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VO ORWO ORD
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Tijdens mijn stages bij H+N+S Landschapsarchitecten en Rijkswaterstaat heb ik een interesse ontwikkeld voor
dijkversterkingen. Ik zie dijkversterkingen als complexe en multidisciplinaire opgaven waarin in een overtuigend
ruimtelijk ontwerp techniek, landschap en samenleving bij elkaar moeten komen. Sinds de grootschalige
dijkversterkingen na de watersnoodramp wordt er een discussie gevoerd over de benadering van dijkversterkingen.
Met deze masterscriptie wil ik bijdragen aan deze discussie binnen het vakgebied.
Ingenieursbureau Witteveen+Bos is een actieve speler op het terrein van dijkversterkingen en wil als marktpartij
ook bijdragen aan de discussie over dijkversterkingen. Witteveen+Bos heeft mij een unieke kans geboden om
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ik mijn begeleider Martijn Franssen bedanken voor zijn goede begeleiding, waardevolle input en betrokkenheid.
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Ook wil ik graag Ingrid Duchhart bedanken haar motiverende begeleiding en constructieve feedback. Als
afstudeerbegeleider vanuit Wageningen Universiteit heeft zij er op toe gezien dat deze thesis een goede balans
bevat tussen inbreng vanuit de praktijk en vanuit de academische wereld.
Verder wil ik mijn contactpersonen bij de Provincie Noord-Holland, Waterschap Hoogheemraadschap Hollands
Noorder Kwartier, Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat bedanken. Zonder hun medewerking en inbreng had
ik dit onderzoek niet kunnen voltooien.
Tot slot wil ik mijn ouders en vrienden bedanken. Zij hebben mij ondersteund tijdens het hele traject en ook met
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Ik wens u veel leesplezier toe.
Mariska van Reijn
Ede, augustus 2016
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sAMENVAT TING
In Nederland valt de dijkversterking binnen het
(nationale)
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Door bezuinigingen is de opzet van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
veranderd;
de financiële ontwerpeis ‘sober en doelmatig’ is nu
het mantra. In de praktijk resulteren deze eisen
in het sectoraal in plaats van integraal aanpakken
van dijkversterkingsprojecten. Hierdoor worden
meekoppelkansen niet benut, terwijl er aanwijzingen
zijn
dat
integraliteit
en
meekoppelkansen
dijkversterkingsprojecten efficiënter en goedkoper
kunnen maken en op meer maatschappelijk draagvlak
kunnen rekenen.
In deze MSc thesis is voor de versterking van de
Waterlandse Zeedijk de meerwaarde van een integraal
dijkversterkingsontwerp
met
meekoppelkansen
onderzocht. Door het sectorale ontwerp van het
waterschap te vergelijken met een zelf ontworpen
integrale variant zijn de meerwaarden vastgesteld.
De gebruikte onderzoeksstrategie is gebaseerd op
‘research-through-designing’, oftewel ontwerpend
onderzoek. Het toetsen wordt op een kwalitatieve
manier gedaan d.m.v. interviews met stakeholders en
experts van verschillende disciplines. De stakeholders
vormden de rode draad door het onderzoek.
Hoogwaterveiligheid (de dijkversterkingsopgave)
vormt de hoofdopgave van de casus. Uit een
probleemboom zijn drie gebiedsopgaven gedestilleerd
die spelen in het dijklandschap: Het ecosysteem
van het Markermeer, de veenweideproblematiek
in Waterland en de metropolitane druk vanuit

Amsterdam. Zes meekoppelvarianten zijn gemaakt
m.b.v. ranking; iedere variant heeft een andere
volgorde van prioriteit van de drie gebiedsopgaven.
Eén meekoppelvariant, de voorkeursvariant, is verder
ontworpen naar een landschapsplan. De stakeholders
hebben de voorkeursvariant gekozen. Opvallend is dat
dit een variant is waar de nadruk op ecologie ligt. Het
landschapsplan laat een waterkerend dijklandschap
zien voor het jaar 2100.
Als laatste stap van het ontwerpend onderzoek zijn
beide ontwerpen geanalyseerd m.b.v. een kostenbatenanalyse en een Multi Criteria Assessment.
Hieruit bleek dat het integrale ontwerp, welke als
scope het gehele dijklandschap beslaat, verschillende
meerwaarden te hebben t.o.v. een sectoraal ontwerp,
waar de scope beperkt is tot de dijk zelf. De integrale
benadering leidt tot een ontwerp welke optimaal
bijdraagt aan gebiedsopgave in het dijklandschap,
welke toekomstvaster is, welke beter uitbreidbaar
is bij toekomstige versterkingsopgaven en beter
cultuurhistorische kwaliteiten behoudt, innovatiever
is en veel kennisontwikkeling zal genereren, op meer
draagvlak kan rekenen bij de stakeholders en ook nog
eens goedkoper is in aanlegkosten en na realisatie
meer baten oplevert.
Het feit dat de huidige opzet van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
in
de
praktijk niet leidt tot dit soort doelmatige
dijkversterkingsontwerpen zou een motivatie moeten
zijn om het programma kritisch te evalueren.
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SUMMARY
In the Netherlands dikes are enforced within
the
National
Flood
Protection
Program
(Hoogwaterbeschermingsprogramma). Because of
governmental budget cuts the design of the program
has changed; ‘lean and efficient’ is now an important
financial requirement. In practice, these requirements
result in a sectoral approach rather than an integral
approach to dike reinforcement projects. Because
of this, opportunities for integrating other spatial
problems into the design of the dike enforcement are
not being used. There are indications that an integral
approach can make dike enforcement projects more
efficient, cheaper and the projects can count on more
public support.
In the MSc research the added values of an integral
dike enforcement design, which specifically integrates
spatial issues from the surroundings of the dike, is
researched for the case the enforcement project of
the Waterlandse Zeedijk (Netherlands). The added
values are determined by comparing the sectoral
enforcement design of the Waterboard with a
designed integral enforcement design. The used
research strategy is ‘research-through-designing’.
Testing of design products is done in a qualitative way
by interviewing local stakeholders and experts from
various disciplines. The stakeholders (Waterboard,
Province, Municipality, Rijkswaterstaat) formed the
thread through the research.

Floods protection (the dike enforcement) is the
main problem of the case. Three other problems
that occur in the dike landscape are determined
from a ‘problem tree’: the (poor state of the)
ecosystem of the Markermeer, the peatland issues in
Waterland and metropolitan pressure from the city of
Amsterdam. Within designing the dike profile it has
been investigated how interventions for these three
problems can be integrated with various enforcement
interventions. It appeared that a new dike in front or
on the outside of the old dike optimally integrates
these interventions. Six design alternatives have
been made using ranking; each alternative has a
different order of priority of the three problems. The
stakeholders have chosen the preferred alternative.
Interestingly, this is an alternative where the emphasis
is on ecology. The preferred alternative is elaborated
into a detailed landscape plan to test whether the
preferred alternative works and in order to be able to
do a proper analysis of both designs. The landscape
plan shows a flood protecting dike landscape for the
year 2100.
The final research step was an analysis and comparison
of the sectoral and integral design using a cost-benefit
analysis and multi-criteria assessment. The integral
design, which has a scope that covers the whole dike
landscape, turned out to have multiple added values
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compared to a sectoral design, which has a scope that
covers only the dike itself. The integral approach in
this thesis resulted in an enforcement design which:
• contributes optimally to solving the three
problems
• is more flexible
• can be easily enforced in the future
• preserves better the cultural heritage
• is more innovative and will generate new
knowledge
• has more public support from the stakeholder
• costs less
The fact that the current National Flood Protection
Program doesn’t result in these integral dike
enforcement designs, must be a motivation to critically
evaluate the program.
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3.2 Opgave Waterveiligheid

Criteria dijkversterking
De Dijkversterking Hoorn-Amsterdam wordt gefinancierd vanuit
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). Om voor
financiering in aanmerking te komen, dienen de maatregelen sober,
robuust en doelmatig te worden uitgevoerd. De Rijksoverheid
toetst of de projecten aan deze criteria voldoen. Deze criteria zijn
hieronder toegelicht.

Faalmechanismen

Terminologie dijkprofiel (Eker et al 2014)

Dijkversterking Hoorn - Amsterdam I Kader Ruimtelijke Kwaliteit

bermtalud
buitenteen

buitenberm

buitentalud

kruin

binnentalud

binnenberm

dijksloot
binnenteen
bermtalud

afkortingen

Markermeer

Beheerders van primaire waterkeringen toetsen regelmatig of
deze keringen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. In de
tweede landelijke toetsronde (2001-2006) is in totaal 33 km van
het dijktraject Hoorn-Amsterdam afgekeurd. De dijk voldoet hier
niet aan de norm en dient versterkt te worden om de functie van
Sober
waterkering te kunnen vervullen.
Een maatregel dient louter gericht te zijn op de
Faalmechanismen zijn oorzaken voor het niet halen van de
hoogwaterbescherming met inpassing in de omgeving.
norm. De kaart ‘faalmechanismen’ geeft een overzicht van de vijf
Uitgangspunt voor inpassing is bestaande waarden te behouden.
faalmechanismen per sectie. Binnenwaartse stabiliteit is bijna overal
Ook mitigerende of compenserende maatregelen voor het behoud
ARO		
Adviesraad Ruimtelijke Ordening
een probleem. Op enkele delen is de dijk onvoldoende hoog. Op
van waarden (functie of kwaliteit) zijn subsidiabel. Eventuele
HWBP		
het bochtige tracé Hoogwaterbeschermingsprogramma
bij het Kinselmeer in Waterland is de dijk op alle
aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld gericht op het versterken
faalmechanismen
afgekeurd.
HWBP-2
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van de ruimtelijke kwaliteit van de kering, komen niet voor subsidie
in aanmerking. Voor de bekostiging van aanvullende wensen dient
nHWBP
nieuwe
Hoogwaterbeschermingsprogramma
In de legenda zijn
vijf faalmechanismen
onderscheiden, die
de beheerder zelf te zorgen.
hieronder
wordentoegelicht:
HHNK 		
waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
Robuust
MER
		
Milieu Effect Rapportage
Bij het ontwerp van de te treffen maatregelen dient rekening te
•
(Macro)stabiliteit binnenwaarts/buitenwaarts - een deel
worden gehouden met ontwikkelingen die zich naar verwachting
van 		de dijk wordt
instabiel als gevolg
hoge
MKBA
Maatschappelijke
kostenvan
en langdurig
baten analyse
in de toekomst voordoen, zoals zeespiegelstijging. Gezien de
waterstanden en schuift aan de binnenzijde/buitenzijde af.
MRA 		
Metropoolregio Amsterdam
toekomstige uitbreidbaarheid van de waterkering geldt dat primair
•
Kruinhoogte – de dijk is onvoldoende hoog, waardoor golven
N2000		
Natura
2000 over de dijk kunnen slaan.
grond als materiaal voor de dijkversterking wordt toegepast.
bij een zeer hoge
waterstand
Als voor een dergelijke versterking onvoldoende ruimte is of dit
•RWSOpbarsten/opdrijven
–
Een
afsluitende
grondlaag
breekt
open
		
Rijkswaterstaat
gepaard gaat met hogere kosten, komen constructies (bijvoorbeeld:
door de toegenomen grondwaterdruk, waardoor grondwater
TEEB		
Economie
vanwordt
Ecosystemen
en Biodiversiteit damwanden, diepwanden) in beeld.
opwelt en zand
onder de dijk
weggespoeld.
•
Bekleding
– Voorontwerp
de bekleding Projectplan
wordt beschadigd door een
VOPP
		
Doelmatig
golfaanval of een hoge waterstand, waarna de kern van de dijk
W+B		
Witteveen+Bos
Dit houdt in dat de te leveren inspanningen en uitgaven om de
door erosie wordt aangetast en de dijk bezwijkt.
opgave te realiseren daadwerkelijk bijdragen aan het behalen
van het beoogde doel (voldoen aan de norm) en dat de kosten
in verhouding staan tot de opbrengsten. Dit betekent ook dat
er afgeweken kan worden van geldende leidraden en technisch
rapporten, als deze leiden tot een te conservatief en kostbaar
ontwerp.

<< Terminologie dijkprofiel
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Introductie van het onderzoek
Deel I van dit rapport is introducerend van aard. Eerst
wordt een inleiding gegeven over de ontwikkeling van de
dijkversterkingsopgave. De aanleiding van het onderzoek wordt
besproken en het probleem wordt gedefinieerd. Vervolgens
wordt de visie op het probleem toegelicht en de gehanteerde
onderzoeksaanpak. Als laatste wordt de casus geïntroduceerd
aan de lezer. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt een korte
samenvatting gegeven, te herkennen als een schuingedrukte
alinea.
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1.Inleiding
In deze tijd van zeespiegelstijging moeten dijken telkens versterkt worden om bestand te blijven tegen het water. De discussie
over hoe dijkversterkingen moeten worden aangepakt wordt sinds de jaren ‘70 gevoerd. In toenemende mate is er erkenning van
de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het Nederlandse dijklandschap. In Nederland valt de dijkversterking
binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Door bezuinigingen is de opzet van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
veranderd; de financiële ontwerpeis ‘sober en doelmatig’ is nu het mantra. In de praktijk resulteren deze eisen in het sectoraal
in plaats van integraal aanpakken van dijkversterkingsprojecten. Hierdoor worden meekoppelkansen niet benut, terwijl er
aanwijzingen zijn dat integraliteit en meekoppelkansen dijkversterkingsprojecten efficiënter en goedkoper kunnen maken en op
meer maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

1.1 De dijkversterkingsopgave
Dijken, iconen van onze eeuwenlange strijd tegen
het water
Een goede bescherming tegen het water is altijd
belangrijk geweest in ons lage en natte land. Dijken
beschermen ons al eeuwen tegen overstromingen
vanuit zee en rivieren. In Nederland liggen vele
duizenden kilometers dijk, waarvan de meeste al
eeuwenoud en sterk bepalend zijn voor het karakter
van de gebieden waar ze liggen (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed 2013). Het zijn daarmee markante
cultuurhistorische structuren die diep verweven zijn
in onze Nederlandse cultuur en landschap. Ze zijn
iconisch voor onze eeuwenlange strijd tegen het water.
Dijken zijn van oorsprong puur functionele elementen
en moesten na aanleg telkens versterkt worden om
bestand te blijven tegen het water. Daarnaast daalt de

bodem in West- en Noord-Nederland al eeuwenlang
ten opzichte van de zeespiegel en komt het land achter
de dijken naar verhouding steeds lager te liggen.
Ook nu wordt er steeds aan dijken gewerkt. Door
klimaatverandering moeten dijken bestand gemaakt
worden tegen hogere waterstanden. Daarnaast hebben
we nieuwe inzichten opgedaan over de manieren
waarop dijken kunnen bezwijken (faalmechanismen)
wat leidt tot nieuwe versterkingsmaatregelen.
Hoogwaterbeschermingsprogramma
De waterschappen en het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in
het Hoogwaterbeschermingsprogramma in alliantie
maatregelen uit om de primaire waterkeringen
(dijken, dammen, duinen en kunstwerken) aan de
veiligheidsnorm te laten voldoen. Nederland toetst

“Ruimtelijk en integraal ontwerpen gaat over de aansluiting met bestaande ruimtelijke plannen, over het bewaken
van de integraliteit in de opgave, het verbinden van techniek en ruimtelijke vormgeving, over samenwerken in het
proces en de inzet van beeldende communicatie.” (Rijswijk 2014)
Fig. 1.1 ‘Werkzaamheden aan het dijkvak Hoorn - Enkhuizen’ (Lammers 2015)
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sinds 1996 periodiek of de primaire keringen aan
de veiligheidsnormen voldoen. Keringen die niet
voldoen worden opgenomen in het programma
(Hoogwaterbeschermingsprogramma n.d.).
Na de watersnoodramp werden de dijken dermate
robuust en zwaar uitgevoerd dat veel dijkwoningen
moesten worden gesloopt en het bestaande
karakteristieke dijklandschap ernstig werd aangetast
(Rijswijk 2014). Dit leidde tot felle kritiek in de jaren
zestig en zeventig en vormde het begin van een omslag
in de waardering van de dijk en het benaderen van de
dijkversterking. Rijkswaterstaat ging destijds “..voor
een zo sober mogelijk dijkprofiel – liefst in een rechte
lijn - en iedereen die het anders of iets extra’s wilde
diende daarvoor te betalen. De recreatieondernemers
betalen voor een fietspad, de natuurbescherming
voor het sparen van een bijzondere strang, het
cultuurbeleid voor het maken van een bocht om een
beschermde boerderij, etc., etc. Deze benadering heeft
– om het zacht uit te drukken – niet erg veel succes
gehad.” (Sijmons 2011). Deze sectorale benadering
kreeg veel maatschappelijk verzet en Rijkswaterstaat
kreeg het verwijt een ‘staat binnen de staat’ te zijn
en het ministerie van V&W het verwijt ‘niet als een

departement van algemeen bestuur te functioneren’
(Sijmons 2011).
Als reactie op de kritieken stelde de toenmalige minister
van Verkeer en Waterstaat de onderzoekscommissieBecht in. De commissie pleitte voor ‘uitgekiende
dijkontwerpen’ waarin de landschappelijke, natuur- en
cultuurhistorische (LNC) waarden werden geborgd
met de hulp van ruimtelijk ontwerpers (Becht 1977).
In navolging van de commissie-Becht werd in 1992
de commissie Boertien opgericht. Zij concludeerde
dat een dijkversterking een integrale ontwerpopgave
is en noemden dit ‘integraal ontwerpen’. Daarnaast
werd wederom geadviseerd extra zorg te besteden
aan het ontwerpen van nieuwe dijken in relatie tot
landschap, natuur en cultuur (Rijkswaterstaat 1993).
Ruimtelijke ontwerpers, zoals landschapsarchitecten,
en natuur- en milieuorganisaties werkten ten tijde van
de Commissie Boertien, in de jaren ’90, nauw samen
met de waterschappen en dat leidde tot goed ingepaste
dijken in het landschap (Dooren & Ven 1997).
Sinds de jaren ‘70 wordt de discussie over de
landschappelijke kwaliteit van dijken en de technische
verbeteringsopgaven gevoerd. De dijk wordt

“Hoe gaan we om met een traditie van honderden jaren dijkenbouw, met de dorpse idylles die zich in de loop der
tijden langs die dijken hebben gevormd, met de natuurlijke vegetaties aan weerszijden, met fietsers en wandelaars
die zich op de dijk willen ontspannen?” (Rijswijk 2014)
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inmiddels allang niet meer als een puur functioneel
waterkerend element gezien en de dijkversterking
niet meer als een puur civiel technische opgave. Naast
de toenemende erkenning van de landschappelijke
en cultuurhistorische waarde van de dijk en het
dijklandschap, wordt ook erkend dat onze dijken
multifunctioneel zijn in gebruik. Naast bewoning
wordt er op de dijk gerecreëerd, heeft de dijk
natuurwaarden en is de dijkweg vaak een belangrijke
ontsluitingsroute voor verkeer.
Met verschillende Rijksprogramma’s zoals het
Deltaprogramma en het daaronder vallende Ruimte
voor de Rivier programma, is er veel ervaring opgedaan
met de ruimtelijke en integrale ontwerpaanpak binnen
waterveiligheidsprojecten (Hattum et al 2015; Kok
et al 2014). Het programma Ruimte voor de Rivier
is hier een goed voorbeeld van. In dit programma
wordt zowel gebiedsontwikkeling als waterveiligheid
integraal bekeken en is ruimtelijke kwaliteit, naast
hoogwaterveiligheid, een tweede hoofddoelstelling.
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1.2 Sectorale aanpak
Sober en Doelmatig
De afgelopen jaren hebben het Rijk en decentrale
overheden (provincies, gemeenten en waterschappen)
moeten bezuinigen. Zij moeten met minder geld
hun taken uitvoeren. Tegelijkertijd zijn de komende
jaren grote investeringen nodig, waaronder voor
hoogwaterbescherming. In het Bestuursakkoord Water
is afgesproken om in te zetten op doelgerichter en
efficiënter waterbeheer, dat wil zeggen kwaliteit, maar
tegen lagere kosten (Bestuursakkoord Water 2011).
“De nieuwe aanpak van het waterbeheer moet dan ook
solide, simpel en sober zijn” (Bestuursakkoord Water
2011). Voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma
is de ontwerpeis ‘sober en doelmatig’ een belangrijk
uitgangspunt geworden voor de financiering. Sober
in de zin dat alleen maatregelen gefinancierd kunnen
worden uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma,
die bedoeld zijn om de primaire waterkering weer aan
de veiligheidsnorm te laten voldoen. Doelmatig in
de zin dat er wordt gezocht naar oplossingen met de
laagste kosten, gerekend over de gehele levensduur van
de waterkering” (Hoogwaterbeschermingsprogramma
n.d.).
Inpassen, meekoppelen, uitwisselen
Wat betreft ruimtelijke kwaliteit en integraliteit staan
in het Hoogwaterbeschermingsprogramma drie
begrippen centraal:
•

inpassen: Voor een goede landschappelijke
inpassing van een maatregel is sectoraal geld
beschikbaar. Hier hanteert men het principe
dat het niveau van ruimtelijke kwaliteit in het

gebied na uitvoering van de veiligheidsmaatregel
minimaal gelijk blijft aan de oorspronkelijke
situatie. Het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit is geen expliciete doelstelling en
daarvoor is geen sectoraal geld beschikbaar.
•

meekoppelen: Bij meekoppelen gaat het om
het meenemen van andere gebiedsopgaven en
doelstellingen van stakeholders in de regio, nietzijnde waterveiligheid. De extra kosten die de
meekoppeling met zich meebrengt moeten uit
andere middelen worden gefinancierd.

•

uitwisselen: Bij uitwisselen gaat het over
ruimtelijke maatregelen die bijdragen aan de
hoogwaterbescherming en daarmee (deels)
uitwisselbaar zijn met dijkverbetering. Dit betekent
bijvoorbeeld dat de dijk niet of minder versterkt
hoeft te worden. Voor deze uitwisselmaatregelen
is wel sectoraal geld beschikbaar.

