. En de WaterStraat is niet compleet zonder een logonaambord.
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Voor de klimaatbestendige stad

Het navigeren tussen de innovaties op de proeflocatie wordt gemakkelijk gemaakt door middel van
een getekende overzichtskaart. De gedrukte kaart zorgt voor een nette presentatie, iets om te bewaren. Aan de ene kant staat de kaart en op de andere kant een korte uitleg per innovatie. De geïllustreerde innovaties worden verder gebruikt voor een uitgebreide uitleg op bordjes in de WaterStraat.

De innovatieve producten zijn in de WaterStraat ingebouwd voor een zo werkelijk mogelijke presentatie.
Dat houdt wel in dat de bezoeker geïnformeerd moet worden door middel van heldere illustraties van hetgeen zich onder hun voeten afspeelt. Isometrische illustraties geven een inkijk van de complexiteit.

Door middel van digitale nieuwsbrieven, mediaberichten en print worden de geïnteresseerden uitgenodigd voor de opening. De WaterStraat is er klaar voor. Alle visuele elementen komen samen, de
bezoekers worden geleid d.m.v. een duidelijke routing en geïnformeerd door heldere illustraties.

Het komt voor dat een systeem zo complex is dat het lastig is dit eenvoudiger weer te geven. Soms is
dat ook juist de bedoeling om juist die complexiteit te benadrukken. De samenhang tussen elementen
en wat de gevolgen zijn van een verandering (bijvoorbeeld een extreme regenbui).

Eén van de eerste klanten van VastinVorm was IAHR (International Association for Hydro-Environment
Engineering and Research). De stichting, toenmalig gevestigd bij het huidige Deltares, is nog steeds een
goede relatie. Al zit de IAHR tegenwoordig in Madrid, we maken nog steeds het kwartaal blad en verzorgen
ontwerp werk.