Sectorale praktijk
In de handreiking Landschappelijke Inpassing van
het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
wordt
gesteld dat aandacht voor mogelijkheden op het
gebied van integrale gebiedsontwikkeling, inpassing,
meekoppelen, uitwisselen, en ruimtelijk ontwerpen
onderdeel is van ieder project. In de praktijk blijkt
echter dat dijkversterkingsprojecten vaak sectoraal
worden aangepakt, integraliteit ontbreekt en
meekoppelkansen niet worden benut (Kok et al 2014;
Immink 2007; Tettero et al 2014a; Tettero et al 2014b;
Planbureau voor de Leefomgeving 2014). “Kansen om
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Fig. 1.2 Luchtfoto Uitdam, met op de achtergrond Marken (Kisjes 2013)

meer te doen met andere ruimtelijke opgaven worden
maar moeizaam benut. Integraliteit in dijkversterking
blijkt een lastige opgave..” (Tromp et al 2012).
Verschillende rapporten en onderzoeken noemen de
volgende oorzaken:
1. Financiële ontwerpeis ‘sober en doelmatig’
Door de financiële ontwerpeis ‘sober en doelmatig’
kunnen meekoppelkansen niet worden gefinancierd
uit
het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De ontwerpeis ‘sober en doelmatig’ wordt als
belangrijkste oorzaak genoemd (van Buuren &
Teisman 2014; geïnterviewde binnen waterschap
HHNK 2015; Hattum et al 2015; Kok et al 2014;
Immink 2007; Tettero et al 2014a; Tettero et al 2014b;
Tromp 2016; Planbureau voor de Leefomgeving
2014; VROM 2007; Waardevol verbinden - STOWA
Strategienota 2014-2018 2014). Het verbeteren van
hoogwaterbescherming staat op gespannen voet met
de ruimtelijke kwaliteit vanwege de mogelijkheden
voor financiering (Kok et al 2014; Waardevol
verbinden - STOWA Strategienota 2014-2018 2014).
Omdat voor het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit
is geen sectoraal geld beschikbaar.
“Het nHWBP is weliswaar een effectieve organisatie,
maar het accent ligt wel op het sober en doelmatig
uitvoeren van projecten in een vaste volgorde en binnen
duidelijke randvoorwaarden met een vrijwel exclusieve
focus op het op orde brengen en houden van primaire
waterkeringen. Dat verhoudt zich niet automatisch
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goed tot een gebiedsgerichte voorkeurstrategie die
gebaseerd is op meekoppelkansen, ruimtelijke kwaliteit
en maatschappelijke meerwaarde.” (van Buuren &
Teisman 2014)
2. Richtlijnen sturen niet aan op integrale benadering
Daarnaast wijst men op de richtlijnen voor de
aanpak van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De richtlijnen sturen niet aan op integrale,
gebiedsgerichte en innovatieve oplossingen. “De
Commissie Boertien (1993) concludeerde dat
‘dijkversterking een (integrale) ontwerpopgave is’.
Dat betekent dat uitwerking en realisatie van zowel
een veiligheids- als ruimtelijke opgave mogelijk is.
In het recent gepubliceerde document Handreiking
Verkenningsfase nHWBP (2013) ontbreekt deze
aanpak echter.” (Kok et al 2014)
3. Toetskader exclusief gericht op ‘sober en doelmatig’
Wat betreft het beoordelingskader worden plannen
getoetst op soberheid en doelmatigheid, dit in
tegenstelling tot het programma Ruimte voor de Rivier
waar ook wordt getoetst op ruimtelijke kwaliteit. Het
waterschap en Rijkswaterstaat worden binnen het
Hoogwaterbeschermingsprogramma niet afgerekend
op de mate van integraliteit en gebiedsgerichtheid van
de projecten.
4. Stringente planning en urgentie
De stringente planning en urgentie van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma worden ook
genoemd als oorzaak voor niet meekoppelen van

gebiedsopgaven (Tettero et al 2014a; Hattum et al
2015). “De planning en het kasritme zijn leidend.
Dit bemoeilijkt een flexibele en integrale benadering
van waterveiligheidsopgaven omdat voor andere
ruimtelijke opgaven vaak afwijkende termijnen
gelden.” (Hattum et al 2015).
“De urgentie van waterveiligheidsopgaven is vaak een
complicerende factor in de zoektocht naar synergie:
indien er sprake is van grote urgentie is er relatief
weinig ruimte of flexibiliteit om te zoeken naar
meekoppelkansen. Aan de andere kant is de motivatie
om deze kansen te verkennen vaak afwezig als er sprake
is van weinig of geen urgentie.” (Tromp et al 2012)
5. Risicomijdende houding
Daarnaast zorgen de stringente planning en urgentie
ervoor dat waterschappen een risicomijdende houding
aannemen omdat men bang is voor vertragingen.
Daardoor kiezen zij eerder voor sectorale, technische
en traditionele oplossingen dan voor integrale
en innovatieve oplossingen (Hattum et al 2015;
Planbureau voor de Leefomgeving 2014; VROM
2007). Vaak leiden deze traditionele en technische
oplossingen tot weerstand bij omwonenden en andere
partijen (Planbureau voor de Leefomgeving 2014).
Concluderend kan worden gezegd dat de volgende
aspecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
leiden tot een sectorale aanpak in de praktijk:
• financiële ontwerpeis ‘sober en doelmatig’
• richtlijnen sturen niet aan op integrale benadering

•
•
•

toetskader exclusief gericht op sober en doelmatig
stringente planning en urgentie
risicomijdende houding

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het
momenteel
lopende
Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma is vergeleken
met andere Hoogwaterbeschermingsprogramma’s zeer
sectoraal ingestoken. “Bij de waterschappen wordt het
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma ervaren
als zeer strikt en met erg harde deadlines. ‘Bijplussen’
is erg moeilijk binnen dit programma.” (interview
Tromp directie HWBP) De eerste projecten binnen dit
programma gaan richting de realisatiefase. De effecten
van dit strikte programma op de landschappelijke
kwaliteit van dijklandschappen kunnen pas over een
paar jaar worden vastgesteld. Tromp stelde wel dat
in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma
(hHWBP) er meer ruimte komt voor meekoppelkansen
omdat er meer ruimte komt voor de financiering
hiervan.
Sectorale nostalgie
Sijmons (2011) spreekt in zijn essay ‘Kwaliteit is geen
luxe’ het vermoeden uit dat de hang naar een sectorale
aanpak te maken kan hebben met de irritaties en
frustraties over de stroperigheid van de ruimtelijke
ordening. De ruimtelijke ordening gaat steeds
meer richting een procedurele en juridische kant
(Sijmons 2011). De procedures zijn tijdrovend en de
voorbereidingskosten (alle kosten binnen een project
die niet aan de directe bouw en constructie worden
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uitgegeven) van projecten zijn explosief gestegen van
ca. 10% in 1970 tot zo’n 25% met uitschieters van
40%. (Stichting AQUade 2011) Binnen de categorie
voorbereidingskosten is het aandeel kosten voor
vergunningen en proceduretrajecten gestegen. Door
het toetsen op mogelijk ongewenste effecten (zoals de
Milieu Effect Rapportage, de Watertoets, etc.) nemen
‘onderzoek en toetsen’ nu 45% op van het budget en
is het aandeel voor techniek en ontwerp teruggelopen
naar 10%. (Stichting AQUade 2011)
Een sectorale aanpak wordt gezien als helder en
doortastend en de frustratie over de stroperigheid
van de ruimtelijke ordening “..wordt geprojecteerd
op kwaliteit als vermeend luxe-artikel of op integraal
werken als verdachte van extra stroop” (Sijmons 2011).
Hierdoor ontstaat er een nostalgische hang naar de
sectorale aanpak van vroeger en lijkt de reactie te zijn
dat “..alles waarvan vermoed wordt dat het de zaken
ingewikkelder of complexer maakt moet worden
vermeden of weggesneden” (Sijmons 2011).
Positieve ervaringen met integrale aanpak
Toch
is
de
huidige
aanpak
van
het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
opmerkelijk
gezien de ervaringen en ontwikkelingen met het
integraler aanpakken van waterveiligheidsprojecten.
Er zijn de afgelopen jaren tal van positieve
ervaringen opgedaan met een integrale aanpak
en meekoppelkansen (Hattum et al 2015). Naast
het programma Ruimte voor de Rivier, hebben de
programma’s Natuurlijke Klimaatbuffers, Building
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with Nature en het Corporate Innovatieprogramma
van Rijkswaterstaat veel kennis en positieve ervaringen
opgeleverd over slimme meekoppelkansen (Hattum
et al 2015; Kok et al 2014). De sobere en doelmatige
aanpak is bedoeld om dezelfde kwaliteit te leveren
tegen lagere maatschappelijke kosten. In de praktijk
blijkt uit evaluaties van integrale programma’s dat
het inzetten op integraliteit en ruimtelijke kwaliteit
juist kan leiden tot lagere maatschappelijke kosten,
tot versnelling in de besluitvorming en tot een groter
maatschappelijk draagvlak (Tettero et al 2014a;
Sijmons 2011; Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2014).
“Het blijkt dat met meekoppelen projecten efficiënter,
mooier en vaak óók goedkoper gerealiseerd worden.
Op projectniveau zijn wel aantoonbaar significante
besparingen ten opzichte van traditionele alternatieven
gerealiseerd.” (Hattum et al 2015)
Tettero et al (2014a) gaan in vakblad H2O nog een
stap verder en menen dat het sectoraal aanpakken
van dijkversterkingsprojecten verkwisting van
publiek geld tot gevolg heeft en daarmee strijdig is
met de voorwaarde dat dijken ‘betrouwbaar, sober en
efficiënt’ moeten worden gebouwd, omdat toevoeging
van gebruiksfuncties zou kunnen bijdragen aan het
terugverdienen van de kosten.
Samenvattend kan worden gezegd dat er
van meerdere kanten aanwijzingen zijn dat
de
huidige
dijkversterkingen
binnen
het

Hoogwaterbeschermingsprogramma sectoraal worden
aangepakt en meekoppelkansen veelal niet worden
benut (van Buuren and Teisman 2014; Hattum et al
2015; Kok et al 2014; Immink 2007; Tettero et al 2014a;
Tettero et al 2014b; Tromp et al 2012; Planbureau
voor de Leefomgeving 2014; VROM 2007; Waardevol
verbinden - STOWA Strategienota 2014-2018 2014).
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat integraliteit en
meekoppelkansen dijkversterkingsprojecten efficiënter
en goedkoper maakt, en dat het project op meer
draagvlak kan rekenen (Hattum et al 2015; Tettero et
al 2014a; Sijmons 2011; Ministerie van Infrastructuur
en Milieu 2014).
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2. visie Van dijk naar dijklandschap
‘Integratie’ is altijd onderdeel geweest van de core business van landschapsarchitectuur. Maar een algemene definitie van integratie
kan niet worden vastgesteld. Meekoppelen is een vorm van integratie en gaat over het verder te kijken dan de grenzen van je
eigen project of organisatie en het integreren van andere opgaven, projecten en disciplines. Met dit landschapsarchitectonisch
onderzoek wordt de meerwaarde van integratie in een dijkversterkingsontwerp onderzocht, wat vervolgens een motivatie kan zijn
om integratie op beleidsniveau door te voeren, namelijk een verbetering van het HWBP. Het is belangrijk dat we een integrale
aanpak hanteren welke gericht is op meekoppelkansen bij dijkversterkingen, voor het behoud van de landschappelijk kwaliteit
van het dijklandschap, voor het efficiënt werken en het benutten van synergie kansen wanneer we grote investeringen in dijken
doen. We moeten geen ontwerp maken voor de dijk (lijn) maar voor het dijklandschap (vlak).

2.1 integratie in landschapsarchitectuur
De oorzaken van de sectorale aanpak van
dijkversterkingen zoals de financiële ontwerpeis ‘sober
en doelmatig’, de stringente planning en sectorale
mindset vragen om aanpassingen en oplossingen
die niet in de eerste instantie op het vlak van
landschapsarchitectuur liggen. Maar het probleem
heeft wel zijn negatieve uitwerking op het landschap,
het werkterrein van de landschapsarchitect.
In literatuur over integratie in landschapsplanning
wordt onderscheid gemaakt tussen procedurele
integratie (integratie van verschillende stakeholders
en disciplines in besluitvormingsprocessen) en
substantieve integratie (integratie van elementen
uit de leefomgeving in bijvoorbeeld een ontwerp)
(Eggenberger and Partidário 2000). De oorzaken
van de sectorale aanpak, welke zijn geschetst in het

vorige hoofdstuk, bevinden zich voornamelijk op
het procedurele vlak. Voor substantieve integratie
is procedurele integratie nodig (Bohnet et al 2011;
Dramstad et al 2001; Kidd 2007; O’Farrell &
Anderson 2010; Pickett et al 2004). Dit was terug te
zien bij de sectorale aanpak van dijkversterkingen
waar procedurele integratie mist en dit resulteert
in het ontbreken van substantieve integratie in
dijkversterkingsplannen (zie hoofdstuk 1.2).
Substantieve integratie is altijd onderdeel geweest
van de kern van landschapsarchitectuur als discipline
(Janssens & van Tatenhove 2000). Het concept
‘integratie’ wordt al tientallen jaren gebruik in de
landschapsplanning, met literatuurverwijzingen die
teruggaan tot de jaren 1970 (Lierop et al 2016*). Het
integreren van verschillende thema’s en aspecten
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Fig. 2.1. Foto Waterlandse Zeedijk in Uitdam, met dijkwoningen onderaan de dijk

was al een wezenlijk onderdeel van Frederick Law
Olmsteds werk in de negentiende eeuw (Meyer 2008).
Uit de literatuur review van Lierop et al (2016*) blijkt
dat het concept ‘integratie’ in de literatuur vaak wordt
aangeduid als multifunctioneel (Antrop 2005; Lovell &
Johnston 2009; Van Damme et al 2013) of als inter- of
transdisciplinair (Höchtl et al 2007; Vigar 2009; Walz
et al 2007; Wong 2002). Maar in veel papers wordt ook
erkend dat de betekenis van integratie niet kan worden
vastgelegd in één enkele definitie (Kidd 2007). Ook
van Lierop et al (2016*) concluderen dat integratie
afhankelijk is van de context van een project en dat
daarmee een algemene definitie niet kan worden
vastgesteld. Zij stellen dat de betekenis van ‘integratie’
afhangt van de standpunten van de stakeholders en de
benadering en uitdagingen van het project.
In de literatuur maakt men ook onderscheid in de
‘richting’ van integratie. Verschillende ‘richtingen’
worden beschouwd als verschillende vormen van
integratie. Wanneer men het project als een punt in
ruimte beschouwd, kan men integreren met punten
boven, onder, links en rechts van het project. (Lierop
et al 2016) Dit is wat met horizontale, verticale en
diagonale integratie wordt bedoeld (Janssens & van
Tatenhove 2000; Healey 2006; Kidd 2007; Vigar 2009).
Een project kan worden uitgebreid van een punt in de
ruimte tot een volume. Het integreren van elementen
die binnen of buiten het volume liggen wordt
integratie van interne of externe relaties genoemd
(Lierop et al 2016*). In het literatuuroverzicht door
Lierop et al (2016*) wordt de richting van de integratie
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ook besproken in termen van tijd (Botequilha Leitão
& Ahern 2002; Höchtl et al 2007), schalen (Bohnet
et al 2011; Parrott & Meyer 2012), aangrenzende
ruimten (Antrop 2000; Lovell & Johnston 2009), en
verder kijken dan de grenzen van je eigen project of
organisatie (von Haaren & Albert 2011; Walz et al
2007).
Meekoppelen is een begrip welke door het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
is
geïntroduceerd. Met meekoppelen wordt binnen
het programma bedoeld het meenemen van
andere gebiedsopgaven en doelstellingen van
stakeholders in de regio, niet-zijnde waterveiligheid.
(Hoogwaterbeschermingsprogramma n.d.) Kijkend
naar de definities van integratie binnen de literatuur
kan meekoppelen worden beschouwd als het
integreren van externe relaties. Het gaat over het
verder te kijken dan de grenzen van je eigen project
of organisatie en het integreren van andere opgaven,
projecten en disciplines.
In dit onderzoek houd ik de definitie van meekoppelen
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan.
Sectoraal kan worden beschouwd als het
tegenovergestelde van integraal. In dit onderzoek
wordt onder sectoraal verstaan: het hebben van
een exclusieve focus op één doelstelling of thema
binnen projecten. Bij een sectorale aanpak van
dijkversterkingen krijgt hoogwaterveiligheid als
doelstelling de exclusieve focus.

2.2 Landschapsarchitectonische visie
Mijn landschapsarchitectonische visie, een set
van persoonlijke standpunten over de discipline,
beïnvloedt mijn benadering van het probleem van de
sectorale aanpak van dijkversterkingen. Daarom is
het belangrijk deze visie en standpunten expliciet te
maken.
Mijn benadering van landschapsarchitectuur heeft
veel overeenkomsten met wat Crewe and Forsyth
(2003) ‘Design as Synthesis’ noemen. Crewe and
Forsyth (2003) onderscheiden 6 benaderingen van
landschapsarchitectuur. Design as Synthesis is een
realistische en praktische benadering. Het hoofddoel
is het oplossen van een probleem waarbij alle relevante
aspecten en dimensies worden geintegreerd in een
samenhangend ontwerp. De synthese (integratie)
vindt op verschillende schaalniveau’s en dimensies
plaats: het gaat om het integreren van tegengestelde
belangen maar ook het verbinden van fysieke
landschapselementen.
Om tot een integraal ontwerp te komen moet een
landschapsarchitect samenwerken met andere
disciplines. De kracht van de landschapsarchitect
is om een brug te slaan tussen gespecialiseerde
professionals zoals ecologen en civiel ingenieurs.
Beauregard (1989) stelde in zijn beschrijving van de
‘synthetic city’ dat landschapsarchitecten en planners
de losse fragmenten, welke het resultaat zijn van
tegenstrijdigheden, kunnen integreren in een uniek
en ordelijk geheel en om dat te kunnen doen moeten

zij de grenzen van hun eigen discipline overstijgen
en specialistische kennis van andere disciplines
integreren.
Olmsteds benadering van landschapsarchitectuur
wordt ook wel eens beschreven als een nieuwe
vorm van civiele techniek welke functie en esthetiek
synthetiseert (NYC Parks n.d.). Deze karakterisering
is treffend voor de rol van een landschapsarchitect
bij dijkversterkingen. Landschapsarchitecten moeten
techniek, landschap en maatschappij bij elkaar
brengen in een integraal ontwerp voor de dijk en
het omliggende landschap. Daarnaast moet “het
resultaat een dynamisch, samenhangend geheel zijn
dat kan blijven ontwikkelen om te voldoen aan de
veranderende behoeften en verlangens en welke
ook het heden met het verleden verbindt” (Spirn in
Duchhart, 2007, p.17).
Landschapsarchitectuur is een toegepaste wetenschap.
Dit betekent dat de discipline niet alleen kennis
produceert die bijdraagt aan de wetenschappelijke
‘body of knowledge’, maar dat de discipline ook kennis
produceert voor het oplossen van maatschappelijke
problemen (waaronder ook hoogwaterveiligheid
valt). Landschapsarchitectuur is bijzonder goed in
het overbruggen van de kloof tussen wetenschap
en samenleving (Duineveld & Beunen 2014). Het
overbruggen van deze kloof is een kwestie die door
Louise Fresco, voorzitter van het College van Bestuur
van Wageningen UR, al jaren onder de aandacht wordt
gebracht.
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Gezien mijn landschapsarchitectonische visie
is het begrijpelijk dat ik de sectorale aanpak
van dijkversterkingen wil onderzoeken. Met
landschapsarchitectonisch onderzoek wil ik de
meerwaarde onderzoeken van een integraal
dijkversterkingsontwerp waarin gebiedsopgaven
zijn
meegekoppeld.
Daarmee
richt
dit
landschapsarchitectonisch onderzoek zich op
substantieve integratie en niet op procedurele
integratie. De uitkomst van het beleid van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
wordt
onderzocht en niet het beleid zelf. De resultaten
van het onderzoek kunnen wel leiden tot
procedurele aanbevelingen t.a.v. het beleid van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Fig. 2.2. Foto van een verzwaarde rivierdijk (Waaldijk Dalem) uit
de jaren ‘80. Door het technische en ‘plompe’ dijkontwerp is de relatie tussen de dijk en het aangrenzende landschap afgezwakt.
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Fig. 2.3. Illustratie; de dijk van lijn naar zone (Palmboom 2016)

Fig. 2.4. Illustratie hoe een technisch dijkversterkingontwerp het
karakteristieke dijklandschap kan aantasten; de relatie tussen de
dijk en de dijkwoning vermindert, de markante vorm van de dijk
wordt afgezwakt, de dijk wordt zelfstandiger en komt los te staan
van het omliggende landschap. (Feddes & Halenbeek 1988)

2.3 Vooronderstelling - Van dijk naar dijklandschap
Vanuit de sectorale en technische aanpak wordt
de dijk benaderd als een lineair element in onze
leefomgeving niet of maar beperkt interacteert met
die leefomgeving. Maar in de praktijk is de dijk geen
op zichzelf staand lineair landschapselement. De dijk
(lijn) ligt in een landschap (vlak) en is hiermee op vele
manieren (ruimtelijk) verbonden. De omgeving van de
waterkering is permanent in beweging en interacteert
met de dijk. De waterkering is een onderdeel van een
groter geheel, het is een begrenzing in de ruimte van
de overgang tussen land en water (Tromp et al 2012).
Deze overgang is van oudsher juist een gebied met een
grote aantrekkingskracht voor verschillende vormen
van landgebruik.
De opzet van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
zorgt ervoor dat er alleen op de dijk als lijn wordt
gefocust met als resultaat dat er technische en
sectorale dijkontwerpen worden gemaakt. Hierdoor
werken overheden en andere initiatieven langs elkaar
heen waardoor synergie kansen niet worden benut
terwijl we maatschappelijk gezien grote investeringen
doen. Verder houden op deze manier de ruimtelijke
ontwikkelingen rondom de dijk geen rekening met
elkaar en kunnen ze elkaar onbewust tegenwerken
(Tromp et al 2012). Het negeren van de omgeving van
de dijk en de interactie hiertussen zorgt er ook voor
dat kansen op het verbeteren van de landschappelijke
kwaliteit niet worden benut. De dijkversterkingen uit
de jaren zestig en zeventig laten zien dat technische en
sectorale dijkontwerpen het bestaande karakteristieke

dijklandschap ernstig kunnen aantasten (zie fig. 2.2 en
2.4) Voorbeelden hiervan zijn o.a. de dijkversterkingen
in Papendrecht, Oppijnen en Neerrijnen. De
technische en sectorale ontwerpen zorgde ervoor dat
de relatie van de dorpen en het landschap met de rivier
verdween (Gemeente Papendrecht 2013)(Waterschap
Rivierenland 2015).
Ik denk dat het belangrijk is dat we een integrale
aanpak hanteren bij dijkversterkingen, welke gericht
is op meekoppelkansen, voor het behoud van de
landschappelijke kwaliteiten van het dijklandschap,
voor het efficiënt werken en het benutten van
synergie kansen wanneer we grote investeringen
in dijken doen. We moeten geen sectoraal ontwerp
maken voor alleen de dijk (lijn) maar een integraal
ontwerp voor het dijklandschap (vlak) (zie fig. 2.3).
Voor landschapsarchitecten is hier een belangrijke
rol weggelegd. Landschapsarchitecten kunnen
tegenstellingen en specialistisch kennis van andere
disciplines integreren in een uniek samenhangend
ontwerp (Beauregard 1989).
De volgende vooronderstelling wordt aangehouden in
dit onderzoek:
Door het meekoppelen van gebiedsopgaven bij
dijkversterkingen krijgt het ontwerp meer functionele
en landschappelijke kwaliteit en daarmee een grotere
maatschappelijke waarde.
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3. opzet van het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek toegelicht. De meerwaarde van een integraal dijkversterkingsontwerp t.o.v. een
sectoraal ontwerp wordt onderzocht aan de hand van één casus, de versterking van de Waterlandse Zeedijk. Door het sectorale
ontwerp van het waterschap te vergelijken met een zelf ontworpen integrale variant worden de meerwaarden vastgesteld van
het meekoppelen van gebiedsopgaven bij dijkversterkingen. De gebruikte onderzoeksstrategie is gebaseerd op ‘research-throughdesigning’, oftewel ontwerpend onderzoek. Met deze onderzoeksstrategie wordt ontwerpen ingezet als onderzoeksmethode. Het
is een cyclisch proces van ontwerpen, het toetsen van de ontwerpproducten en deze weer verbeteren. Het toetsen wordt op een
kwalitatieve manier gedaan d.m.v. interviews met stakeholders en experts van verschillende disciplines. Zij vormen samen het
testforum.
Probleemstelling
Het
huidige
nationale
waterbeleid
(Hoogwaterbeschermingsprogramma)
resulteert
in een sectorale aanpak van dijkversterkingen.
Waterschappen voelen zich gedwongen tot het hebben
van een exclusieve focus op het op orde brengen van de
sterkte van de waterkering. Het gevolg hiervan is dat
gebiedsopgaven die spelen rondom de dijk nauwelijks
worden meegekoppeld bij het versterkingsproject.
Naast dat dit inefficiënt is en dat synergie kansen
niet worden benut, wanneer we grote investeringen
in dijken doen, kunnen sectorale en technische
ontwerpen ook het karakteristieke dijklandschap
aantasten.
Kenniskloof
De discussie over een sectorale versus integrale aanpak
van waterveiligheidsprojecten is erg actueel, zowel
in Nederland als internationaal. Er is al veel kennis
opgedaan over een integrale aanpak. (Hattum et al
2015; Kok et al 2014; Ministerie van Infrastructuur
en Milieu 2014; Tettero et al 2014a; Sijmons 2011)

maar er is nog niet eerder systematisch onderzocht
wat de meerwaarde is van het meekoppelen van
gebiedsopgaven (niet-zijnde hoogwaterveiligheid) bij
dijkversterkingen. Met dit onderzoek wil ik bijdragen
aan het dichten van deze kenniskloof.
Doelstelling
Dit onderzoek focust zich specifiek op het meekoppelen
van gebiedsopgaven (niet-zijnde hoogwaterveiligheid)
bij dijkversterkingen. Het doel van deze thesis is om
vanuit het perspectief van een landschapsarchitect
een bijdrage te leveren aan de discussie of een
integrale aanpak beter is dan een sectorale aanpak.
Met landschapsarchitectonisch onderzoek wordt
de meerwaarde onderzocht van een integraal
dijkversterkingsontwerp waarin gebiedsopgaven zijn
meegekoppeld. Daarnaast wil ik met het onderzoek
een bijdrage leveren aan de verbeteringen en
discussie rond de aanpak van dijkversterkingen in
Nederland
(Hoogwaterbeschermingsprogramma)
en in het buitenland. Dit zal worden gedaan door
de meerwaarden al dan niet aan te tonen van een
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Fig. 3.1. Luchtfoto dijkdorp Durgerdam aan het IJmeer (Kisjes 2013)
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dijkversterkingsontwerp waarin gebiedsopgaven wel
zijn meegekoppeld.

Sub-vragen

Casus de Waterlandse Zeedijk
In het onderzoek is gebruikt gemaakt van één
casus, de versterking van de Waterlandse Zeedijk.
Deze dijk wordt momenteel binnen het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma versterkt en is
een illustratief praktijkvoorbeeld van de problemen
rond de sectorale aanpak. In het volgende hoofdstuk
wordt de casus geïntroduceerd.

•

Onderzoeksvragen
Bij landschapsarchitectonisch onderzoek wordt
onderscheid gemaakt tussen onderzoeks-, ontwerp- en
zoekvragen. Onderzoeksvragen leveren nieuwe kennis
op, ontwerpvragen richten zich op het toepassen
van de nieuwe kennis in een ontwerp en zoekvragen
leveren geen nieuwe kennis op maar brengen kennis
van derden bij elkaar. Binnen het ontwerpproces
zullen allerlei zoekvragen zich aandienen, die worden
hier niet besproken.
Hoofdonderzoeksvraag
Wat is de meerwaarde van het meekoppelen van
gebiedsopgaven bij de versterking van de Waterlandse
Zeedijk?
Ontwerpvraag
Welk ontwerp voor de versterking van de Waterlandse
Zeedijk biedt optimale kansen voor het meekoppelen
van gebiedsopgaven die nu en in de toekomst spelen?

•

•
•
•

Wat zijn de karakteristieken en kwaliteiten van het
dijklandschap van de Waterlandse Zeedijk?
Welke versterkingsmaatregelen zijn noodzakelijk om de
Waterlandse Zeedijk aan de wettelijke veiligheidsnorm te
laten voldoen?
Welke gebiedsopgaven spelen er rond de Waterlandse
Zeedijk en om welke interventies zijn hiervoor nodig?
Op welke wijze en in welke mate kunnen de
verschillende interventies worden meegekoppeld per
versterkingsmaatregel?
Welke criteria hanteren de stakeholders bij de toetsing
van het dijkversterkingsontwerp voor de Waterlandse
Zeedijk en wat is de weging van deze criteria?

Onderzoekproces
Voor de versterking van de Waterlandse Zeedijk
heeft het waterschap Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier een ontwerp gemaakt. Dit
ontwerp, welke binnen de randvoorwaarden van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma is gemaakt,
wordt gebruikt als ijkpunt (0-meting) en representeert
een sectoraal ontwerp. Voor het onderzoek zal
ik een integraal dijkversterkingsontwerp met
meekoppelkansen worden ontwerpen. Door het
integrale ontwerp met het sectorale ontwerp te
vergelijken kan worden vastgesteld wat de specifieke
meerwaarden zijn. Oftewel, uit deze vergelijking blijkt
of de vooronderstelling (zie pag. 33) al dan niet wordt
bevestigd.
‘Research-through-desiging’
De gebruikte onderzoeksstrategie is gebaseerd
op ‘research-through-designing’ (Lenzholzer et
al 2012). Bij ‘research-through-designing wordt
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Fig. 3.2. Schema onderzoeksproces ‘research-through-designing’, met daaronder ingezoomd op het ontwerpproces

ontwerpen ingezet als onderzoeksmethode. ‘Researchthrough-designing’ is een goede methode voor
waterveiligheidsprojecten waar wordt getracht naar
synergie en meekoppelkansen omdat het verschillende
partijen, ambities en projecten kan verbinden (van
Kapel 2016*).
In het Nederlands wordt ‘research-throughdesigning’ aangeduid als ontwerpend onderzoek.
Uit de geannoteerde bibliografie van Duchhart
(2011) blijkt dat ‘research-through-designing’ in de
praktijk en academische wereld verschillend wordt
opgevat. In de praktijk wordt onder ontwerpend
onderzoek een aanpak verstaan waarbij er intensief
met verschillende partijen wordt samengewerkt,
bijvoorbeeld in workshops, om samen tot ontwerpen
en ideeën te komen. In de academische wereld wordt
onder ‘research-through-designing’ verstaan dat het
ontwerpen zelf een methode is om nieuwe kennis
te generen (Lenzholzer et al 2012). Lenzholzer et al
(2013) hebben er daarom voor gekozen het werkwoord
‘designing’ te gebruiken, om zo de activiteit en niet het
product te benadrukken.
Het ontwerpen voor de casus zal worden ingezet
als onderzoeksmethode om de meerwaarde van
een versterkingsontwerp met meekoppelkansen te
onderzoeken. Daarnaast zal al ontwerpend worden
onderzocht hoe andere gebiedsopgaven met de
dijkversterking kunnen worden meegekoppeld.
Een kenmerk van ‘research-through-designing’ is dat
ontwerpen en het evalueren of testen van het ontwerp
elkaar afwisselen. Een ontwerp, meekoppelvariant
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Relatie ontwerp en onderzoek
Er zijn verschillende relaties mogelijk tussen
onderzoek en ontwerp(en); ‘research for design’,
‘research-on-design’
en
‘research-throughdesigning’. (Lenzholzer et al 2012) Bij ‘research
for design’ informeert of onderbouwt onderzoek
het ontwerp, bij ‘research on design’ wordt het
ontwerp zelf geanalyseerd en bij ‘researchthrough-designing’,
ook
wel
ontwerpend
onderzoek genoemd, wordt ontwerpen ingezet als
onderzoeksmethode. (Lenzholzer et al 2012) Met
onderzoek wordt in deze context wetenschappelijk
onderzoek bedoeld.
Fig. 3.4. Extra informatie over verschillende mogelijke relaties
tussen onderzoek en ontwerp

of ander ontwerpproduct wordt getest en vervolgens
verbeterd en doorontworpen. Dit cyclisch ontwerpen onderzoeksproces zal ook worden aangehouden
in dit onderzoek. In fig. 3.3 is het onderzoeksproces
schematisch
weergegeven.
Omdat
dit
een
constructivistisch kwalitatief onderzoek is worden
de ontwerpen op een kwalitatieve manier getest. Dit
zal worden gedaan d.m.v. interviews met experts van
verschillende disciplines binnen ingenieursbureau
Witteveen+Bos en met de stakeholders van de
casus. Ontwerpproducten worden voorgelegd en
getoetst op basis van expert judgement door experts
van disciplines zoals civiele techniek, ecologie,
landschapsarchitectuur, planologie, maatschappelijke
kosten-baten etc. De stakeholders hebben op twee
momenten feedback gegeven.

Analyse ontwerp
Bij de laatste toetsing, de vergelijking van het integrale
ontwerp met het sectorale ontwerp, wordt gebruik
gemaakt van een aantal assessment methoden zoals
Multi Criteria Assessment en Kosten-Batenanalyse.
Het sectorale ontwerp van het waterschap functioneert
als nulmeting en het integrale ontwerp wordt getoetst
t.o.v. het sectorale ontwerp. De uitkomsten van deze
assessment vormen de basis om de voor- en nadelen
van een integraal ontwerp vast te stellen.
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Aangezien de casus onderdeel is van het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP-2)
hebben de conclusies en aanbevelingen voornamelijk
betrekking op dit specifieke versterkingsprogramma.
Wel kunnen aanbevelingen in de vorm van lessons
learned worden meegenomen voor het nieuwe
Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP), de
opvolger van het HWBP-2.
Ontwerpproces
Het ontwerpproces bestaat uit een sequentie
van een drie ontwerpstappen of fasen; ‘Analyse
Meekoppelkansen’,
‘Variantenstudie’
en
‘Landschapsplan’. Binnen deze ontwerpstappen is er
veel ruimte voor iteratieve momenten. Deze werkwijze
wordt ook wel aangeduid als een stage-process
model (Rowe 1987). De fasen hebben een duidelijk
eindproduct welke vervolgens de input is voor de
volgende ontwerpfase.

Fase 1 Analyse Meekoppelkansen
Onderdeel van het landschapsarchitectonisch
ontwerpproces is een landschapsanalyse omdat
eerst grip moet worden verkregen op het landschap
voordat interventies kunnen worden voorgesteld. De
eerste fase begint met een landschapsanalyse naar de
karakteristieken, kwaliteiten, problemen en kansen
van het dijklandschap van de Waterlandse Zeedijk.
Deze analyse wordt gedaan d.m.v. een descriptive
strategy (Deming en Swaffield 2011); directe
observaties (zoals veldbezoeken, eigen beschrijvingen)
worden gecombineerd met secundaire beschrijvingen
(beschrijvingen en analyses van anderen), om zo tot
een goed onderbouwde landschapsanalyse te komen.
Fase 2 Variantenstudie
De landschapsanalyse vormt de input voor de analyse
naar de gebiedsopgaven en de meekoppelkansen.
De conclusies uit de meekoppelkansen-analyse
(hoe kunnen interventies voor gebiedsopgaven
worden gecombineerd met versterkingsmaatregelen)
vormen de input voor een variantenstudie. Er zijn
zes meekoppelvarianten gemaakt a.d.h.v. ranking;
iedere meekoppelvariant heeft een andere volgorde
van prioriteit van de gebiedsopgaven. Tijdens de
variantenstudie worden d.m.v. korte informele
interviews met experts van verschillende disciplines de
varianten aangescherpt en gecheckt op haalbaarheid.
De stakeholders kiezen een voorkeursvariant, welke
verder wordt ontworpen naar een landschapsplan.
De gedachte hierachter is dat de variant welke
favoriet is onder de stakeholders intrinsiek de meeste
meekoppelkansen bevat, omdat alle stakeholders
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in de variant kansen zien om hun eigen opgaven en
projecten mee te koppelen.
Fase 3 Landschapsplan
In de derde fase wordt de voorkeursvariant uitgewerkt
en doorontworpen naar landschapsplan. Bij het
ontwerpen worden schaalsprongen gemaakt die in
het schema in- en uitzoomen worden genoemd.
Ontwerpideeën uit de variant op de grote schaal
worden d.m.v. inzooms getest op hun uitwerking
op de kleine schaal (proefontwerpen). Vervolgens
wordt er weer uitgezoomd om het ontwerp op de
grote schaal aan te scherpen aan de resultaten van
de inzooms. Ook hier is er d.m.v. korte informele
interviews met experts gecheckt op haalbaarheid van
het ontwerp. Waar nodig is het ontwerp aangescherpt.
Het landschapsplan zal worden gepresenteerd aan alle
stakeholders. De feedback van de stakeholders wordt
gebruikt om het ontwerp weer aan te scherpen, om
zo tot een realistische en waardige variant te komen
tegenover het ontwerp van het waterschap.
Multidisciplinair ontwerpen
Tijdens het onderzoeksproces vindt er veel
wisselwerking plaats in alle fasen met experts van
andere disciplines. Wanneer experts van andere
disciplines pas in de laatste fase van het ontwerpproces
zouden worden geraadpleegd zou er een sectorale
aanpak worden gehanteerd vanuit de discipline
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landschapsarchitectuur. Om tot een integraal ontwerp
te komen moet input van de verschillende relevante
disciplines vanaf het begin worden meegenomen
alsook gedurende alle fasen van het ontwerpproces.
Pool van experts (Witteveen+Bos)
• Bert Hidding (aquatische ecologie)
• Ruben Vermeer (ecologie - vogels)
• Koen Princen (aquatische ecologie)
• Dirk-Jan Jaspers Focks (civiele techniek)
• Rob Nieuwkamer (MKBA)
• Martijn Franssen (landschapsarchitectuur)
Eenmalig geïnterviewde experts
• Marinke Steenhuis (cultuurhistorie, ARO prov. N-H)
• Ellen Tromp (planologie en bestuurskunde, PhD
kandidaat STW Multifunctional Flood Defences,
Programmadirectie HWBP)
• Edo Gies (onderzoeker Alterra - bodemdaling)
Fig. 3.5. Experts betrokken bij het onderzoek

Relevantie en internationale context
Waterkeringen zijn van oudsher gebieden met een
grote aantrekkingskracht op verschillende vormen
van landgebruik. Bij het versterken van waterkeringen
wordt er ingegrepen op de directe leefomgeving van
bewoners. Dit soort maatregelen moeten daarom
met grote zorgvuldigheid worden gedaan. Op dit
moment schiet men tekort bij de aanpak van deze
versterkingen op het gebied van meekoppelkansen.
Tegelijkertijd staat Nederland de komende jaren
voor grote hoogwaterveiligheidsopgaven door
een stijgende zeespiegel en nieuwe normen voor
waterkeringen. De huidige opgave voor het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
bestaat
uit
maatregelen voor ruim 700 kilometer primaire
waterkeringen (dijken) en meer dan 200 kunstwerken
(Hoogwaterbeschermingsprogramma n.d.). Daarmee
is het Hoogwaterbeschermingsprogramma het meest
omvangrijke programma dat de komende jaren op
watergebied wordt uitgevoerd. Het is van belang dat
we deze honderden kilometers dijk op een goede
manier versterken.
Niet alleen in Nederland speelt deze opgave.
Ongeveer 50% van de wereldbevolking woont in
kustgebieden of rivier delta’s (Deltares 2007). In deze
dichtbevolkte deltagebieden zijn waterkeringen vaak
multifunctioneel in gebruik en is het belangrijk dat bij
het versterken er rekening wordt gehouden met deze

multifunctionaliteit en andere gebiedsopgaven die
spelen rond de waterkering.
Inzicht en verbeteringen in hoe men omgaat met
het multifunctionele karakter van een waterkering
en gebiedsopgaven die spelen rond een waterkering
is voor Nederland, maar ook voor deltagebieden
buiten Nederland, de komende tientallen jaren zeer
belangrijk. Deze MSc thesis richt zich specifiek op de
problemen van het meekoppelen van gebiedsopgaven
bij dijkversterkingen binnen Nederland. Dit maakt
de context van dit onderzoek vrij specifiek. Maar de
resultaten van dit onderzoek kunnen ook waardevol
zijn voor waterkeringen in deltagebieden buiten
Nederland.
Daarnaast is het goed hier te noemen dat door
onze eeuwenlange strijd tegen het water Nederland
internationaal voorop loopt wat betreft expertise in
watermanagement en waterveiligheid (Derksen 2013).
Integraal watermanagement is een belangrijk export
product voor Nederland. Dit was recent nog te zien in
de prijsvraag Rebuild by Design, een ontwerpprijsvraag
om de regio New York bestendiger te maken tegen
klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel
na orkaan Sandy. Nederland was met maar liefst vier
Nederlandse teams goed vertegenwoordigd onder de
winnaars. Des te meer is het opmerkelijk dat we in
Nederland momenteel een sectorale aanpak hebben
voor dijkversterkingen.
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4. casus de waterlandse zeedijk
De versterking van de Waterlandse zeedijk, een Markermeerdijk ten noorden van Amsterdam, illustreert goed de problemen
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het voorontwerp van het waterschap is niet integraal en bevat geen (significante)
meekoppelkansen. Het draagvlak van het voorontwerp onder omwonenden is laag en de provincie Noord-Holland en de gemeente
Amsterdam wijzen het ontwerp af. De provincie en de gemeente roepen om een ontwerp welke gebiedsopgaven meekoppelt en de
monumentale dijk minder aantast. De provincie probeert het waterschap te inspireren met 4 integrale denkrichtingen. Deze zijn
gebruikt ter inspiratie in deze thesis maar ze zijn niet letterlijk meegenomen. De vier stakeholders die zijn meegenomen in het
ontwerpend onderzoek zijn: waterschap Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, gemeente
Amsterdam en Rijkswaterstaat.

4.1 Dijkversterkingsproject waterlandse zeedijk
Monumentale dijk
De casus van dit onderzoek is de versterking van
de Waterlandse Zeedijk. Deze dijk is een oude
Zuiderzeedijk tussen Amsterdam – Noord en afslag
naar Marken. De dijk is meer dan 800 jaar oud en is
aangemerkt als een provinciaal monument (Eker et al
2014). Onder de rook van Amsterdam scheidt de dijk
twee landschappen. Binnendijks ligt Waterland, een
veenweidegebied met melkveehouderijen, natuur en
oude karakteristieke Noord-Hollandse dorpjes zoals
Durgerdam en Uitdam. Buitendijks ligt het IJmeer
en Markmeer met uitzicht op Amsterdam, IJburg en
Almere.
Afgekeurd in de tweede toetsronde
De Markermeerdijken zijn in de tweede toetsronde
(2001-2006) grotendeels afgekeurd, waaronder de
gehele Waterlandse Zeedijk. De Markermeerdijken
beschermen samen ongeveer 1,2 miljoen Noord-

Hollanders. De wettelijke waterveiligheidsnorm
voor de Markermeerdijken is vastgesteld op
1/10.000. Dit betekent dat een overstromingskans
wordt geaccepteerd van 1 op de 10.000 jaar. De
gehele Waterlandse Zeedijk voldeed niet aan de
veiligheidsnorm en is daarmee volledig afgekeurd.1
De dijk ligt op een veenpakket en is in honderd jaar
tijd zo’n 50 cm gezakt, sommige stukken zakken
1 tot 1,5 cm/jaar (‘Versterking Markermeerdijken
blijft omstreden’ 2015). De versterking van de
Markermeerdijken is opgenomen in het Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) en
vanaf 2021 moet de dijk voor 50 jaar aan de norm
voldoen.
Illustrerend praktijkvoorbeeld
Het dijkversterkingsproject van de Waterlandse
Zeedijk illustreert als praktijkvoorbeeld de
problemen van de sectorale aanpak van het (tweede)
1
De dijk is afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit en op
een aantal plekken zijn er problemen met buitenwaartse stabiliteit,
hoogte, bekleding en kans op opbarsten/opdrijven (piping).

Fig. 4.1. Foto vanaf de Waterlandse Zeedijk met op de achtergrond de skyline van Amsterdam
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Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het sober en
doelmatige voorontwerp (Voorontwerp Projectplan;
VOPP) van waterschap Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, waarin gebiedsopgaven
niet zijn meegekoppeld, krijgt veel kritiek
(van Loenen 2015; Red de Zuiderzeedijk 2015;
‘Versterking Markermeerdijken blijft omstreden’
2015). Het draagvlak voor het ontwerp is laag onder
omwonenden en andere partijen. Zij vinden dat de
historisch waardevolle dijk en het karakteristieke
dijklandschap ernstig worden aangetast in het
voorontwerp (van Loenen 2015; Red de Zuiderzeedijk
2015;
‘Versterking
Markermeerdijken
blijft
omstreden’ 2015). Deze casus is een illustrerend
praktijkvoorbeeld van hoe de randvoorwaarden van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma leiden tot
een technisch ontwerp welke het dijklandschap aantast
en gebiedsopgaven niet meekoppelt.
Voorontwerp Projectplan waterschap
In juli 2014 is het Voorontwerp Projectplan (VOPP)
vastgesteld door waterschap Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, dit ontwerp dient als basis
voor het definitieve versterkingsontwerp (zie fig. 4.4).
In het voorontwerp is te zien dat de huidige dijk op
bijna het gehele traject wordt afgegraven en een nieuwe
lagere dijk met een flauw talud afwisselend binnenen buitenwaarts (ca. 20m) wordt aangelegd. De oude
� � �� � ��� ��� ��� �

2006

2007/2008

twee toetsronde
waterschap HHNNK
Markermeerdijken start dijkverst.project
afgekeurd
Amsterdam - Hoorn

(monumentale) dijk wordt daarmee grotendeels
niet behouden. Deze oplossing bleek financieel en
technisch het meest sober en doelmatig.
Het waterschap heeft een inventarisatie gedaan van
mogelijke meekoppelkansen (zie bijlage 1). Er zijn veel
meekoppelkansen geïdentificeerd maar de meesten
vielen af vanwege de mogelijkheden voor financiering
(geïnterviewde binnen waterschap HHNK november
2015). Uiteindelijk is één meekoppelkans opgenomen
in het voorontwerp; een parkeervoorziening onder
aan de dijk bij het Kinselmeer. Voor de andere
meekoppelkansen, zoals grote gebiedsopgaven,
hanteert het waterschap het principe ‘niet onmogelijk
maken’.
Provincie en gemeente wijzen voorontwerp af
Ook de provincie Noord-Holland en de gemeente
Amsterdam hebben moeite met het feit dat de
monumentale dijk en het landschap ernstig worden
aangetast. “Het ontwerp van het waterschap is bij wijze
van spreken het naschilderen van De Nachtwacht. Het
wordt nooit zoals het was.” (geïnterviewde gemeente
Amsterdam december 2015) In de Verkenningsfase
van het project is een Kader Ruimtelijke Kwaliteit
opgesteld door het waterschap, provincie en
Rijkswaterstaat, om de kwaliteiten van het gebied te
borgen en ervoor te zorgen dat deze een volwaardige
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plek krijgen in de planvorming. Het versterkingsprincipe van het voorontwerp,
afwisselend een binnen- en buitenwaartse versterking, is conform de ‘beste keuze’
uit het Kader Ruimtelijke Kwaliteit (KRK). Echter bleek bij de uitwerking hiervan
dat dit betekent dat de oude dijk grotendeels zal worden afgegraven en dat daarom
het voorontwerp botst met uitgangspunten van het Kader Ruimtelijke Kwaliteit.
“Uitvoering volgens dit alternatief heeft grote consequenties voor het provinciale
monument (over een lengte van vele kilometers) en verandert het aangezicht van de
dijk en het landschap drastisch. De provincie betwijfelt daarom of de dijkversterking
in deze vorm vergunbaar is.”(Provincie Noord-Holland 2016a).
Daarnaast zien zowel de provincie als gemeente gebiedsopgaven die meer of minder
direct verbonden zijn met de dijk, het omliggende landschap en de versterkingsopgave.
Het zijn gebiedsopgaven die nu al spelen of in de toekomst op het gebied afkomen.
Deze gebiedsopgaven (bovenlokale belangen) zijn onder andere; de slechte ecologische
toestand van het IJ- en Markermeer, matige biodiversiteit van Waterland, toenemende
recreatieve en toeristische druk op de dijk en Waterland (toename van 30% de komende
10 jaar), toenemende verkeersdrukte op en rond de dijk, bodemdaling van het veen en
levensvatbaarheid van de landbouw in Waterland (Provincie Noord-Holland 2016a;
Riet et al 2014; Visbeen et al 2011)(zie hoofdstuk 5). De provincie en gemeente geven
beiden aan behoefte te hebben aan een bredere benadering van de dijkversterking,
waarin wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om opgaven en ontwikkelingen te
koppelen aan de versterking en tegelijkertijd de dijk en het landschap minder aan te
tasten (Provincie Noord-Holland 2016a; Provincie Noord-Holland 2016b).
Tweeledige opgave casus versterking Waterlandse Zeedijk:
• gebiedsopgaven meekoppelen
• minder aantasten monumentale dijk en landschap
Rol provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het vaststellen van het
dijkversterkingsplan en toets of er alles aan gedaan is om tot een veilige en
maatschappelijk aanvaardbare dijkversterking te komen. Daarnaast heeft zij de rol
voor het bewaken van bovenlokale belangen, het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit
en is ze verantwoordelijk voor het provinciale monument (Provincie Noord-Holland
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Fig. 4.4. Voorontwerp Projectplan (Provincie Noord-Holland 2016b)

4 Denkrichtingen voor de versterking van de Waterlandse Zeedijk, Provincie Noord-Holland
1. Twee Gezichten

2. Waterlandse Ensembles

3. Dansende Dijken

4. Waterlandgoed

Binnendijks: behoud landschap
gericht op baten voor bewoners
Buitendijks:
innovatief
landschap gericht op baten voor
stedelijk recreanten

Kralenketting van verschillende
unieke landschapjes met eigen
identiteit aan beide zijden van de
dijk

Dijkversterking volgt oude dijkloop
niet, maar krijgt nieuwe moderne
belijning

Niet de dijk maar het landschap
wordt
klimaatbestendig
gemaakt
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2016a). Ruimtelijke kwaliteit is een speerpunt in de
Provinciale Structuurvisie en wordt in de provinciale
Watervisie ook aan dijkversterkingen gekoppeld. In
het Coalitieakkoord van mei 2015 is opgenomen dat
de provincie een coördinerende rol heeft in het bij
elkaar brengen van partijen en in het meekoppelen
van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, recreatie
en natuur bij dijkversterkingen (Provincie NoordHolland 2016a).
Vier denkrichtingen provincie
De provincie heeft vorm en inhoud gegeven aan deze
rol door het inspiratiedocument ‘Waterlandse Zeedijk,
vier denkrichtingen voor een toekomstbestendige
dijk’ op te stellen. Dit document bevat vier nieuwe
denkrichtingen (zie fig. 4.5) welke input moet geven
voor het ontwerp van de dijkversterking, waaraan
momenteel door de Alliantie Markermeerdijken
(waterschap en aannemersconsortium) verder wordt
gewerkt (Provincie Noord-Holland 2016b). De vier
denkrichtingen zijn geen ontwerpen maar dienen
puur als input en inspiratie voor het ontwerp en de
discussie. “De denkrichtingen helpen mee om tot
oplossingen te komen voor een veilige dijk, met respect
voor monument, natuur en landschap, leefomgeving
van bewoners, én een dijk die ruimte biedt aan
recreanten en toeristen.” (Provincie Noord-Holland
2016b). De vier denkrichtingen zijn ook gebruikt ter
inspiratie voor deze thesis maar ze zijn niet letterlijk
meegenomen in het ontwerpproces. Er is voor
gekozen om zelf meekoppelvarianten te ontwerpen.
Wel wordt in de discussie teruggekomen op hoe de
denkrichtingen zich verhouden tot de resultaten van
het onderzoek.

Beperkingen door lopend versterkingsproject
De specifieke vraag van de provincie en gemeente naar
een integraler dijkversterkingsontwerp maakt deze
dijkversterking een interessante casus. De Alliantie
Markermeerdijken is nog volop bezig met het
dijkversterkingsontwerp. Dit maakt deze casus extra
interessant en dit onderzoek relevant voor de praktijk
omdat de uitkomsten in het lopende project gebruikt
kunnen worden. Daarnaast geeft dit ook beperkingen.
De namen van de mensen die worden geïnterviewd van
de stakeholder partijen kunnen niet worden genoemd
i.v.m. politieke gevoeligheden. Witteveen+Bos
is daarnaast onderaannemer binnen de Alliantie
Markermeerdijken, wat maakt dat het betrekken
van bewoners en het delen van informatie met hen
gevoelig ligt. Om het lopende versterkingsproject niet
te verstoren zijn omwonenden niet actief betrokken
bij het onderzoek. Wel is kennisgenomen van hun
wensen en ideeën. Deze zijn meegenomen in het
ontwerpproces, maar er is afgezien van het voorleggen
van de resultaten aan hen.
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Fig. 4.5. Vier denkrichtingen voor de versterking van de Waterlandse Zeedijk van de provincie Noord-Holland (Provincie Noord-Holland 2016b)

4.2 Introductie stakeholders
Bij het versterking van de Waterlandse Zeedijk zijn
veel partijen betrokken. “Veel partijen claimen
het landschap van de Waterlandse Zeedijk.”
(geïnterviewde provincie Noord-Holland januari
2016) Hierdoor is er een stapeling van claims van o.a.
stedelingen, bewoners van de dijk, natuurorganisaties,
recreatieverenigingen etc. op het dijklandschap. Niet
al deze partijen zijn betrokken in het onderzoek. Er
is voor gekozen om 4 stakeholders te betrekken. Deze
zijn;
• Waterschap
Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier
• Provincie Noord-Holland
• Gemeente Amsterdam
• Rijkswaterstaat
De stakeholders vormen de rode draad in het
onderzoek. Alvorens de resultaten van het
onderzoek te bespreken in deel II, worden ze eerst
geïntroduceerd. De focus ligt op hoe de verschillende
stakeholders betrokken zijn bij het versterkingsproject
van de Waterlandse Zeedijk. Grofweg ligt de
dijk tussen drie grote ruimtelijke componenten;
Amsterdam, Waterland en het Markermeer (zie fig.
4.6). De stakeholders hebben allemaal een andere rol
binnen het versterkingsproject, voortkomend uit hun
beheerareaal, verantwoordelijkheden en taken.

•
•
•
•

		
•
•
•
•
•
•

•
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areaal: de Waterlandse Zeedijk (zie fig. 4.6) (totaal
areaal: primaire keringen, secundaire keringen en
binnendijks water)
verantwoordelijk voor het op orde houden
(versterken) van de dijk en projectleider van het
dijkversterkingsproject
stelt het dijkversterkingsontwerp op (i.s.m.
marktpartij) en betrekt hierbij andere stakeholders
en omgevingspartijen
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de dijk (en ander areaal)

areaal: het provinciaal areaal beslaat het gehele
dijklandschap (zie fig. 4.6)
werkt als partner samen met het waterschap
binnen het versterkingsproject
rol als ‘bevoegd gezag’: verantwoordelijk
voor het toetsen en goedkeuren van het
dijkversterkingsplan
bewaken van bovenlokale belangen
bewaken van de ruimtelijke kwaliteit
coördinerende rol in het bij elkaar brengen van
partijen en in het meekoppelen van ruimtelijke
kwaliteit, cultuurhistorie, recreatie en natuur bij
dijkversterkingen
verantwoordelijk voor het provinciale monument

S i t u a ti e d i j k l a n d s c h a p
Waterland

Amsterdam

Markermeer

		
		
DIJK

•
•
•
•
•

areaal: stad Amsterdam en groot deel van
Waterland (binnendijkse dijklandschap)(zie fig.
4.6)
werkt als partner samen met het waterschap
binnen het versterkingsproject
bewaken van de belangen van inwoners gemeente
Amsterdam
verantwoordelijk voor stadsontwikkeling van
Amsterdam
verantwoordelijk
voor
beheer
van
veenweidegebied Waterland

Waterland

Amsterdam

		

•
•
•
•

areaal: IJmeer en Markermeer (buitendijks
dijklandschap)(zie fig. 4.6)
werkt als partner samen met het waterschap
binnen het versterkingsproject
verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van
het IJmeer en Markermeer
verantwoordelijk voor de nautische veiligheid van
het IJmeer en Markermeer

Markermeer

Waterland

Amsterdam

Markermeer
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Fig. 4.6. Huidige situatie ruimtelijke componenten en areaalaanduiding van de verschillende stakeholders

Deel II
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Ontwerpend onderzoek
In deel II worden de stappen van het ontwerpend onderzoek
besproken. Voor de structuur van de hoofdstukken zijn de
fasen uit het onderzoeksprocesschema aangehouden (zie
pag. 48). Het eerste hoofdstuk ‘Analyse Meekoppelkansen’
bevat bespreekt drie analysen: een landschapsanalyse, een
analyse naar de gebiedsopgaven en hoe deze opgaven met
versterkingsmaatregelen kunnen worden gekoppeld. In
het tweede hoofdstuk komt de variantenstudie aanbod.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 ‘Landschapsplan’
de uitwerking van de voorkeursvariant naar een
landschapsplan toegelicht. Deel II sluit af met een analyse
hoofdstuk waarin het integrale ontwerp en het voorontwerp
van het waterschap worden vergeleken.
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5. analyse meekoppelkansen
5.1 Landschapsanalyse dijklandschap
Uit de landschapsanalyse kwamen o.a. de volgende karakteristieken: contrast tussen de kusten van het Markermeer, de
openheid van het binnendijkse en buitendijkse landschap, het spitse dijkprofiel en het grillige dijktracé. Hoogwaterveiligheid
(de dijkversterkingsopgave) vormt de hoofdopgave van de casus. Dit is momenteel een opgave doordat we voor langere periodes
hoge waterstanden hebben in het Markermeer. Uit een probleemboom zijn drie hoofdopgaven gedestilleerd: Het ecosysteem
van het Markermeer, de veenweideproblematiek in Waterland en de metropolitane druk vanuit Amsterdam. Op het
dijkprofiel is al ontwerpend onderzocht hoe de interventies voor deze drie gebiedsopgaven kunnen worden gecombineerd met
verschillende versterkingsmaatregelen. Hieruit bleek dat een nieuwe dijk buitendijks of binnendijks van de oude dijk de meeste
meekoppelkansen biedt.
Een landschapsanalyse is gedaan om grip te krijgen
op het dijklandschap van de Waterlandse Zeedijk
alvorens interventies worden voorgesteld. Het doel
is om karakteristieken en kwaliteiten vast te stellen.
Problemen en opgaven worden in het volgende
deelhoofdstuk (5.2) besproken.
Landschap wordt in dit onderzoek beschouwd als het
zichtbaar resultaat aan het oppervlakte van de aarde

van interacties tussen mens en natuur (Kerkstra en
Vrijlandt 1988).
De analyse is op 3 schaalniveau’s gedaan;
• schaalniveau regio – regionale context van de dijk
• schaalniveau dijklandschap – de dijk in zijn
directe omgeving
• schaalniveau dijk – de dijk en aanliggende
elementen

5.1.1 schaalniveau regio - regionale context van de dijk
Contrast kusten
De Waterlandse Zeedijk is onderdeel van de
Markermeerdijken. De westelijke en zuidelijke
dijktrajecten betreffen de oude Zuiderzeekusten die
het ‘oude land’ al eeuwen lang beschermen. Hier is
de Waterlandse Zeedijk onderdeel van. Deze kusten
hebben een grillig en kronkelig dijktracé omdat ze
in het verleden bloot stonden aan de invloed van
de Zuiderzee, natuurlijke verlandingsprocessen en

inpoldering (Eker et al 2014). Het ‘oude land’ is een
organische gegroeid landschap met een kleinschalig
karakter.
Het contrast is groot met het ‘nieuwe land’ aan
de overkant van het Markermeer (zie fig. 5.2) Het
conceptuele en planmatig ontworpen landschap van
de Flevopolder heeft een grootschalig karakter. De
Markermeerdijken zijn hier robuuste strakke dijken
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Fig. 5.1 Luchtfoto Holysloot richting de Uitdammer Die en dijkdorp Uitdam (Kisjes 2013)
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Fig. 5.2 Contrast kusten, foto ‘oude land’ (Siebe Swarts in Loenen 2015), foto Flevopolder (Topsector Water 2015)

Het contrast tussen de oude en nieuwe kusten en
daartussen de openheid en uitgestrektheid van het
Markermeer is een bijzonder kenmerk.
Regionale ruimtelijke eenheden
De Waterlandse Zeedijk ligt binnendijks tegen
de regionale ruimtelijke eenheid Amsterdam aan
en scheidt de eenheden Waterland en IJmeer/
Markermeer (zie fig. 5.3). Het Markermeer en
IJmeer vormen een grote open ruimten. Door de
grillige kust van het ‘oud land’, in de vorm van
kapen en baaien (zie fig, 5.27), ontstaan er kleinere
open ruimten voor de kust. In 5.1.3 wordt dit
nader toegelicht.

HOORNSE HOP

ZEEVANG

MARKERMEER

GOUWZEE

WATERLAND
FLEVOLAND

IJMEER

AMSTERDAM
HET GOOI

Fig. 5.3 Binnendijkse (links) en buitendijkse (rechts) ruimtelijke eenheden
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5.1.2 schaalniveau dijklandschap – de dijk in zijn directe omgeving
Landschapseenheden
In het dijklandschap worden 6 landschapseenheden
onderscheiden: veenweidelandschap, droogmakerijen,
binnendijkse wateren, groot (buitendijks) water,
buitendijks voorland en het stedelijke landschap (zie
fig. 5.4). De dijk scheidt het veenweidelandschap
met daarin enkele kleine droogmakerijen en grillige
plassen (binnendijkse eenheden) met het buitendijks
voorland en het grote open water van het IJmeer
en het Markermeer (buitendijkse eenheden). Het
stedelijk landschap van Amsterdam ligt als eenheid
aan de rand van het dijklandschap van de Waterlandse
Zeedijk maar de stad heeft een sterke invloed op de
aanliggende landschappen.

Landschapseenheden

Fig. 5.4 Kaart landschapseenheden

veenweidelandschap
Karakteristieken
• Veenbodem of klei-op-veen en een hoge
grondwaterstand
• Grote openheid van het landschap
• Grondgebruik afwisselend melkveehouderij,
agrarisch natuurbeheer en natuur
• Voorkomen weide- en moerasvogels
• Kleine authentieke dorpjes in open landschap
• Stilte- en donkergebied

Verkaveling
• Middeleeuwse strokenverkaveling en
historische watergangen
• De plassen doorkruisen de verkaveling

•

Fig. 5.5 Foto veenweidelandschap Waterland

Bij natuurpercelen is de verkaveling
minder strak en is er een hogere dichtheid
van sloten

Fig. 5.6 Illustratie verkavelingsstructuur, boven: grasland, rechts: natuurpercelen
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Dorpen
• Waterland is een relatief dunbevolkt gebied met kleine
besloten dorpjes in het open veenweidelandschap.
• De meeste dorpen zijn de afgelopen eeuwen nauwelijks
gegroeid en bestaan nog uit authentieke houten
woningen in Waterlandse grijs- en blauwtinten.
• Aan de Waterlanse Zeedijk liggen twee dorpen, welke
verschillend zijn in typologie (zie fig. 5.9 en 5.10)
Buiten de dorpen is er geen dijkbewoning.

dijkdorp - aan de dijk

•
•
•

dijkdorp - achter de dijk

Dorpen: Durgerdam
•
Structuurdrager dorp: dijk
•
Huizen liggen aan de kruin en
zijn georiënteerd op het water
Dorpsmorfologie: lint
•

Fig. 5.9 Illustratie dijkdorp aan de
dijk en foto Durgerdam

Dorpen: Uitdam
Structuurdrager dorp: dijk
Huizen liggen onderaan het
dijktalud en zijn georiënteerd
op het achterland
Dorpsmorfologie: lint

Fig. 5.10 Illustratie dijkdorp achter
de dijk en foto Uitdam

Fig. 5.7 Foto open veenweidelandschap met Ransdorp

plasdorp

•
•

•

Dorpen: Holysloot en Zuiderwoude
Structuurdrager dorp: plas
Huizen zijn georiënteerd op de plas,
dorp omarmt de grillige plas. De
linten hebben daardoor bijzondere
vormen.
Dorpsmorfologie: lint

Fig. 5.11 Illustratie plasdorp en
luchtfoto Holysloot (Siebe Swarts)

wegdorp

•
•
•

Dorpen: Ransdorp, Broek in
Waterland en Zunderdorp
Structuurdrager dorp: weg
Huizen georiënteerd op de
weg
Dorpsmorfologie: lint of
geconcentreerde kern

Fig. 5.12 Illustratie wegdorp en foto
Ransdorp

Fig. 5.8 Karakteristieke brug

losse (lint)bebouwing

•
•

Losse (agrarische)
woningen langs oude
ontginningslinten
Woningen aan de koppen
van de lange smalle
verkaveling

Fig. 5.13 llustratie losse bebouwing
en foto Liergouw

droogmakerijen
Karakteristieken
•
•
•
•

•
•

Open landschap
Het afwisselende karakter van kleine droogmakerijen
en veengebieden komt nergens anders in Laag Holland
voor en is daarmee uniek.
Grondgebruik: intensieve melkveehouderij of agrarisch
natuurbeheer, geen natuurpercelen.
De twee kleine droogmakerijen langs de Waterlandse
Zeedijk hebben een subtiel hoogteverschil met het
veenweidegebied. De lagere ligging is niet zo duidelijk
als bij grotere droogmakerijen.
Lage grondwaterstand (ong. -60cm t.o.v. MV)
Enkele boerderijen, geen dorpen

Fig. 5.14 Foto droogmakerij Blijkmeer met melkveehouderij

Verkaveling
• Rationele rechte verkaveling
• Grotere percelen dan in veenweidelandschap
• Ringsloot en kleine boezem markeren droogmakerij

Fig. 5.15 Illustratie verkavelingsstructuur droogmakerijen

Fig. 5.16 Luchtfoto van goed herkenbare droogmakerij Blijkmeer
(Palmboom 2016)

binnendijkse wateren
Karakteristieken
• Grote plassen en meren doorkruisen de verkaveling van
het veenweidelandschap.
• De plassen hebben amorfe en grillige vormen.Waterland
was vroeger doorzeefd met grote en kleine plassen die
met elkaar en met de Zuiderzee in verbinding stonden.
• De oorsprong van de open wateren in Waterland Oost
is heel verschillend. Het Kinselmeer ontstaan door
dijkdoorbraken en afslag van het in de middeleeuwen
ontgonnen hoogveengebied. Kleine meren zoals de
Aeën en Dieën zijn vooral door afslag van veen ontstaan.
Verder liggen er langs de Waterlandse Zeedijk enkele
kleinere braken (wielen) (Visbeen et al 2011).

Fig. 5.17 Foto van de grillige plas Oosterpoel
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buitendijks voorland
Karakteristieken:
• De
buitendijkse
landen
vormden een
essentieel onderdeel van de oudste vorm van een
dijkverdedigingssysteem waarbij men voor de dijk
voorland liet liggen om de slag van het water te breken.
• Polder IJdoor: grasland en dicht rietland
Polder De Nes: grasland
• Grondgebruik: voornamelijk natuur en agrarisch
natuurbeheer
• In ontwikkeling: vakantiepark Poort van Amsterdam
nabij Uitdam

Fig. 5.18 Foto rietland IJdoornpolder

Fig. 5.19 Foto buitendijkse polder De Nes

Fig. 5.20 Foto vakantiepark Poort van Amsterdam

Groot water
Karakteristieken
• IJmeer en Markermeer hebben een zeer grote openheid
• Vanaf de dijk zicht op skyline Amsterdam, Almere,
Vuurtoren Marken.
• In het IJmeer ligt Vuurtoreneiland; een fort welke
onderdeel is van de Stelling van Amsterdam.
• Gebruik: waterrecreatie, visserij en beroepsvaart.
• Havens: Durgerdam en vakantiepark Poort van
Amsterdam.
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Fig. 5.21 Foto haven Durgerdam

Fig. 5.22 Foto weids uitzicht op het Markermeer met zeilboten

Fig. 5.23 Foto uitzicht IJmeer met skyline van Amsterdam op de
achtergrond

stedelijk landschap
Karakteristieken:
• Amsterdam-Noord grenst aan Waterland en zorgt
ervoor dat het veenweidelandschap stedelijk opgaven
heeft (zie hoofdstuk 5.2.5).
• IJburg: het stedelijk landschap breidt zich uit in het
IJmeer voor de Waterlandse kust (zie fig. 5.25).
• De A10 vormt de rand van de stad en scheidt
Waterland van Amsterdam-Noord.
• De volkstuintjes tussen de A10 en Waterland zorgen
voor een ‘zachte’ stadsrand.

Fig. 5.24 Stadsrand Amsterdam-Noord

Fig. 5.25 Uitbreidingsplannen Amsterdam in IJmeer (Parool 2010)

Ontstaangeschiedenis
Zie bijlage 3 voor de ontstaansgeschiedenis van het
dijklandschap van de Waterlandse Zeedijk. Aan de hand

van een serie kaarten wordt de ontstaangeschiedenis
toegelicht.

5.1.3 schaalniveau dijk – dijkprofiel en tracéverloop
Provinciaal monument
De Waterlandse Zeedijk is onderdeel van de Noorder
IJ- en Zeedijken, welke zijn aangemerkt als provinciaal
monument (waterstaatkundig monument) vanwege
de grote cultuurhistorische waarde die deze dijken
hebben voor de provincie Noord-Holland. Voor
werkzaamheden aan deze dijk moet vergunning
gevraagd worden bij de gedeputeerde staten. De
provinciale monumentenverordening heeft betrekking

op het dijklichaam, dat wil zeggen de kruin van de dijk
inclusief de bestrating, de beide taluds en het tracé.
Dijkprofiel
Fig. 5.26 laat het principe profiel (meest voorkomende
dijkprofiel) van de Waterlandse Zeedijk zien. De
kenmerken van het dijkprofiel zijn:
• smalle kruin
• spitse dijk: steile taluds
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•
•
•
•

smal fietspad op de kruin
binnendijks een autoweg op een lage steunberm
materiaal: grasdijk, autoweg en fietspad van asfalt,
bekleding (Noordse steen en basalt)
de dijk ligt op een veenpakket en zakt door
inklinking 0,5 tot 1,5cm per jaar

Vanaf de dijk is het open landschap van zowel binnenals buitendijks te beleven. Door de spitse vorm van de
dijk lijkt het alsof men zweeft boven het landschap.
Samen met het vlakke landschap met daarboven grote
Hollandse luchten geeft dit een bijzonder beleving.
De dijk vormt een beeldbepalend element in het

landschap door de continuïteit en de hoogte van de
dijk in samenhang met de openheid van het landschap.
Naast het principe profiel zijn er ook deeltrajecten
onderscheiden. De deeltrajecten onderscheiden zich
in de opbouw van het dijkprofiel en de context van de
dijk. Zie bijlage 4 voor de deeltrajecten.
Dijktracé
Het dijktracé van de Waterlandse Zeedijk is grillig. De
bochten en hoeken in de dijk duiden op dijkdoorbraken
uit het verleden. De braken, zoals wielen in Waterland
worden genoemd, geven een indruk van de gevolgen

Fig. 5.26 Principe profiel Waterlandse Zeedijk. Rode stippellijn: voorontwerp waterschap
Fig. 5.27 Foto Waterlandse Zeedijk
1.8m

1:2

1:2.
5
-0.4 NAP

4.5m
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van de doorbraken vroeger. De strijd tegen het water is
af te lezen van het dijktracé.
Het dijktracé is geanalyseerd m.b.v. een fotoanalyse. Daarnaast zijn kapen en baaien benoemd op
verschillende schaalniveaus (zie fig. 5.28). Bij kapen
loopt de dijk in een scherpe bocht of punt (zie fig.
5.29). Hierdoor is een weids uitzicht op het water
mogelijk. Baaien zijn delen waar de dijk in een bocht
naar binnen loopt (zie fig. 5.30). Hierdoor ontstaat een
samengestelde open ruimte. Door het bochtige tracé
met kapen en baaien is het zicht vanaf de dijk wisselend.
Het ene moment heeft men uitzicht op Waterland en
dan weer op het Markermeer.

Fig. 5.29 Foto van een kaap

Kapen en baaien

Fig. 5.30 Foto van een baai

Fig. 5.28 Kaart kapen en baaien op meerder schaalniveaus

Fig. 5.31 Grillig dijktracé
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FAALMECHANISMEN

faalmechanismen:

Het grootste deel van de dijk tussen Hoorn en
Amsterdam moet, op basis van de geldende
normen, versterkt worden. De redenen waarom,
de zogenaamde faalmechanismen, verschillen
echter per deel. Vaak is alleen de binnenwaartse
stabiliteit onvoldoende, maar soms zijn
er meerdere redenen waarom versterking
noodzakelijk is. Het gaat dan om de te geringe
buitenwaartse stabiliteit, te lage kruinhoogte,
de kans op opbarsten en opdrijven of de
onvoldoende beschermende werking van de
bekleding.

•

(Macro)stabiliteit binnenwaarts/
buitenwaarts - een deel van de dijk wordt
instabiel als gevolg van langdurig hoge
waterstanden en schuift aan de binnenzijde/
buitenzijde af.

•

Kruinhoogte – de dijk is onvoldoende
hoog, waardoor golven bij een zeer hoge
waterstand over de dijk kunnen slaan.

•

Opbarsten/opdrijven – Een afsluitende
grondlaag breekt open door de toegenomen
grondwaterdruk, waardoor grondwater
opwelt en zand onder de dijk wordt
weggespoeld.

•

Bekleding – de bekleding wordt beschadigd
door een golfaanval of een hoge waterstand,
waarna de kern van de dijk door erosie wordt
aangetast en de dijk bezwijkt.

fig. 10. Extra informatie over verschillende mogelijke relaties tussen onderzoek en ontwerp
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5.2 Gebiedsopgaven
5.2.1 Hoogwaterveiligheid

Er
spelen
vele
opgaven
naast
de
hoogwaterveiligheidsopgave
(dijkversterking).
In dit deelhoofdstuk wordt grip verkregen op de
problemen en opgaven die spelen rond de dijk.
Hoogwaterveiligheid vormt de overkoepelende
hoofdopgave binnen de casus.
De Waterlandse Zeedijk is in 2006 afgekeurd (zie
hoofdstuk 4). De kans dat de dijk bezwijkt is groter
dan de wettelijke norm (kans van 1 op de 10.000
jaar). De verschillende manieren waarop een dijk
kan bezwijken noemen we faalmechanismen (zie fig.
5.32 voor toelichting per faalmechanisme). Fig. 5.32
geeft aan op welke faalmechanismen de Waterlandse
Zeedijk is afgekeurd.

volledig verzadigd en wordt deze instabiel. Door de
bouw van de Houtribdijk duurt het nog langer voordat
bij hoogwater het peil zakt (zie fig. 5.33)
Naast langdurig hoogwater ligt er ook een oorzaak
bij het steile binnentalud (1:2) van de dijk. Hoe steiler
het talud hoe meer kans op afglijden wanneer de dijk
verzadigd raakt door hoogwater.

Merk op dat de dijk slechts op enkele delen
onvoldoende hoog is. Kruinhoogte vormt bij de
Markermerdijken niet zo zeer het probleem. Volgens
het waterschap is binnenwaartse stabiliteit het grootste
zwakke punt. De dijk is over het hele traject afgekeurd
op binnenwaartse stabiliteit. Bij faalmechanisme
binnenwaartse stabiliteit wordt de dijk instabiel als
gevolg van langdurig hoge waterstanden en schuift het
talud van de dijk aan de binnenzijde af (zie fig. 5.34).
Waarom
is
dit
faalmechanisme
bij
alle
Markermeerdijken een probleem? Door de bouw
van de afsluitdijk hebben we langduriger hoogwater.
Bij een open verbinding naar zee zakt het water snel
door de open verbinding. Kortdurig hoogwater vormt
meestal geen probleem voor een dijk. Bij langdurig
hoogwater raakt op een gegeven moment de dijk
Fig. 5.32 Kaart faalmechanismen van de Waterlandse Zeedijk (Eker et al 2014)
Fig. 5.33 Illustratie langduriger hoogwater door Afsluitdijk en Houtribdijk

Fig. 5.34 Illustratie faalmechanisme macro-instabiliteit binnentalud
(Deltares 2014)
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5.2.2 probleemboom
Om inzicht te krijgen in alle problemen en
ontwikkelingen die zowel binnen- als buitendijks
spelen is gebruikt gemaakt van een probleemboom
(zie fig. 5.35). In een probleemboom wordt met pijlen
oorzaak en gevolgen geduid. Het geeft inzicht in de
samenhang tussen de opgaven/problemen en oorzaaken gevolgrelaties. De probleemboom is tot stand
gekomen door literatuuronderzoek, interviews met de
stakeholders en experts binnen Witteveen+Bos. Het
doel van de probleemboom is om de hoofdopgaven
vast te stellen, welke voor de variantenstudie worden
geranked (zie hoofdstuk 3 voor uitleg ranking).

Samenhangende oorzaken en gevolgen, oftewel een
probleem/opgave, is in de probleemboom weergegeven
met een grijze wolk. De volgende problemen/opgaven
zijn uit de probleemboom gekomen:
• weidevogelproblematiek:
afname
van
weidevogelstand door o.a. intensivering landbouw
• weinig rendabele landbouw: de landbouw is o.a.
door de natte veengrond weinig rendabel
• veenoxidatieproblematiek: door het ontwateren
van veenbodem vindt veenoxidatie plaats wat leidt
tot bodemdaling en andere problemen
• capaciteit infrastructuur onvoldoende: door

veenweideproblematiek
v e e n o x i d a t i e p r o b l e m a t i e k

w e id e v o g e l p r o b l e ma t i e k

w e i n i g

verdichting en verommeling
landschap

re n d ab e l e

l an d b o u w

opkopen landbouwpercelen door particulieren

intensiever grasland
met Engels raaigras

predatie

c a p a c i t e

intensivering en schaalvergroting

afname bloemrijke graslanden
met daarin veel insecten

sterfte door
maaien

landbouw matig vitaal

(78% van agr. bedrijven niet rendabel, halvering
van aantal agr. bedrijven komende 10 jaar)

minder stabiele dijk

vaker en vroeger in
het jaar maaien

dijkversterking

verdroging natuurgebieden

ingewikkeld, versnipperd
en duur watersysteem
met onnatuurlijk peil

afname weidevogels
gebiedsvreemd voedselrijk
water inlaten naar natuurgebieden

grotere en zwaardere
landbouwmachines

ontwatering
veengronden

wegzijging voedselarm water uit
natte natuurgebieden naar
omringende landbouwgebieden

voedsel terkort jongen

slechte draagkracht
veengronden

minder ruimte voor berging
en opslag van water door
versnipperd peilbeheer

vrijkomen van
nutriënten

veenoxidatie
bodemdaling

(tot anderhalf keer)
snellere veenoxidatie
door klimaatverandering
(drogere en warmere zomers)

vrijkomen
broeikasgassen

c u l t u u r

daling dijk

schade aan
wegen, riolering
dijkophoging en woningen

cultuurhistorisch waardevol
veenweidesysteem onder druk

klein
sch

e i t

toenemende verkeersdrukte van recreanten,
toeristen en zware landbouwmachines is de
capaciteit van de infrastructuur onvoldoende
cultuurhistorische waarden onder druk: het
huidige karakteristieke veenweidelandschap
staat onder druk door o.a. veenoxidatie, toename
toerisme en schaalvergroting landbouw
metropolitane druk van Amsterdam: toename van
recreanten en toeristen naar waterland zorgt voor
tekort aan recreatieve voorzieningen
slechte ecologische toestand Markermeer:
ecologische toestand van het Markermeer is slecht

•

•
•

doordat de waterkwaliteit slecht is met als oorzaak
dat het zijn natuurlijke dynamiek heeft verloren
Uit de probleemboom zijn de volgende hoofdopgaven
afgeleid:
• Ecosysteem Markermeer
• Veenweideproblematiek
• Metropolitane druk

metropolitane druk
m e t r op o l i t a n e

dr u k

v a n

Aanleg dijken, dammen
(zoals Afsluitdijk en Houtribdijk)
rond Markermeer

toename toerisme Amsterdam
(+30% komende 10 jaar)

o n v o l d o e n d e

Huidige capaciteit infrastructuur
Waterland niet voldoende en
onveilige verkeerssituatie dijkzone
toename verkeersdruk

Momenteel tekort aan recreatieve
en toeristische voorzieningen
in Waterland

spreiding toeristen over de metropoolregio
(strategie van Gemeente Amsterdam)
toename recreanten en toeristen naar Waterland

vraag naar (nog) meer recreatieve
en toeristische voorzieningen
(binnendijks en waterrecreatie buitendijks)

ernstig tekort verwacht van
recreatieve en toeristische voorzieningen

r h i s t or ische

slechte ecologische toestand Markermeer

Am s te rd am

forse groei regio Amsterdam
(stadsinbreiding en IJburg II)

i nfr a st r uc t uur

ecosysteem Markermeer

w a a r de n

spanning tussen behoud
nschalige cultuurhistorische karakter Waterland en
haalvergroting landbouw, toename toeristische
en recreatieve voorzieningen

o n de r

langduriger
hoogwater

dijkversterking

minder natuurlijke oevers

ve r lie s n atuu rl i j ke dynami ek Markermeer
slib niet meer afgevoerd
slib bezinkt niet meer
naar IJsselmeer en Waddenzee
in ondiepe oevergebieden

instabiliteit dijk
door verzadiging

‘slibdeken’:
ophoping van slib op bodem Markermeer
verstikt bodemleven

troebel water
door golfslag

dr u k
toenemende waarde
historisch veenweidelandschap
als icoon van Nederland

gebrek aan licht

mogelijke aantasting
monumentale dijk

Fig. 5.35 Probleemboom

Afsluiting van zee en
uitstroomgebied rivieren (IJssel)

ondiepe oevergebieden
ingepolderd

afname vissen, waterplanten
en schelpdieren

afname vogels
die afhankelijk zijn
van deze voedselbronnen

Veenweideproblematiek
Uit
de
probleemboom
blijkt
dat
weidevogelproblematiek, veenoxidatie en de weinig
rendabele landbouw problemen zijn die dusdanig met
elkaar samenhangen dat ze niet los van elkaar kunnen
worden aangepakt. Deze opgaven los van elkaar
ranken heeft daarom geen zin. Deze opgaven zijn
daarom samen genomen bij de variantenstudie, onder
de noemer ‘Veenweideproblematiek’.
Ecosysteem Markermeer
De ‘slechte ecologische toestand van het Markermeer’
is een dusdanig grote en op zichzelf staand probleem
dat deze ook als hoofdopgave is meegenomen in de
variantenstudie. Deze opgave is onder de noemer
Ecosysteem Markermeer meegenomen. Opvallend
is dat binnendijkse en buitendijkse opgaven bij deze
casus nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Alleen
de dijkversterkingsopgave verbindt deze enigszins.
Binnendijkse en buitendijkse opgaven kunnen bij de
casus vrijwel los van elkaar worden gezien en lenen
zich dus goed voor ranking.
Metropolitane druk
Metropolitane druk is de laatste hoofdopgave die wordt
meegenomen. De infrastructuuropgave is onder deze
hoofdopgave meegenomen omdat deze voornamelijk
een gevolg is van de toenemende metropolitane druk
vanuit Amsterdam.
Capaciteit infrastructuur en cultuurhistorische waarden
De problemen ‘capaciteit infrastructuur onvoldoende’
en ‘cultuurhistorische waarden onder druk’ zijn
geen op zichzelf staande problemen met een eigen
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Fig. 5.36 Illustratie hoofdopgaven in het dijklandschap

oorzaak. De problemen die hieronder vallen zijn
gevolgen van de andere problemen die spelen. Deze
beide problemen zijn daarom niet als hoofdopgaven
meegenomen in de ranking bij de variantenstudie. De
cultuurhistorische waarden van het dijklandschap zijn
in de landschapsanalyse (zie hoofdstuk 5.1) benoemd
als landschappelijke kwaliteiten. Deze zijn integraal
meegenomen en krijgen zo speciale aandacht in het
ontwerpproces. De infrastructuuropgave is met de
hoofdopgave Metropolitane druk meegenomen.
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5.2.3 Veenweideproblematiek
Waterland is een typisch veenweidegebied in NoordHolland. Door de ontwatering van de veenbodem
t.b.v. landbouw (voornamelijk melkveehouderij)
droogt het veen uit en verteert het onder invloed van
zuurstof en bacteriën (Woestenburg & Kwakernaak
2009). Hierdoor daalt de bodem. Gemiddeld zakken
de veenweidegebieden in West-Nederland door
veenoxidatie één cm per jaar (Woestenburg &
Kwakernaak 2009). Bodemdaling zorgt voor daling
van de dijk en schade aan wegen, rioleringen en
woningen.
Het is een vicieuze cirkel: doordat het weiland daalt,
komt het grondwater weer dichter bij het maaiveld te
staan en moet het grondwaterpeil opnieuw worden
verlaagd. Waardoor het weiland weer daalt. Een tweede
vicieuze cirkel is dat bij veenoxidatie broeikasgassen
(CO2 emissies) vrijkomen1, wat bijdraagt aan de
klimaatverandering.
Door
klimaatverandering
wordt verwacht dat we hogere temperaturen en
langduriger droge perioden krijgen. Hierdoor zakt het
grondwaterpeil in de percelen verder weg waardoor
een (tot anderhalf keer) snellere veenoxidatie wordt
verwacht (Woestenburg & Kwakernaak 2009)
De landbouw, voornamelijk melkveehouderij, is matig
vitaal op de slappe en natte veenbodem van Waterland
(van Gerwen et al 2014). Er wordt een halvering van
het aantal agrarische bedrijven verwacht de komende
10 jaar (van Gerwen et al 2014). Intensivering
en schaalvergroting is nodig om de agrarische
bedrijven rendabel te houden. Maar dit is lastig in het
veenweidegebied omdat hiervoor grotere en zwaardere
1
In totaal bedraagt de CO2 emissie uit veenbodems
ongeveer 2,5% van de totale broeikasgasemissie in Nederland, wat
vergelijkbaar is met de uitstoot van 1,7 miljoen auto’s (Goosen &
Sandt 2010).
Fig. 5.37 Foto veenweidelandschap Waterland
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Fig. 5.38 Illustratie veenweideproblematiek in dijklandschap
en verantwoordelijke stakeholders

landbouwmachines nodig zijn waarvoor de veengrond
weer dieper moet worden ontwaterd.
De Nederlandse veenweidegebieden zijn van groot
belang voor weidevogels (Vogelbescherming 2015)2.
Ook Waterland is een belangrijk weidevogelgebied.
Het gebied is door de provincie aangewezen als
gruttokerngebied. Echter, door de intensivering van de
landbouw neemt het aantal weidevogels in Waterland
af (Visbeen et al 2011). De intensivering zorgt voor
een afname van bloemrijke graslanden waar veel
insecten inzitten. Deze insecten zijn van levensbelang
voor de overleving van weidevogeljongen. Een afname
van deze bloemrijke graslanden is de hoofdoorzaak
2
Van bijvoorbeeld alle grutto’s broedt 85% in Nederland
(Vogelbescherming 2015).
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van de afname van weidevogels (interview Vermeer
januari 2016). Voor natuurpercelen met bloemrijke
graslanden vormt de intensivering van de landbouw
ook een bedreiging (van Gerwen et al 2014). Deze
bloemrijke graslanden hebben natte en voedselarme
condities nodig. Door ontwatering zijgt water
weg uit de natuurpercelen en door veenoxidatie
(door ontwatering voor de landbouw) komen veel
geaccumuleerde nutriënten in bodem vrij (van
Gerwen et al 2014). Dit verrijkt het grondwater met
nutriënten.

Zie fig. 5.42 op de volgende pagina voor interventies
welke zijn afgeleid uit de oplossingenboom t.b.v. een
toekomst bestendig veenweidegebied in Waterland:

De provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam
hebben gezamenlijk deze opgaven in hun portefeuille.
Vandaar dat deze opgaven als meekoppelkans door
hun onder de aandacht wordt gebracht bij het
waterschap.

Fig. 5.40 Foto wateroverlast binnendijks in Waterland
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Fig. 5.39 Trend van weidevogels tussen 1999-2000 en 20082009 per 250x250 m gridcel (6,25 ha). Rood: afname. Geel:
stabiel, Groen: toename. (Visbeen et al 2011)

Fig. 5.41 Foto bord “zwaar verkeer stapvoets rijden i.v.m.
veengebied.

landbouw

weidevogels

veenoxidatie

Interventies
Veenweideproblematiek

waterberging

Door het bergen van extra water zakt het peil tijdens droge periodes niet
te ver weg en hoeft er geen gebiedsvreemd water (vaak voedselrijk is) te
worden ingelaten (Labbers et al 2012).

opzetten grondwaterpeil

Door een hoog grondwaterpeil aan te houden kan veenoxidatie worden
geremd en zelfs gestopt (Woestenburg & Kwakernaak 2009).

weidevogel(natuur)gebieden

Door landbouwpercelen (van failliete boeren) om te vormen naar
weidevogelnatuurpercelen kan de weidevogelstand worden verbeterd.

Extensieve melkveehouderij: bloemrijke
hooilanden en
Blaarkopkoe

Door over te schakelen naar extensieve melkveehouderij met het ras
Blaarkop (welke goed tegen hoge grondwaterstanden kan) kan de
melkveehouderij weer rendabel worden (van Gerwen et al 2014).

nieuwe teelten
zoals paludicultuur

Door over te schakelen op nieuwe teelten welke op percelen met hoge
grondwaterstanden kunnen plaatsvinden kan de landbouw in Waterland
weer rendabel worden (van Gerwen et al 2014).

verbreden
landbouw

Door de huidige landbouwbedrijven te verbreden (toevoegen nieuwe
functies zoals kamperen bij de boer of kinderdagverblijf) kan deze weer
rendabel worden (Labbers et al 2012).

Fig. 5.42 Schema interventies veenweideproblematiek
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Fig. 5.43 Slibgehalte water (mg/l) Markermeer (Maarse 2014) met daarbij de slibstroom en de Waterlandse
Zeedijk aangegeven
Fig. 5.44 Luchtfoto Houtribdijk, links het Markermeer (troebel door slib) en rechts IJsselmeer (Maarse 2014)
Fig. 5.45 Boven: onderwaterfoto slibdeken Markermeer, onder: onderwaterfoto zwevend slib (Maarse 2014)

5.2.4 Ecosysteem Markermeer
Zoals de probleemboom op pag. 67 laat zien heeft
ecosysteem van het Markermeer zijn natuurlijke
dynamiek verloren. Dit komt door de afsluiting van zee
na de aanleg van de Afsluitdijk en de afsluiting van het
uitstroomgebied van de IJssel door de aanleg van de
Houtribdijk (Stuurgroep Markermeer-IJmeer 2008).
Daarnaast zijn ondiepe oevergebied ingepolderd.
Hierdoor heeft het Markermeer nauwelijks meer
natuurlijke oevers en wordt het door ecologen ook wel
een ‘klotsbak’ met harde oevers genoemd (Interview
Hidding januari 2016). Ook de Waterlandse Zeedijk,
bekleed met Noorse steen, heeft nauwelijks natuurlijke
oevers.
Door de afsluiting van zee wordt het slib niet meer
afgevoerd. En doordat er geen luwe oevergebieden
meer zijn bezinkt het slib daar ook niet meer. Dit is
desastreus voor de waterkwaliteit. Het water is troebel
door het zwevende slib. Hierdoor is de lichtinval
gering. Door het gebrek aan licht en luwte (tegen
golfslag) kunnen waterplanten niet goed meer groeien,
wat een afname van vissen en schelpdieren betekent
(Stuurgroep Markermeer-IJmeer 2008). Hierdoor is er
ook aan afname van vogels die afhankelijk zijn van deze
voedselbronnen. Waterplanten en schelpdieren zijn
daarnaast hard nodig voor een goede waterkwaliteit.
Waterplanten kunnen slib vast leggen en schelpdieren
zoals driehoeksmosselen zuiveren het water van slib.
Het ecosysteem van het Markermeer is gaan wankelen
en bevindt zich momenteel in een negatieve spiraal.
Het slib verstikt het Markermeer.
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Fig. 5.46 Illustratie gebiedsopgave ecosysteem Markermeer in
dijklandschap en verantwoordelijke stakeholders

Door golfslag is er in het Markermeer een gradiënt
van slibgehalte ontstaan, van zuidwest naar noordoost
(Interview Hidding januari 2016). Dit komt door
de dominante windrichting zuidwest. De golven
wervelen het slib op en verplaatsen het met de
windrichting meer naar het noordoosten. Hierdoor
heeft de zuidwestkant van het Markermeer, zoals
kust van Waterland, een relatief goede waterkwaliteit.
Maar zijn juist maatregelen aan deze kant van het
Markermeer vruchtbaar (Interview Hidding januari
2016). Luwtemaatregelen, zoals deze nu ook worden
uitgevoerd in de Hoornse Hop, moeten voorkomen
dat slib langs de westkust wordt opgewerveld en wordt
verplaatst naar het oosten.
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Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het
Markermeer en is daarom belast met deze
ecologische opgave. De opgave wordt ook wel Natura
2000 opgave genoemd omdat het Markermeer is
aangemerkt als Natura 2000 gebied1. Hierdoor valt
het onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
(Natuurbeschermingswet) en is Rijkswaterstaat
1
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk
van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen,
gezien vanuit een Europees perspectief (Regiegroep Natura 2000
2015).

wettelijke verplicht ecologische doelstellingen te halen
voor het gebied.
De provincie Noord-Holland, en ook de provincie
Flevoland, werken samen met Rijkswaterstaat aan de
ecologische opgave van het Markermeer.
Uit de oplossingenboom zijn de volgende interventies
afgeleid welke voor de kust van de Waterlandse
Zeedijk kunnen worden gerealiseerd t.b.v. een robuust
ecosysteem van het Markermeer:

Interventies
Ecosysteem Markermeer

ﬂauwe en natuurlijke Door flauwe natuurlijke oevers aan te leggen voor de kust van de
Waterlandse Zeedijk kan het slib bezinken voordat het wordt meegevoerd
oevers
naar de noordoost kant (Interview Hidding januari 2016).

luwte
maatregelen

vispassages

76

Door luwtemaatregel wordt voorkomen dat de wind golven maakt en slib
wordt opgewerveld en meegevoerd naar het noordoosten. Ook door
luwtemaatregelen kan het slib bezinken. Hierdoor wordt het water
helderder waardoor waterplanten kans krijgen te groeien en wordt het
leefgebied van vissen en watervogels vergroot (Interview Hidding januari
2016).
Door vispassages in de Waterlandse Zeedijk aan te leggen wordt het
leefgebied voor vissen uitgebreid. De luwe sloten en meren in Waterland
zijn goede paaiplekken. Dit is goed voor de visstand en op zijn beurt weer
goed voor watervogels die vis eten.

Fig. 5.47 Schema interventies ecosysteem Markermeer
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5.2.5 Metropolitane druk
Waterland ligt onder de rook van Amsterdam en is
onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Het
is een stil, open en groen gebied liggend tegen de
stad aan en vormt zo een belangrijk uitloopgebied
voor de stad. Daarnaast trekt het karakteristieke
veenweidelandschap veel toeristen uit binnen- en
buitenland.
De metropoolregio blijft groeien waardoor de
recreatieve druk op Waterland toeneemt. Mensen
trekken naar de stad. Amsterdam zal verder uitbreiden
in het IJmeer (IJburg II), Amsterdam Noord is steeds
meer in trek (gentrificatie) en er wordt de komende
jaren ingezet op stadinbreiding. Vooralsnog vormt
de A10 de huidige grens van de stad met Waterland.
De A10 is destijds door wethouder Joop den Uil
aangewezen als grens. De stad mocht niet verder
worden uitgebreid en Waterland is sindsdien altijd
beschermd geweest tegen stadsuitbreiding (interview
Steenhuis januari 2016).

������������� ����

Fig. 5.49 Illustratie gebiedsopgave metropolitane druk in
dijklandschap en verantwoordelijke stakeholders

Amsterdam verwacht daarnaast een toename van
toeristen van 30% de komende 10 jaar (Provincie
Noord-Holland 2016a). De strategie van de gemeente
Amsterdam is om deze toeristen te spreiden over
de metropoolregio om de binnenstad aantrekkelijk
te houden. Hierdoor wordt naast een toename van
recreanten ook een forse toename van toeristen in
Waterland verwacht.
Momenteel is er in Waterland al een tekort aan
recreatieve infrastructuur en voorzieningen. Op
mooie dagen is het gevaarlijk druk op het smalle
fietspad op de dijk. Er ontstaan daardoor onveilige

Fig. 5.50 Foto drukte op de Waterlandse Zeedijk
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Fig. 5.48 Foto drukte op de Waterlandse Zeedijk bij de kaap nabij Uitdam

verkeersituaties rond de dijkzone. Daarnaast zijn er
slechts vier cafés en deze puilen uit op mooie dagen.
Door de druk op Waterland vanuit de stad ontstaat
er een spanning tussen het behoud van het rustige,
kleinschalige en cultuurhistorische karakter en
de vraag naar meer recreatieve en toeristische
voorzieningen.
Door de nabijheid van de stad is Waterland een
landelijk gebied met stedelijke opgaven (geïnterviewde
binnen de gemeente Amsterdam maart 2016).
De toenemende (gebruiks)druk op het landschap
vormt daarom een van de hoofdopgaven van het
dijklandschap. De provincie Noord-Holland en de
gemeente Amsterdam zijn verantwoordelijk voor deze
opgave.
Uit de oplossingenboom zijn de volgende interventies
afgeleid t.b.v. een recreatief en toeristisch aantrekkelijk
Waterland:
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Interventies
Metropolitane druk

vergroten capaciteit
recreatief netwerk

Door het vergroten van de capaciteit van het netwerk, bijvoorbeeld door
verbreding van het fietspad op de dijk, wordt de recreatieve druk
geaccommodeerd en worden onveilige verkeersituaties voorkomen.

uitbreiden
recreatief netwerk
(wandel, ﬁets, etc..)

Door het uitbreiden van het netwerk wordt de recreatieve druk
geaccommodeerd. Routes worden rustiger, andere plekken van Waterland
kunnen worden ontdekt en Waterland is beter bereikbaar vanuit de stad.

recreatieve
ontwikkelpunten
(recreatieve
voorzieningen)

Door recreatieve ontwikkelpunten aan te wijzen, waar voorzieningen
geclusterd kunnen worden gerealiseerd, wordt tegemoet gekomen in het
tekort hiervan Deze punten kunnen als knooppunten en overstappunten
functioneren in het recreatief netwerk.

verblijfsrecreatie

Momenteel is er een tekort aan verblijfsrecreatie in Waterland. Door
verblijfsrecreatie toe te voegen wordt tegemoet gekomen aan de
toenemende toeristische druk.

verbreden landbouw

Het verbreden van de landbouw is gunstig voor de boeren maar ook voor
de metropolitane druk. Verblijfsrecreatie of dagrecreatie kan worden
gerealiseerd terwijl het huidige landelijke karakter blijft behouden.

Fig. 5.51 Schema interventies metropolitane druk
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5.3 interventies meekoppelen met versterkingsmaatregelen
In het vorige deelhoofdstuk zijn per gebiedsopgave een
aantal interventies geformuleerd. De volgende vraag in
het ontwerpend onderzoek was hoe deze interventies
kunnen worden gecombineerd met verschillende
versterkingsmaatregelen.
Eerst zijn de verschillende versterkingsmaatregelen op
een rij gezet i.s.m. met civiel ingenieur Dirk-Jan Jasper
Focks (Witteveen+Bos). Alle versterkingsopties zijn
uitgetekend in profiel. Vervolgens is al ontwerpend (op
profiel) onderzocht hoe de verschillende interventies
kunnen worden gecombineerd. Per versterkingsprofiel
is aangegeven in welke mate de drie gebiedsopgaven
kunnen worden meegekoppeld. De ‘score’ is
aangegeven met iconen van de drie gebiedsopgaven.
In dit hoofdstuk zijn een aantal profielen uitgelicht
(zie volgende pagina, zie bijlage 6 voor alle
profielen). Bij bijvoorbeeld versterkingsmaatregel
steunberm komt er extra ruimte in het dijkprofiel.
Hierdoor kunnen interventies t.b.v. metropolitane
druk worden meegekoppeld zoals een voetpad en/
of fietspad binnendijks, parkeermogelijkheden en
voorzieningen zoals bankjes. De bekleding moet bij
deze versterkingsmaatregel ook worden aangepakt.
Hierbij kan men een flauwere en meer natuurlijke
oever aanbrengen gecombineerd met bekleding. Dit
kan enigszins bijdragen aan het ecosysteem van het
Markermeer, maar dit is minimaal.
Het slaan van een diepwand is een grote investering
terwijl er geen kansen zijn om andere opgaven mee te
koppelen.

Een buitenwaartse verschuiving, versterkingsmaatregel
van het voorontwerp van het waterschap, biedt enkele
meekoppelkansen. Er ontstaat meer ruimte in het
dijkprofiel en de kruin en het fietspad op de nieuwe
dijk kunnen verbreed worden. Daarnaast kan het
buitentalud flauwer en natuurlijker worden aangelegd
t.b.v. het ecosysteem van het Markermeer.
Een oeverdijk buitendijks voor de oude dijk biedt al
meer meekoppelkansen. De oever kan afwisselend
recreatief en meer natuurlijke worden ingericht.
De ondiepe zones en rietruigtes dragen bij aan
een robuust ecosysteem van het Markermeer. De
buitendijkse strandjes en recreatieve routes verlichten
de gebruiksdruk binnendijks.
De hoofdconclusie van deze analyse is dat een nieuwe
dijk buitendijks of binnendijks van de oude dijk
de meeste meekoppelkansen biedt. Bij deze twee
versterkingsmaatregels kunnen Interventies voor de
gebiedsopgaven optimaal en op grote schaal worden
geïmplementeerd. Een nieuwe dijk buitendijks
is volgens aquatisch ecoloog Bert Hidding de
optimale versterkingsmaatregel om het ecosysteem
van het Markermeer mee te koppelen, mits er
wel uitwisseling is van water van het binnenmeer
met het Markermeer (Hidding januari 2016). Een
nieuwe dijk binnendijks biedt optimale kansen om
de veenweideproblematiek mee te koppelen. In het
tussengebied kan één peilvak worden gehanteerd
met een hoog grondwaterpeil om veenoxidatie
te stoppen. Daarnaast kan er in het tussengebied
paludicultuur komen en is de hoge grondwaterstand
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Fig. 5.52 Foto vanaf de Waterlandse Zeedijk met de skyline van Amsterdam op de achtergrond

Steunberm
-0.2 NAP

Diepwand
-0.2 NAP

Buitenwaartse verschuiving

(voorontwerp waterschap)

-0.2 NAP

Oeverdijk

Oeverdijk

r e c r e a ti e v e o e v e r

r e c r e a ti e v e o e v e r

-0.2 NAP

Nieuwe dijk - buitenwaarts

r e c r e a ti e f b i n n e n w a t e r - n a t u u r l i j k b i n n e n w a t e r

±150m

-0.2 NAP

Nieuwe dijk - binnenwaarts
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r e c r e a ti e f w e t l a n d - w e i d e v o g e l g e b i e d - p a l u d i c u l t u u r

±750m
-0.2 NAP

goed voor weidevogels. Metropolitane druk kan bij
beide versterkingsmaatregelen optimaal worden
meegekoppeld maar het type recreatie is verschillend.
In een MKBA-studie door Witteveen+Bos naar de
vier denkrichtingen van de provincie (denkrichtingen
zie pag. ) werd dit beeld ook bevestigd. Hieruit
bleek dat denkrichting 3 (nieuwe dijk buitendijks)
en denkrichting 4 (nieuwe dijk binnendijks)
maatschappelijk gezien het meest opleveren.
Concluderend
per
opgave
de
optimale
versterkingsmaatregel:
•

Ecosysteem Markermeer - buitendijks een
nieuwe dijk

•

Veenweideproblematiek

-

binnendijks

een

nieuwe dijk
•

Metropolitane druk - binnendijks of buitendijks
een nieuwe dijk, afhankelijk van het soort recreatie
(wandelen en fietsen of waterrecreatie) waarop
wordt ingezet

Deze uitkomst vormde de input voor
variantenstudie in het volgende hoofdstuk.

de
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Fig. 5.53 Profielen dijkversterkingsmaatregelen met interventies gebiedsopgave

HUIDIGE SITUATIE
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6. variantenstudie
Zes meekoppelvarianten zijn gemaakt m.b.v. ranking; iedere variant heeft een andere volgorde van prioriteit van de drie
gebiedsopgaven. Eén meekoppelvariant, de voorkeursvariant, wordt verder ontworpen naar een landschapsplan. De stakeholders
hebben de voorkeursvariant gekozen. De gedachte hierachter is dat de variant welke favoriet is onder de stakeholders intrinsiek
de meeste meekoppelkansen bevat, omdat alle stakeholders in de variant kansen zien om hun eigen opgaven en projecten mee te
koppelen. Variant B is de voorkeursvariant. Deze variant scoorde hoog bij de stakeholders omdat het een buitendijkse variant
is (motivatie waterschap), de meest integrale variant is (motivatie provincie) en omdat de variant op de lange termijn anticipeert,
veenoxidatie tegengaat en vernieuwend is (motivatie gemeente). Daarnaast sluit deze variant het best aan bij de vooronderstelling
‘van dijk naar dijklandschap’ omdat de variant als enige het gehele dijklandschap (zowel binnen- als buitendijks) beslaat.

In het vorige hoofdstuk zijn de meekoppelkansen
onderzocht in het dijkprofiel. In de variantenstudie
moeten
de
meekoppelkansen
landen
in
een
samenhangende
en
locatiespecifieke
meekoppelvariant. De varianten zijn min of meer
extremen en verkennen zo de hoeken van het
speelveld. Hierdoor zijn ze voldoende onderscheidend

om zo zinvolle conclusies te kunnen trekken.
Door ranking als kapstok te gebruiken voor de
variantenstudie heeft iedere meekoppelvariant een
andere volgorde van prioriteit van de gebiedsopgaven
(ecosysteem Markermeer, veenweideproblematiek en
metropolitane druk). Hoogwaterveiligheid wordt niet
geranked en vormt altijd de hoofdopgave.
Door het ranken van de gebiedsopgaven zijn de
modellen opgezet vanuit programma. Merk op dat
de vier denkrichtingen van de provincie (zie pag. 48)
meer thematisch en op vorm gericht zijn.
Eerst worden de 6 meekoppelvarianten toegelicht.
Op de linkerpagina is telkens de meekoppelvariant
afgebeeld en op de rechterpagina wordt deze toegelicht
en is een doorsnede van het dijklandschap en een
collage van referentiebeelden te zien. Daarna wordt in
deelhoofdstuk 6.7 de keuze van de voorkeursvariant
besproken.
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Fig. 6.1 Huidige situatie op detailniveau varianten

‘rECREATIEVE MEREN’

Coupures nieuwe dijk
In deze variant zitten coupures in de nieuwe
dijk. Deze zitten ook in andere varianten en
wordt hier nader toegelicht. Onder normale
omstandigheden is er een open verbinding
tussen het Markermeer en de nieuwe
binnenmeren. Deze kunnen worden gesloten
met een beweegbare kering bij ongunstige
omstandigheden welke bedreigend zijn
voor de oude dijk. De nieuwe dijk werkt als
een stormvloedkering met een sluitregime
bij een bepaald peil in het Markermeer.
Deze ongunstige omstandigheden zijn zeer
uitzonderlijk. Namelijk, een kans van iets
kleiner dan 1 op de 10.000 jaar (de norm
waaraan de oude dijk niet voldoet). Het is
waarschijnlijk dat de kering de komende
tientallen jaren met een toenemende
frequentie moet worden gesloten i.v.m.
klimaatverandering. Maar alsnog is er het
merendeel van de tijd uitwisseling mogelijk
en kunnen boten en vissen gemakkelijk de
kering passeren.

D

6.1 meekoppelvariant a
Een nieuwe dijk voor de oude dijk langs zorgt voor
luwte in het Markermeer, de belangrijkste opgave
in deze variant. Hierdoor wervelt er minder slib
op en komt er minder slib in het systeem van het
Markermeer. Langs de nieuwe dijk zijn de oevers flauw
en natuurlijk. Hierdoor kan de versterking bijdragen
aan het ecologische systeem van het Markermeer.
Door de luwte in de nieuwe randmeren beginnen
waterplanten te groeien wat vissen aantrekt. Langs
de flauwe oevers ontstaan slikkige randjes. Hier vind
je moeras- en watervogels. De dagrecreant uit de stad
kan zich vermaken langs het water op strandjes of
op het water. Door de nieuwe dijk is het namelijk nu
veilig voor de kleine watersport het Markermeer op te
gaan. Op het randmeer vind je windsurfers, kanoërs,
vissersbootjes en kinderen in Optimistjes.
In deze variant ligt de nadruk op ruimte geven aan
zowel ecologische als recreatieve ontwikkelingen
buitendijks en behoud van het huidige landschap
binnendijks. In het buitendijkse landschap, bestaande
uit afwisselend kleine strandjes en natuurlijke oevers

1.
2.
3.

Ecosysteem Markermeer
Metropolitane druk
Veenweideproblematiek

met riet, wordt een balans gevonden tussen recreatief
gebruik en rust voor vogels.
Over de nieuwe dijk loopt een nieuwe doorgaande
verkeerroute naar Marken. Deze route gaat over de
coupures van de dijk heen met een brugconstructie.
De verkeersroute zorgt voor een uitbreiding in het
(recreatieve) verkeersnetwerk. Dit verminderd de
(recreatieve) verkeersdruk op de oude dijk.
Twee plekken zijn aangewezen als recreatieve
ontwikkelpunten. Bij deze knooppunten kunnen
recreatieve voorzieningen voor de dagrecreant worden
gerealiseerd. De twee locaties zijn daar waar de nieuwe
dijk aantakt op de oude dijk en de routes over de twee
dijken bij elkaar komen. Dit is de kaap nabij het dorp
Uitdam, een van de mooiste uitzichtpunten vanaf
de oude dijk over het Markermeer. En de haven van
Durgerdam, een idyllisch oud Zuiderzee dijkdorpje.
Door het luwer worden van de oude dijk kan men
meer genieten van deze dijkroute. Daarnaast kan men
vanaf de nieuwe dijk de oude dijk en het Markermeer
beleven.

Fig. 6.3 Collage
van referentiebeelden
meekoppelvariant A

Fig. 6.2 Meekoppelvariant A

Doorsnede model A

Nieuwe dijk - buitenwaarts

Fig. 6.4 Doorsnede profiel dijklandschap meekoppelvariant A
variërend van 250-1250m

HUID IGE D IJK

RECREATIEF BINNENMEER

RUIMTE VOOR KLEINSCHALIGE WATERSPORT

NIE U W E D IJ K

‘wATERLANDSE WADDEN’

D
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D

6.2 meekoppelvariant B
In deze variant wordt een combinatie gezocht van
het meekoppelen van het Markermeersysteem en
de veenweideproblematiek waarbij recreatie en
ontsluiting minder belangrijk is.
Een nieuwe dijk voorlangs zorgt ook in deze variant
voor luwte. Bij dit binnenmeer ligt de nadruk echt op
natuurontwikkeling en een bijdrage aan het ecologisch
systeem van het Markermeer. Op de zeer flauwe oevers
van voedselarm zand gaan kranswieren groeien. Er
ontstaan ondiepe oeverzones en slikkige randjes. Hier
vind je vogels zoals de tureluur en plevier maar ook
foeragerende weidevogels.
Door verlanding ontstaan ook op andere plekken in het
nieuwe binnenmeer ondiepe zones met rietvegetaties.
Een walhalla voor vogels en een kraamkamer voor
vissen.
In de variant zit extensieve recreatie om de vogels niet
te verstoren. Recreanten zoals vogelspotters kunnen
over een smal laarzenpad over de nieuwe dijk. Beleving

1.
2.
3.

Ecosysteem Markermeer
Veenweideproblematiek
Metropolitane druk

van de waternatuur van het Markermeer staat centraal.
Het binnenmeer is door de grote hoeveelheden
planten en ondiepe zones ontoegankelijk voor de grote
watersport. Wel zijn kleine fluisterboten en kano’s
mogelijk buiten het broedseizoen.
De koppeling met de veenweideproblematiek zit
in het feit dat tegelijkertijd langs de dijkzone het
grondwaterpeil opgezet en optimale omstandigheden
worden gecreëerd voor veengroei. Hierdoor kan het
binnendijkse land langs de oude dijk zelfs stijgen
waardoor in de toekomst wellicht de oude dijk weer
stabielere wordt. Mocht het zo zijn dat de oude dijk de
primaire waterkerende functie weer kan overnemen,
dan kan het onderhoud van de nieuwe dijk worden
staakt en mag deze eroderen door golfslag en andere
processen. In 2100 ontstaat dan een wadden landschap
voor de kust van Waterland.

Fig. 6.6 Collage
van referentiebeelden
meekoppelvariant B

D o o r s n e d e m o d eFig.
l B 6.5 Meekoppelvariant
N i e u w e d i j k - Bb u i t e n w a a r t s

Fig. 6.7 Doorsnede profiel dijklandschap meekoppelvariant B
variërend van 250-1250m

HUID IGE D IJK

Doorsnede model F

Nieuwe dijk - buitenwaarts

VERL ANDING BINNENMEER

EX T ENSIE VE RECREAT IE

NIE U W E D IJ K

‘openluchtmuseum’
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6.3 meekoppelvariant c
Een nieuwe dijk binnendijks van de oude dijk neemt
de primaire waterkerende functie over. Deze nieuwe
dijk beschermt de 1,2 miljoen Noord-Hollanders
achter de dijk. Een lagere waterveiligheidsnorm wordt
gehanteerd in het tussengebied. Door het ontstaat
van een tussengebied kan men het grondwaterpeil
hier eenvoudig opzetten en één peilvak hanteren.
Hierdoor wordt de veenoxidatie gestopt of vertraagd.
Het huidige veenweidelandschap kan zo beter worden
behouden doordat bodemdaling wordt gestopt.
In deze variant staat het behoud van het typische en
cultuurhistorisch waardevol veenweidelandschap
centraal. In het tussengebied wordt het
veenweidelandschap op museale wijze behouden. Dit
landschap als openluchtmuseum is een toeristische
trekker dichtbij de stad. Daarnaast kan de dagrecreant
uit de stad fietsend en wandelend door idyllisch
Waterland recreëren.
De variant bevat het typische beeld van het
veenweidelandschap, maar dan nog een tijdstap

1.
2.
3.

Veenweideproblematiek
Metropolitane druk
Ecosysteem Markermeer

terug wanneer de landbouw nog minder intensief
was. De intensieve graslanden worden omgevormd
naar bloemrijke extensieve hooilanden waar volop
weidevogels te vinden zijn en hun jongen veilig groot
kunnen worden. Het zijn extensieve hooilanden
voor de intensieve melkveehouderij buiten het
tussengebied. In het gebied blijven ook enkele
extensieve melkveehouderijen met Blaarkopkoeien,
een ras welke goed gedijd op grasland met een hoog
grondwaterpeil. Zo wordt het karakteristieke beeld
behouden van de koe in de wei. Bij deze extensieve
melkveehouderijen kan verbreding van de landbouw
worden toegepast. Zo kan de toerist en de recreant
overnachten, eten of andere activiteiten doen bij de
boer.
De oude dijk blijft op zijn plek door deze op kritieke
punten te bekleden. Hierdoor blijft het monumentale
dijkprofiel behouden. De nieuwe ontsluitingsroute op
de nieuwe dijk zorgt er voor dat de oude dijk luwer
wordt en men meer kan genieten van deze route.

Fig. 6.9 Collage
van referentiebeelden
meekoppelvariant C

D o o r s n e d e m o d eFig.
l C6.8 Meekoppelvariant
N i e u w e d i j k - Cb i n n e n w a a r t s

Fig. 6.10 Doorsnede profiel dijklandschap meekoppelvariant C
variërend van 500-2500m

N IE U W E D IJK

Doorsnede model D

Nieuwe dijk - binnenwaarts

BLO EMRIJK HO O IL AND ME T

EX T ENSIE VE MELKVEEHO UDERIJ

DROOGMAK ER I J - PALU D I C U LTU U R

H U ID IG E D IJ K

‘natuurreservaat ’
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6.4 meekoppelvariant d
In variant D, ‘Natuurreservaat’, gaat het om een
optimale bijdrage aan de veenweideproblematiek
en op de tweede plaats het Markermeersysteem. Dit
wordt gedaan door de geplande EHS (Ecologische
Hoofdstructuur) corridor die over Waterland naar de
kustzone is gepland optimaal vorm te geven. Door
een nieuwe dijk op plaats van de huidige N247 weg te
leggen kan een groot gebied (als het ware) uit gebruik
worden gegeven en optimaal worden ingericht voor
natuurontwikkeling. Ook in dit tussengebied wordt het
grondwaterpeil opgezet waardoor veenoxidatie stopt.
Er ontstaat een ruig landschap van rietzones, plasdras
en veenmosrietland. Het gebied heeft een hoge
diversiteit aan moerasvogels en insecten als libellen.
Door vispassages door de oude dijk wordt Waterland
nu zelf een kraamkamer voor het Markermeer.
De recreant uit de stad kan het gebied in over
laarzenpaden, vlonders, trekpontjes en wandelroutes
over veenruggetjes. Langs de routes staan paalhuisjes
vanaf waar men volgens kan spotten. Het is een ruige
natuurbeleving voor de stedeling. De recreant kan
avontuurlijk wandelen of varen per kano of fluisterboot
door van het oorspronkelijke veenmosrietland van
voor de veenontginning en inpoldering.
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Veenweideproblematiek
Ecosysteem Markermeer
Metropolitane druk

De nu al weinig rendabele melkveehouderijen
zullen langzaam verdwijnen en het gebied krijgt een
steeds natuurlijker karakter. Door de lage ligging
van de droogmakerijen komt het waterpeil hier
boven het maaiveld te staan. In deze van oudsher
productielandschappen kunnen nieuwe vormen van
landbouw komen, natte teelten (paludicultuur) zoals
lisdodde en visteelt. In deze droogmakerijen staan
nieuwe boerderijen. Dit zijn adaptieve woningen,
bijvoorbeeld op palen of terpen.
Net als in variant Openluchtmuseum wordt in
het tussengebied een lagere waterveiligheidsnorm
gehanteerd. Via verhoogde vluchtwegen kan het gebied
geëvacueerd worden wanneer de oude dijk toch dreigt
te bezwijken. Waar in variant C ‘Openluchtmuseum’
het profiel van de oude dijk wordt behouden door
bekleding, wordt in variant ‘Natuurreservaat’ de oude
dijk op zijn plek gehouden door het buitentalud te
verflauwen. Hierdoor kunnen dieren makkelijker
migreren van Waterland naar het Markermeer en
vice versa. Deze natuurlijke oever is daarmee een
waardevolle toevoeging aan de ecologische corridor.

Fig. 6.12 Collage
van referentiebeelden
meekoppelvariant D

Meekoppelvariant
D o o r s n e d e m o d eFig.
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Fig. 6.13 Doorsnede profiel dijklandschap meekoppelvariant D
variërend van 4000-5000m
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6.5 meekoppelvariant e
In variant E, Metropolitaan Park, gaat het om het
optimaal tegemoet komen van de metropolitane
druk. Waar variant ‘Openluchtmuseum’ was
gericht op de dagrecreant wordt in variant E ook
verblijfsrecreatie ingepast. In het tussengebied ontstaat
een metropolitaan veenweide landschap met een dicht
netwerk van fiets- en wandelpaden langs plassen en
door bloemrijke hooilanden. Waterland wordt een
metropolitaan park aan de rand van de stad waar
de toerist en recreant optimaal worden bediend.
Ook in deze variant wordt in het tussengebied
het grondwaterpeil opgezet en wordt daardoor
veenoxidatie geremd. Daarnaast vormt de nieuwe dijk
een belangrijke ontsluitingsweg voor het gebied.
Langs de meren en plassen komt goed ingepaste
verblijfsrecreatie. Dit kunnen kampeerplaatsen
zijn maar ook houten bungalows op palen in

1.
2.
3.

Metropolitane druk
Veenweideproblematiek
Ecosysteem Markermeer

karakteristieke Waterlandse grijstinten. De toerist
kan in Waterland buiten de stad overnachten en per
fiets Marken, Monnickendam, Durgerdam en andere
cultuurhistorische ensembles bezoeken. Waar in de
andere varianten natte teelten (paludicultuur) in
de droogmakerijen een plek krijgen, veranderen de
droogmakerijen in variant ‘Metropolitaan Park’ in
open water. Dit worden nieuwe recreatieve meren
waar gevist, gevaren en gezwommen kan worden,
maar waar men ook kan overnachten in drijvende
bungalows.
In deze variant worden in het tussengebied nieuwe
ontwikkelingen toegestaan. Buitendijks ligt de nadruk
op behoud van het huidige weidse uitzicht van het
Markermeer.

Fig. 6.15 Collage
van referentiebeelden
meekoppelvariant E

D o o r s n e d e m o d eFig.
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Fig. 6.16 Doorsnede profiel dijklandschap meekoppelvariant E
variërend van 500-2500m
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6.6 meekoppelvariant F
Bij Iconisch Randmeer gaat het ook om het optimaal
tegemoet komen van de metropolitane druk, maar
op de tweede plaats ook om een bijdrage aan het
ecosysteem van het Markermeer. De nieuwe dijk die
op variërend van 1 tot 2 km afstand van de oude dijk
ligt zorgt voor de primaire waterveiligheid en voor
luwte in het Markermeer. Hierdoor wervelt er minder
slib op en komt er minder slib in systeem van het
Markermeer.
In deze variant worden nieuwe ontwikkelingen
buitendijks toegestaan. De nieuwe dijk functioneert
als het ware als een kapstok voor deze nieuwe
(recreatieve) ontwikkelingen buitendijks. Er ontstaat
een groot recreatief waterlandschap welke intensief
gebruikt wordt door watersporters als kitesurfers,
windsurfers, kanoërs en vissers. Door de nieuwe dijk
is het nu veilig voor hen om het Markermeer op te
gaan.

1.
2.
3.

Metropolitane druk
Ecosysteem Markermeer
Veenweideproblematiek

In de oksel van de nieuwe dijk komt een familiestrand
met voorzieningen waar ook evenementen kunnen
plaatsvinden. Door de grootte van het randmeer
kunnen, in tegenstelling tot variant A ‘Recreatieve
Meren’, ook grotere boten zoals zeilboten het randmeer
op. Aan de nieuwe dijk zijn aanmeerplekken en
steigers maar ook drijvende bungalows.
Een nieuwe ontsluitingsweg en fietsroute over de
nieuwe dijk naar Marken ontlast de infrastructuur
van Waterland en lost het ontsluitingsprobleem op.
De route over de oude dijk wordt luwer, hierdoor kan
de recreant meer genieten van deze route. Daarnaast
kan men vanaf de nieuwe dijk het Markermeer grootst
beleven. Door de grote afstand tot de oude dijk wordt
een enorm gevoel van openheid ervaren, vergelijkbaar
zoals op de Houtribdijk. Men rijdt en fietst omringd
door water en zeilboten op het schiereiland Marken af.

Fig. 6.18 Collage
van referentiebeelden
meekoppelvariant F
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Fig. 6.19 Doorsnede profiel dijklandschap meekoppelvariant F
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variërend van 750-2000m
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Stakeholders
Waterschap HHNK

volgorde van voorkeur
favoriet

minst favoriet

A B F D C E

belangrijkste uitkomsten

criteria

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Primaire waterveiligheid
Kosten beheer en onderhoud
Uitbreidbaarheid
Toekomstvastheid
Draagvlak
Overlast werkzaamheden
Gebiedsgericht imago waterschap
Vergunningen

•
•
•

Integraliteit
Schaal van de Metropoolregio
Innovatief

•

Imago zelfbewuste Provincie

•
•
•
•
•

Tijdschaal >50j
Veenoxidatie
Cultuurhistorie
Kennisontwikkeling
Vernieuwend

•

Kosten beheer en onderhoud
Markermeer
Bijdrage N2000 opgave
Nautische veiligheid
Verstrekken vergunningen
Visuele kwaliteit oude dijk

•

Provincie Noord-Holland

B F E A D C

•
•

Gemeente Amsterdam

Rijkswaterstaat

B
C A E
D
F
C
D B A
F
E

•
•

•

•
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Voorkeur voor buitendijkse varianten
vanwege beheer en onderhoud,
uitbreidbaarheid en (minder)
overlast bij aanleg werkzaamheden
In variant A krijgt natuur en recreatie
evenveel aandacht, daardoor meer
kans op draagvlak
Voorkeur voor meest integrale
variant (B). Een variant welke zowel
binnen als buitendijkse aanpakt
Integreer bij de uitwerking het
verhaal van de metropoolregio.
Voorkeur voor varianten die de
lange termijn (>50 j) beslaan
Voorkeur voor varianten met
nieuwe kennisvragen, om
kennisontwikkeling te genereren

Binnendijkse varianten de voorkeur
vanwege veranderingen in het
Markermeersysteem (onzekerheid
over beheer en onderhoud) bij
buitendijkse varianten
Model B favoriet van de
buitendijkse varianten

•
•
•
•

6.7 Voorkeursvariant
Structured-interviews stakeholders
Eén meekoppelvariant, de voorkeursvariant, is
verder ontworpen naar een landschapsplan. Zoals
in hoofdstuk 3 is toelicht hebben de stakeholders de
voorkeursvariant gekozen. De gedachte hierachter is
dat de variant welke favoriet is onder de stakeholders
intrinsiek de meeste meekoppelkansen bevat, omdat
alle stakeholders in de variant kansen zien om hun
eigen opgaven en projecten mee te koppelen.
Alle stakeholders zijn apart geïnterviewd d.m.v.
structured-interviews. Er is gebruik gemaakt van een
interview protocol zodat alle geïnterviewde personen
onder dezelfde omstandigheden zijn geïnterviewd (zie
bijlage 7 voor interview protocol). Dit verhoogt de
validiteit van de interviews.
In de structured-interviews werden de stakeholders
gevraagd de 6 varianten op volgorde van voorkeur te
leggen. Er is gevraagd naar de motivering voor het
voorkeursvariant en welke kansen en beperkingen de
geïnterviewde ziet bij het voorkeursvariant. Deze zijn
meegenomen bij de uitwerking. Daarnaast is gevraagd
welke criteria de geïnterviewde hanteert (vanuit de
organisatie waar men werkt) met het beoordelen van
de varianten en wat de weging is van deze criteria.
Deze criteria gaf bij de variantenstudie inzicht in de
argumentatie van de stakeholders. Bij de Multi Criteria
Assessment (zie hoofdstuk) zijn deze criteria gebruikt
voor het vergelijken van het integrale landschapsplan
met het voorontwerp van het waterschap. Zodoende

zijn de meekoppelvarianten en de ontwerpen met de
zelfde criteria beoordeeld.
Waterschap HHNK
De geïnterviewde binnen het waterschap gaf aan dat
geredeneerd vanuit het waterschap de buitendijkse
varianten de voorkeur hebben. De nieuwe dijk neemt
de primaire waterkerende functie over en de oude dijk
kan als slaperdijk en provinciaal monument in beheer
komen van de provincie. Bij de binnendijkse varianten
zal het waterschap zowel de nieuwe als de oude dijk
moeten beheren en onderhouden (geïnterviewde
waterschap HHNK maart 2016).
Daarnaast is een buitendijkse nieuwe dijk beter
uitbreidbaar bij toekomstige versterkingsopgaven,
een belangrijk punt voor het waterschap, en geeft het
minder overlast bij de aanleg werkzaamheden omdat
dit vanaf het water kan gebeuren.
De geïnterviewde kiest model A als voorkeursvariant
namens het waterschap. Dit is omdat de geïnterviewde
verwacht dat variant A meer draagvlak kan krijgen
omdat de variant een goede balans tussen natuur en
recreatie bevat.
Provincie Noord-Holland
Voor de provincie is integraliteit het belangrijkste
aspect. In de variant moeten zowel binnen- als
buitendijkse opgaven aanbod komen. Daarnaast moet
de variant zijn ingebed in de metropoolregio. Variant
B is de enige variant met een sterke koppeling tussen
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Fig. 6.20 Schema samenvatting resultaten structured-interviews stakeholders

de veenweideproblematiek en het ecosysteem van het
Markermeer. Het is het meest integrale variant en is
innovatief. Daarom is variant B voor de provincie de
voorkeursvariant.
De geïnterviewde gaf aan dat het verhaal van de
metropoolregio (opgave metropolitane druk) nu wat
weinig aandacht heeft maar dat de variant flexibel
genoeg is om bij uitwerking metropolitane druk te
integreren. Bijvoorbeeld door recreatievormen toe
te voegen, passend bij het natuurlijke karakter van
de variant (geïnterviewde provincie Noord-Holland
maart 2016).
Gemeente Amsterdam
De geïnterviewde binnen de gemeente Amsterdam
vindt het belangrijk dat varianten anticiperen op
de lange termijn (>50 jaar), de variant veenoxidatie
tegengaat, dat cultuurhistorische karakteristieken
zoals beschermde dorpsgezichten Durgerdam en
Uitdam voor de lange termijn behouden blijven,
dat de variant nieuwe kennisvragen oproept en zo
kennisontwikkeling genereert en dat de variant
vernieuwend is, in de zin dat het iets nieuws toevoegt
aan de bestaande ideeën en plannen voor de
versterking.
Redenerend vanuit deze aspecten hebben volgens de
geïnterviewde model B, C, D, F alle vier de voorkeur
voor de gemeente. De varianten onderscheiden zich
van bestaande ideeën en plannen omdat ze in plaats
van de korte en middellange termijn (50 jaar) de lange
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termijn (>50 jaar) beslaan.
Rijkswaterstaat
Volgens de geïnterviewde heeft vanuit Rijkswaterstaat
de binnendijkse varianten de voorkeur. Rijkswaterstaat
is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van het Markermeer en vanuit dit aspect kijkt
de geïnterviewde kritisch naar de varianten. De
geïnterviewde is bang dat door een nieuwe dijk in het
Markermeer het systeem van het Markermeer (wateren zandstromen) veranderd en dat dit effect zal hebben
op (de kosten van) het beheer en onderhoud van het
Markermeer. “Moeten we de vaargeul vaker gaan
baggeren? We moeten bij de buitendijkse varianten het
systeem weer opnieuw leren kennen.” (geïnterviewde
Rijkswaterstaat maart 2016). Daarnaast geeft de
geïnterviewde aan dat Rijkswaterstaat momenteel
al 3 projecten (Marker Wadden, Hoornse Hop en
zandige versterking Houtribdijk) heeft lopen t.b.v. het
ecosysteem van het Markermeer en dat Rijkswaterstaat
eerst wil afwachten of deze ingrepen het ecosysteem in
balans zullen brengen.
De geïnterviewde heeft geen voorkeur voor een van
de drie binnendijkse varianten, omdat deze niet het
areaal van Rijkswaterstaat beslaan.
Het is opmerkelijk dat Rijkswaterstaat voor de
binnendijkse varianten kiest omdat zij is belast met
de ecologische opgave van het Markermeer en de
buitendijkse varianten deze opgave meekoppelen.
Volgens de geïnterviewde dient deze meekoppelkans

zich mogelijk later aan wanneer blijkt dat de huidige
projecten t.b.v. het ecosysteem niet voldoende effect
blijken te hebben. Mocht dit zo zijn dat zou variant B
de voorkeur hebben omdat deze optimaal bijdraagt bij
aan het ecosysteem.
Voorkeursvariant B ‘Waterlandse Wadden’
Het was niet mogelijk om uit de voorkeursrijen de
voorkeursvariant te selecteren. Voor de keuze van
de voorkeursvariant is daarom gekeken naar de
voorkeuren van de stakeholders gecombineerd met
hun motivatie, maar ook naar de vooronderstelling
van het onderzoek (zie pag. 33). Variant B scoorde
hoog bij de stakeholders omdat het een buitendijkse
variant is (motivatie waterschap), de meest integrale
variant is (motivatie provincie) en omdat de variant op
de lange termijn anticipeert, veenoxidatie tegengaat en
vernieuwend is (motivatie gemeente). Daarnaast sluit
deze variant het best aan bij de vooronderstelling ‘van
dijk naar dijklandschap’ omdat de variant als enige het
gehele dijklandschap (zowel binnen- als buitendijks)
beslaat.
Voor Rijkswaterstaat heeft variant B de voorkeur van
alle buitendijkse varianten. Dat de meekoppelkans
van het ecosysteem van het Markermeer zich later
aandient is meegenomen bij de uitwerking.
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7. landschapsplan
Voorkeursvariant B is uitgewerkt naar een landschapsplan voor 2100. Het landschapsplan laat een waterkerend dijklandschap
zien. Binnendijks is een zonering toegepast op basis van het cascade model en buitendijks ontwikkeld zich na de aanleg van
de nieuwe dijk een randmeer waar de nadruk op natuurontwikkeling ligt. Recreatieve routes en verblijfsrecreatie is toegevoegd,
passend bij het natuurlijke karakter van het dijklandschap. Twee plekken zijn aangewezen als recreatieve ontwikkelpunten;
de haven van Durgerdam en de kaap nabij Uitdam. Deze twee plekken zijn uitgewerkt in een detailontwerp. De haven van
Durgerdam wordt uitgebreid en de nieuwe dijk wordt onderdeel van de haven. Bij de kaap wordt de steunberm ingepast en wordt
met kruinverbreding een uitzichtpunt toegevoegd.
Bij de uitwerking van meekoppelvariant B ‘Waterlandse
Wadden’ rezen nieuwe vragen op. Hiervoor zijn kleine
deelonderzoekjes uitgevoerd. Deze onderzoekjes
bestonden uit korte literatuurstudies, interviews
met experts en het testen van ontwerpideeën op
de kleine schaal. Dit proces (zie schema pag. 36)
leidde uiteindelijk tot het Landschapsplan. Twee

plekken uit het landschapsplan zijn uitgewerkt als
detailontwerpen.
Eerst wordt het deelonderzoek naar veengroei en een
tijdlijn over de ontwikkeling van het dijklandschap
besproken. Aan de hand hiervan wordt duidelijk hoe
het landschapsplan tot stand is gekomen.

7.1 ontwikkeling dijklandschap
Veengroei
Veengroei binnendijks van de oude dijk is een cruciaal
onderdeel van meekoppelvariant B. Dit deelonderzoek
ging over hoe je veen kan laten groeien en welke
condities daarvoor nodig zijn.
Sinds kort weten we dat we door het project Omhoog
met het Veen in het Ilperveld (7km van Waterlandse
Zeedijk), dat we veen kunnen laten groeien.
Gemiddeld is de groei 1mm per jaar en onder de
meest optimistische condities kan 1cm per jaar
worden gehaald (geïnterviewde gemeente Amsterdam
maart 2016) Helaas bleek bij de uitwerking dat

deze bodemstijging waarschijnlijk niet voldoende
zal zijn voor de Waterlandse Zeedijk. De dijk kan
waarschijnlijk niet de primaire waterkerend functie
ooit weer overnemen door veengroei binnendijks. Dit
komt volgens civiel ingenieur Dirk-Jan Jaspers Focks
(maart 2016) omdat er ook autonome bodemdaling
plaatsvindt in de veengebieden en het peil in het
Markermeer verder zal stijgen in de toekomst.
Wel kan veengroei binnendijks voorkomen dat de oude
dijk zwakker wordt door veenoxidatie en bodemdaling
(Jaspers Focks maart 2016). Daarmee is veengroei
nog steeds cruciaal voor deze variant, omdat wanneer
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Fig. 7.1 Luchtfoto van de Waterlandse Zeedijk bij Durgerdam, foto genomen richting Marken. (Siebe Swarts)

de oude dijk (slaperdijk) nog zwakker zou worden
deze alsnog zou moeten worden versterkt. Dit zou
inefficiënt zijn omdat er een investering wordt gedaan
in een nieuwe dijk buitendijks van de oude dijk. Of
de coupures in de nieuwe dijk moeten in de toekomst
steeds vaker worden gesloten om het waterpeil laag te
houden in het tussenmeer. Maar dit is ongunstig voor
de waterkwaliteit en het ecosysteem. Daarmee is de
meekoppelkans veenoxidatie direct verbonden met
eventuele toekomstige dijkversterkingsopgaven van de
oude dijk.
Voor optimale veengroei is veenmosvegetatie
(Spagnum) nodig.1 Hiervoor is het nodig dat langs de
1
Deze mossoorten zijn zeer efficiënte veenvormers
omdat ze hun omgeving zodanig veranderen dat veenvorming
gestimuleerd wordt. Zo houden ze hun omgeving vochtig door
als een soort spons te fungeren, waardoor de invloed van zuurstof
afneemt en de afbraak van organisch materiaal geremd wordt
(Harpenslager 2015).

oude dijk veenmosrietland tot ontwikkeling komt. De
volgende omstandigheden zijn hiervoor nodig:
• (grond)waterpeil tot aan het maaiveld
• voedselarm water
• voedselarme bodem.
Om dit te realiseren is gebruik gemaakt van het
cascade model (Labbers et al 2012). Dit is een
inrichtingsprincipe waar het water in de polder
trapsgewijs onder vrij verval naar het gemaal
stroomt. Hierdoor heeft iedere functie een optimaal
grondwaterpeil en waterkwaliteit. Dit principe is
(haaks op de oude dijk) toegepast op het binnendijkse
dijklandschap (zie fig. 7.2). Hierdoor komt er een zone
met veenmosrietland tot ontwikkelingen direct langs
de oude dijk.
Tijdlijn
Er is gebruik gemaakt van een tijdlijn (zie fig. 7.3) om
te onderzoeken hoe het dijklandschap zich ontwikkelt
CO 2

CO 2

gemaal

vertragen
-30cm t.o.v. MV
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Fig. 7.2 Cascade model veenweidesysteem dijklandschap, gebaseerd op cascademodel uit Labbers et al (2012).
Fig. 7.3 Tijdlijn met axonometrieën dijklandschap
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Legenda Huidige situatie

en wanneer meekoppelkansen zich aandienen. De tijdlijn beslaat van
2017 (start van uitvoeringsfase dijkversterking) tot 2100 (optimaal
functionerend waterkerend dijklandschap). Het landschapsplan is
gemaakt voor 2100.
In de axonometrieën is binnendijks de transitie te zien naar een
veenweide systeem op basis van het cascade principe. Buitendijks wordt
eerst de nieuwe dijk aangelegd zonder flauwe oevers. Zo kan worden
bespaard op grondverzet. Later, na het monitoren van de effecten van
de Marker Wadden en Hoornse hop, worden flauwe oevers aangelegd.
Zodoende dient de meekoppelkans ecosysteem Markermeer zich later
aan en wordt tegemoet gekomen aan de wens van Rijkswaterstaat. Een
interessante meekoppelkans qua grondverzet kan zijn door het zand
dat vrijkomt bij het baggeren van vaargeulen niet af te voeren maar
langs de nieuwe dijk op te spuiten.
Een andere meekoppelkans van grondverzet is het afplaggen van
veenweidepercelen van intensieve melkveehouderijen voor de transitie
naar veenmosrietland. Bij deze percelen is de eerst 20 centimeter van
de bodem verzadigd met voedingsstoffen (Harpenslager 2015). Deze
komen vrij wanneer het grondwaterpeil wordt opgezet, wat de groei
van veenmos verhindert. Voor een snelle transitie naar veenmos, zoals
gewenst is langs de oude dijk, moet deze laag worden afgeplagd (van
Gerwen et al 2014; Harpenslager 2015). Deze toplaag kan worden
gebruikt voor het ophogen van de dieper liggende droogmakerijen.
Lisdodde gedijd goed op een voedselrijke bodem. Door het oogsten en
afvoeren van de lisdodde (als natte teelt) worden voedingsstoffen uit
het water en de grond verwijderd (van Gerwen 2014).
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Fig. 7.4 Huidige situatie op detailniveau lanschapsplan

landschapsplan
‘Waterl andse wadden’

zie opgevouwen Landschapsplan
op A2 formaat achterin boekje  
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7.2 landschapsplan waterkerend dijklandschap
Legenda Landschapsplan

Binnendijks cascade zonering
In het landschapsplan is binnendijks het
veenweidelandschap drastisch veranderd. Het
cascade inrichtingsprincipe is te herkennen aan de
zonering van veenmosrietland, bloemrijk hooiland en
grasland (melkveehouderij). De grenzen van de zones
zijn gebaseerd op peilvakken (zie bijlage 8), grote
watergangen (Goudriaankanaal) en landschappelijke
eenheden zoals polders en droogmakerijen (zie bijlage
9). Deze eenheden blijven herkenbaar in het landschap,
maar hun functie verandert.
Veenmosrietland
In de zone met veenmosrietland langs de oude dijk
vindt maximale veengroei en bodemstijging plaats.
Hierdoor verstevigt het fundament van de oude
dijk en verzwakt deze niet verder. Het is een nat
moeraslandschap met veenmossen en rietvegetaties
waar moeras- en weidevogels te vinden zijn. Verder
van de oude dijk af ontginnen ‘veenpioniers’ (nieuwe
adaptief gebouwde agrarische bedrijven) het
veenmosrietland. Veenmosteelt, ook wel ‘Sphagnum
farming’ genoemd, heeft een hoge opbrengst per ha
(zie hoofdstuk 8.1) en ondanks de oogst vindt er toch
enige bodemstijging plaatst (van Gerwen et al 2014). Bij
binnendijkse meren, zoals het Kinselmeer, verlanden
de waterkanten langs de oude dijk door veenmosgroei,
waardoor ook hier bodemstijging plaatsvind.
Lisdoddeteelt droogmakerijen
De droogmakerijen blijven ‘productielandschappen’.
Hier vindt lisdoddeteelt plaats. De biomassa
van lisdodde kent verschillende hoogwaardige
toepassingen
zoals
constructieplaten
en
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Fig. 7.5 Landschapsplan Waterlandse Wadden

isolatiemateriaal (van Riet 2014). De droogmakerijen
hoeven niet meer zo diep te worden bemaald omdat
ze zijn opgehoogd met afgeplagde toplagen en omdat
lisdodde gedijt onder een (grond)waterpeil van +25
cm tot -10 cm.
Bloemrijke hooilanden

Fig. 7.6 Uitsnede landschapsplan droogmakerijen

Fig. 7.7 Referentiebeeld lisdoddeveld (Straatkaart)

De bloemrijke hooilanden zijn onderdeel van
extensieve melkveehouderijen met Blaarkopkoeien
of zijn extensieve hooilanden van intensieve
melkveehouderijen verderop in het westen van
Waterland. Samen vormen de hooilanden een
belangrijk leefgebied voor bedreigde weidevogels zoals
de Grutto.
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Fig. 7.8 Perspectivische doorsnede dijklandschap

Het recreatieve route netwerk wordt uitgebreid
met avontuurlijke laarzenpaden over veenruggetjes
en vlonderpaden in het veenmosrietland en
klompenpaden door de bloemrijke hooilanden. Ook
is het fietsroute netwerk uitgebreid. De routes zijn
afwisselend doordat de recreant fietst en wandelt
langs meren en door oude Noord-Hollandse dorpjes,
door veenmosrietland, bloemrijke hooilanden,
lisdoddevelden en langs melkveehouderijen. Ook is er
een thematische wandelroute welke langs bijzondere
uitkijkpunten en over de verschillende stuwen gaat.
De stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil per zone op
peil blijft (zie bijlage 8 hydrologisch systeem).
De routes zijn ook een beleving door de tijd. In het
veenmosrietland beleefd men hoe de veengebieden er
uitzagen voor de grote ontginningen. In de bloemrijke
hooiland met daarin gelegen authentieke NoordHollandse dorpjes als Ransdorp en Holysloot ervaart
men hoe het veenweide gebied eruit zag voor de
intensivering van de melkveehouderijen. Waterland is
een meer divers gebied geworden met interessante en
bijzondere landschappen, ook voor toeristen.
Verblijfrecreatie is toegevoegd, passend bij het
ecologische karakter van het landschapsplan. In
ecolodges in het veenmosrietland, drijvend aan de
rand van meren of in het rietland op palen, kan de
(eco-)toerist verblijven in Waterland op korte afstand

van Amsterdam en andere toeristische trekpleisters
zoals Marken en Monnickendam. Of kan men kan per
kano Waterland zelf verkennen.
Nieuwe dijk
Buitendijks van de oude dijk zorgt de nieuwe dijk
als ‘eerste linie’ voor de primaire waterveiligheid van
Waterland en 1,2 miljoen Noord-Hollanders. De
nieuwe dijk functioneert als een stormvloedkering
waarbij de coupure met beweegbare keringen sluiten
wanneer het waterpeil in het Markermeer bedreigend
wordt voor de oude dijk. Om de visuele impact van
de nieuwe dijk vanaf de oude dijk te minimaliseren is
het kleinst mogelijke profiel gebruikt. Hierdoor heeft
de dijk een kruinbreedte van 3m. Over de nieuwe
dijk loopt een wandelpad waar men zich waant in
een waterlandschap tussen het Markermeer en het
binnenmeer. Water- en moerasvogels kunnen worden
gespot vanaf de nieuwe dijk (zie visualisatie volgende
pag.) Vanaf de oude dijk lijkt de nieuwe dijk (op een
afstand variërend van 1,3 km tot 250m) een natuurlijke
dam met ondiepe oeverzones.
Het tracé van de nieuwe dijk doet denken aan een
stormvloedkering zoals de Maeslantkering. Er is
bewust gekozen voor een contrast met het (grillige)
tracé van de oude dijk.1 Het tracé verloopt zo dat al
wandelend het zicht afbuigt van de witte Dorpskerk
van Durgerdam, Vuurtoreneiland, IJburg, kaap bij
Uitdam, Kerktoren van Marken en het Paard van
Marken (vuurtoren) (zie bijlage 9).
1
Er is gekeken of de bodem van het Markermeer een
aanleiding zou kunnen zijn voor het verloop van het dijktracé,
maar dit bleek niet zo te zijn.

Fig. 7.9 Dijktracé nieuwe dijk op schaal Markermeer

Binnenmeer
In het binnenmeer ligt de nadruk op natuur en daarbij
passende recreatievormen zoals eco-toerisme De
nieuwe dijk vormt een soort kapstok voor toekomstige
ontwikkelingen.2 De dijk zorgt ervoor dat er luwte
in het water ontstaat en natuurontwikkeling kan
plaatsvinden.3 Door verlanding ontstaan er ondiepe
zones en kunnen kranswieren gaan groeien. De
waterkwaliteit verbeterd en nadat de flauwe oevers langs
de nieuwe dijk zijn aangelegd wordt het binnenmeer
qua omstandigheden en ecosysteem vergelijkbaar
2
Deze natuurontwikkeling kan ook (in de toekomst) als
natuurcompensatie dienen voor de uitbreiding van Amsterdam in
het IJmeer.
3
Luwtemaatregelen hebben groot positief effect op
ecologisch systeem van het Markermeer (geïnterviewde gemeente
Amsterdam maart 2016).

113

Fig. 7.10 Perspectivische doorsnede nieuwe dijk, richting de kaap bij Uitdam

met de Gouwzee (Hidding maart 2016). De Gouwzee
wordt de kraamkamer van het Markermeer genoemd
vanwege de hoge waterkwaliteit en biodiversiteit.
Door het randmeer voor de Waterlandse Zeedijk
wordt differentiatie gecreëerd in het ecosysteem van
het Markermeer (geïnterviewde gemeente Amsterdam
maart 2016). Bij de locatie van de coupures in de
nieuwe dijk is rekening gehouden met de waterstromen
(zie bijlage 8 voor hydrologisch systeem). Zodoende
zorgen de coupures voor voldoende uitwisseling van
water tussen het randmeer en het Markermeer.
Langs de nieuwe dijk drijven verscholen in het riet
ecolodges. Bij ecolodges in het binnenmeer kan
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worden aangemeerd met kano’s en fluisterboten en
aan de Markermeerkant met zeilboten. De ecolodges
bieden een exclusieve overnachting midden in de
(water)natuur van het Markermeer.

Fig. 7.11 Uitsnede landschapsplan randmeer

Principe profielen Waterlandse Zeed ijk

A
nieuwe dijk

veenmosrietland

B
nieuwe dijk
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Fig. 7.12 Principe profielen Waterlandse Zeedijk met locatieaanduiding

Kaap
De kaap nabij Uitdam is een punt waar de nieuwe
dijk niet voor de oude dijk langs gaat. Hiervoor is
gekozen, al tijdens de variantenstudie, omdat deze plek
. door het hoekige dijktracé een prachtig uitzicht biedt
over het Markermeer. Dit dijktraject wordt regulier
versterkt met een steunberm. Dit is uitgewerkt in het
detailontwerp voor de kaap (zie hoofdstuk 7.4).
Uitdam
In model B zou aanvankelijk ten zuiden van dijkdorp
Uitdam de nieuwe dijk aantakken. Door de nieuwe
dijk zou Uitdam de relatie met het Markermeer
kwijtraken. Al ontwerpend is gezocht naar een goede
landschappelijke inpassing van de nieuwe dijk (met
o.a. maquettes, zie bijlage 8), maar uiteindelijk leverde
dit geen goede oplossing op.
Kenmerkend voor Uitdam is het direct contact met het
open water. Door de nieuwe dijk zou voor het dorp
een hoek met tussenwater ontstaan met veel opslag van
riet. Daarnaast werd bij de uitwerking tot de conclusie
gekomen dat het principe van de variant (nieuwe dijk
buitendijks + binnendijks veengroei) eigenlijk niet

Fig. 7.13 Uitsnede landschapsplan Uitdam
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toepasbaar is voor Uitdam, omdat in het dorp zelf geen
bodemstijging kan plaatsvinden. Een tweede probleem
rond Uitdam, een dijkdorp met woningen onderaan
de dijk, bleek de veengroei en bodemstijging van het
achterland. Hierdoor zou Uitdam in de toekomst
in een dieper gelegen kom komen te liggen t.o.v. de
omgeving.
Uiteindelijk
is
er
voor
een
innovatieve
dijkversterkingsoplossing gekozen: het vervangen
van de huidige funderingen door opvijzelbare
funderingen. Hierdoor kan onder de huizen door een
steunberm worden aangelegd (zie fig. 7.12 profiel E).
Deze dijkversterkingsoplossing wordt door waterschap
Rivierenland steeds vaker toegepast bij woningen met
een hoge cultuurhistorische waarde. Uitdam is een zeer
klein dorp met cultuurhistorisch waardevolle huizen.
Het dorpsgezicht van het dijkdorp aan het water is
cultuurhistorisch erg waardevol. Met deze duurzame
dijkversterkingsoplossing wordt dit beeld behouden.
Niet alleen voor deze dijkversterkingsopgave maar ook
bij toekomstige opgaven.
De aantakking van de nieuwe dijk is daarom naar het
noorden verplaats aan de rand van het dorp. Boten op
weg naar de haven varen zo voor het idyllische dorp
langs over de beweegbare kering.
Recreatieve ontwikkelpunten Kaap en Durgerdam
In meekoppelvariant B was de kaap nabij Uitdam
aangewezen als recreatief ontwikkelpunt. Ook in het
landschapsplan is dit opgenomen en functioneert
de kaap als startpunt, knooppunt en overstappunt in
het recreatieve netwerk. De haven van Durgerdam is
een recreatieve en toeristische trekpleister en vormt

ook een belangrijk startpunt van recreatieve routes.
Daarom is de haven van Durgerdam ook aangewezen
als recreatief ontwikkelpunt. Bij beide punten bleek
een detailontwerp nodig te zijn voor het inpassen
en aantakken van de nieuwe dijk en integreren van
recreatieve voorzieningen. Voor deze twee plekken is
een detailontwerp gemaakt (zie 7.3 en 7.4).

opdrijvende deur, een roldeur en een parachute
beweegbare keringen zijn die een lage visuele impact
hebben en in een flinke breedte (t.b.v. uitwisseling van
water met het Markermeer) kunnen worden gebouwd.
In het landschapsplan zijn rol- en opdrijvende deuren
(zie fig. 7.15) ingepast.
Kerngebied - dijkzone
De transitie in het veenweide gebied is omvangrijk. Het
is een langdurig gebiedsproces met veel onzekerheden.
De transitie naar veenmos in de directe zone langs de
oude dijk is echter cruciaal. Daarom zou deze zone als
kerngebied kunnen worden aangewezen (zie fig. 7.16).
De transitie in deze zone heeft een hogere urgentie dan
gebieden verder van de oude dijk. Hierdoor kan de
fasering haaks vanaf de oude dijk worden gepland.

Fig. 7.14 Uitsnede landschapsplan recreatieve ontwikkelpunten
kaap en Durgerdam

Coupures
Voor de coupures in de nieuwe dijk is gekeken
naar beweegbare keringen met de minst visuele
impact. Hiervoor is het onderzoek Multifunctionele
beweegbare waterkeringen (Dijk & van der Ziel
2010) gebruikt. Uit dit onderzoek bleek dat een balg,

Fig. 7.15 Illustraties beweegbare keringen, links: opdrijvende deur
(doorsnede), rechts: roldeur (bovenaanzicht) (Dijk & van der Ziel
2010).

Fig. 7.16 Aanduiding kerngebied langs de oude dijk
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huidige situatie

A NA LYS E
Twee kommen

Zicht IJmeer belemmerd

Geconcentreerde drukte

Fig. 7.19 Het zicht op het IJmeer wordt belemmerd door de
overvolle haven en het rietland.

Fig. 7.20 Het is erg druk op de smalle dijk met fietsers,
wandelaars en bestemmingsverkeer.

havenkom

open kom

Fig. 7.18 Strekdam scheidt twee kommen en vormt een
landschappelijke aanleiding voor de aantakking van de
nieuwe dijk

7.3 Detailontwerp durgerdam
Legenda

Fig. 7.17 Huidige situatie Durgerdam

De opgaven voor het detailontwerp van Durgerdam waren een landschappelijk mooie
aantakking van de nieuwe dijk ontwerpen en het integreren van een recreatief knooppunt.
De ligging van het dorp aan het IJmeer en het zicht hierop is een kwaliteit die de bewoners
graag willen behouden.
Eerst is een korte analyse gedaan op de kleine schaal, hieruit kwamen nog de volgende
aandachtspunten:
• Twee kommen (zie fig. 7.18)
Dijkdorp Durgerdam bestaat uit twee kommen. De dijk is alleen afgekeurd bij de
havenkom. Een strekdam scheidt de twee kommen en hierop staat het markante witte
kerkje als een scharnierpunt. De strekdam vormt een interessant landschappelijke
aanleiding voor de aantakking van de nieuwe dijk op de oude dijk.
• Uitzicht IJmeer belemmerd (zie fig. 7.19)
Ondanks de mooie ligging aan het IJmeer wordt het zicht belemmerd door de
overvolle haven en een rietland. Door een tekort aan ligplaatsen worden aan bestaande
steigers nieuwe steiger gebouwd. De havenkom is hierdoor erg vol. Daarnaast liggen er
grote woonboten voor de havenmeester en faciliteiten zoals douchen en toiletten.
• Geconcentreerde drukte (zie fig. 7.20)
Op de smalle dijk is het erg druk met fietsers, wandelaars en bestemmingsverkeer.
Durgerdam is een veel bezocht dorpje door toeristen en recreanten. De gebruiksdruk
concentreert zich op de oude dijk en er is een tekort aan horeca.

PRINCIPES ONTWERP
Dijk onderdeel van de haven

Nieuwe zichtrelaties IJmeer

Ontvlechten en ontlasten

Fig. 7.21 Nieuwe dijk als onderdeel van de haven en
omsluit de havenkom. Aantakking nieuwe dijk op locatie
strekdam.

Fig. 7.22 Zicht op IJmeer mogelijk ondanks de nieuwe
dijk, door de havenuitbreiding waardoor de kom niet meer
overvol is en door het doorsteken van het rietland.

Fig. 7.23 Door tegelijk met de uitbreiding van de haven
een nieuw recreatief knooppunt te ontwikkelen wordt de
oude dijk ontlast. Daarnaast worden recreatieve routes
ontvlecht van elkaar.

ontwerp
Voor het ontwerp zijn de volgende principes
gehanteerd:
• Dijk
als
onderdeel
van
de
haven
(zie
fig.
7.21)
Een meekoppelkans op de kleine schaal
in Durgerdam is het meenemen van het
tekort aan ligplaatsen. Door de nieuwe
dijk onderdeel te maken van de haven
en deze daardoor uit te breiden krijgt
de nieuwe dijk een logische inpassing.
De nieuwe dijk omsluit als het ware
de havenkom en de locatie van de
strekdam wordt gebruikt als logische
aantakkingsplek.
•

Nieuwe zichtrelaties IJmeer (zie fig.
7.22) Nieuwe uitzichten ontstaan door
de uitbreiding van de haven waardoor
de havenkom meer open wordt. Verder
wordt ook het rietland doorgestoken.
Beide maatregelen zorgen voor nieuwe
zichtrelaties met het IJmeer, ondanks
de aanleg van de nieuwe dijk. Door de
grote beweegbare keringen is er mooi
open zicht op het IJmeer. Over de nieuwe
dijk heen kan men het IJmeer ook nog
zien (zie fig. 7.25 voor visualisatie en fig.
7.27voor visuele impact nieuwe dijk)

•

Ontvlechten en ontlasten (zie fig. 7.23)
Door tegelijk met de uitbreiding van de
haven een nieuw recreatief knooppunt
met horeca en parkeergelegenheid te
ontwikkelen wordt de gebruiksdruk
van de oude dijk verminderd. Vanaf het
nieuwe knooppunt starten verschillende
recreatieve routes. Waar voorheen alle
routes gebundeld waren op de oude dijk
worden deze nu van elkaar ontvlecht.
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Fig. 7.24 Ontwerp Durgerdam

Legenda
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Fig. 7.25 Visualisatie zicht vanaf de oude dijk (vanuit dijkwoning Durgerdammerdijk 125), linksboven foto huidige situatie
Fig. 7.26 Doorsnede havenkom Durgerdam
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In het ontwerp is te zien dat de nieuwe dijk mooi
aansluit op de oude dijk (zie fig. 7.24). Het beeld van
de twee kommen blijft behouden. Waar eerst een
rommelige strekdam lag ligt nu de nieuwe dijk. Deze
gaat om de woningen heen, welke door de komst van
de dijk een stuk privéterrein erbij hebben gekregen.
Het witte markante kerkje van Durgerdam ligt als
landmark en scharnierpunt tussen de twee kommen
en de oude en de nieuwe dijk.
De havenkom wordt opener doordat er ligplaatsen bij
zijn gekomen aan de nieuwe dijk en in het rietland. Er
is een differentiatie in ligplaatsen. Aan de nieuwe dijk
bevinden zich luxe ligplaatsen met stroom etc. en in
het rietland meer sobere ligplaatsen. In de zuidoost
hoek van de haven bevindt zich een cluster met nieuwe
gebouwen. Hier komt de havenmeester, voorzieningen
(douchen, toiletten etc.) en een horeca gebouw met
een terras aan de nieuwe dijk. Het terras heeft uitzicht
over het IJmeer en IJdoornpolder.
Dit cluster vormt tezamen met de haven het nieuwe
recreatieknooppunt. De toegang hiervan ligt buiten
het dorp tussen de oude en de nieuwe dijk. Dit tussen
gebied is binnendijks gebied geworden. In het rietland
kan op halfverharding geparkeerd worden. Het riet,
met daarin enkele uitstekende wilgen en elzen, zorgt

Fig. 7.27 Visuele impact nieuwe dijk op zicht water IJmeer. Er is
berekend dat men over ongeveer één kilometer weer zicht heeft op
het water.

Fig. 7.28 Referentie beeld haven Volendam, omsloten havenkom
(aerophotostock n.d.)
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er voor dat de parkeerplaats minder zichtbaar is
vanaf de oude dijk. Door de parkeergelegenheid
werkt het knooppunt ook als overstappunt. Men
kan parkeren in het riet en vervolgens een van
de laarzenpaden, (over de nieuwe dijk of naar
Vuurtoreneiland) fietspaden, (oude dijk of
naar Vuurtoreneiland) of kanoroute (naar het
randmeer) pakken.
Buitendijks van de nieuwe dijk is een
noodsteiger. Deze dient voor het aanmeren van
boten wanneer de beweegbare keringen dicht
zijn vanwege een te hoog peil in het Markermeer.
Echter, op mooie dagen kan de steiger gebruikt
worden voor zeilers die gebruik willen maken
van de horeca.
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Fig. 7.29 Vogelvlucht schets, boven: huidige situatie, onder: ontwerp

125

huidige situatie

Legenda
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7.4 detailontwerp kaap
De opgaven voor het detailontwerp van de kaap
nabij Uitdam (zie pag. viii voor luchtfoto) waren
het integreren van een recreatief knooppunt, het
ontwerpen van een aantakking van de nieuwe dijk en
de inpassing van een steunberm.

Het hoofdprincipe welke is aangehouden is dat de
oude dijk herkenbaar blijft. Daarom is gekozen voor
een steunberm als versterkingsoplossing (zie fig. 7.32)
Andere aandachtspunten die voren kwamen uit een
korte analyse op de kleine schaal zijn:
• Uitzicht geen rustpunt (zie fig. 7.35)
Er is een prachtig uitzicht vanaf de kaap mogelijk
maar de kruin van de dijk is niet ingericht als
uitzichtpunt. Men kan moeilijk stoppen met de
fiets op het smalle fietspad (zie foto fig. 7.33).
• Geconcentreerd recreatief gebruik (zie fig. 7.36)
Het recreatief gebruik, voor zowel fietsers als
wandelaars, is geconcentreerd op het zeer smalle
fietspad op de dijk.

Fig. 7.31 Foto huidige situatie kaap binnendijks
Fig. 7.30 Huidige situatie kaap

oude dijk he r ke nbaar

1:2

1:2.5

ste u n b e r m

ve rste r k i ng sm aat re gel uit zicht spunt
+

+

1:2.5

ste u n b e r m e n kr u inver b red in g
d u u rd e r

Omdat dit stuk oude dijk direct aan het Markermeer
grenst en daarmee nog in zijn oorspronkelijke context
blijft liggen, is er gekozen voor terughoudendheid qua
ingrepen. Ingetogenheid is ook op zijn plaats omdat
de kaap in een landelijke context ligt.

vo o r ke ur ve rste r k i ng sma at regel

1:2.5

ta l u d ve r ﬂa u win g
Fig. 7.32 Drie verschillende versterkingsopties

Fig. 7.33 Foto huidige situatie kaap en drukte op het smalle
fietspad.
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Ontwerp
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Voor het ontwerp zijn de volgende principes aangehouden:
• Hoofdprincipe: herkenbaarheid oude dijk (zie fig. 7.37)
De oude dijk moet herkenbaar blijven ondanks de versterkingsmaatregel.
• Integreren uitzichtpunt (zie fig. 7.39)
Op de punt van de kaap moet het mogelijk worden om (veilig) te kunnen stoppen.
• Spreiden van recreatief gebruik (zie fig. 7.40
Recreatief gebruik verspreiden over het dijklandschap zodat de gebruiksdruk op de
oude dijk minder wordt.
• Herkenbare aansluiting nieuwe dijk (zie fig. 7.38)
Goede landschappelijke inpassing van de nieuwe dijk met het oog op het herkenbaar
houden van de oude dijk.

Legenda

In het ontwerp is te zien dat vanaf de aantakking van de nieuwe dijk een steunberm
is ingepast. Ondanks de nieuwe steunberm is de oude dijk nog goed herkenbaar door
behoud van het steile binnentalud. Op de steunberm kan geparkeerd worden op
grasbetontegels. Parkeergelegenheid is ingepast omdat de kaap een belangrijk knooppunt
vormt in het recreatieve netwerk. Door de grasbetontegels heeft de steunberm een groene
uitstraling passend bij het landelijke karakter. Bij de inpassing is er op gelet dat het tracé

A NA LYS E

Uitzicht maar geen rustpunt

Geconcentreerd recreatie gebruik

Fig. 7.35

Fig. 7.36

Integreren uitzichtpunt

Spreiden recreatie gebruik

Fig. 7.34 Ontwerp kaap

Oude dijk herkenbaar

Herkenbare aansluiting

PRINCIPES
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Fig. 7.37

Fig. 7.38

Fig. 7.39

Fig. 7.40

kanoën

vlonderpad

zitelement uitzichtpunt

picknickbank boven het water

dijktrap met tekst

Ecolodges

Ecolodge
veenmosrietland

standbeeld uitzichpunt
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van de dijkweg vloeiend doorloopt.

Het uitzichtpunt is ingepast door bij de kaap de kruin
te verbreden. Hierdoor wordt de kaap nog extra
geaccentueerd. Het fietspad loopt door over de dijk en
d.m.v. verschil in materiaal wordt aangeduid dat het
fietspad gescheiden is van het uitzichtpunt.

De inpassing van de knoop bij de aantakking van
de nieuwe dijk was een ontwerpopgave op zich. Een
zorgvuldige inpassing was hier van belang omdat
naast dat de nieuwe dijk hier aantakt, ook twee routes
elkaar kruisen en binnendijks een dijkprofielwisseling
plaatsvindt van het oude dijkprofiel naar het versterkte
profiel met een steunberm (zie fig. 7.42). Met een
maquette is onderzocht hoe dit knooppunt kan worden
vormgegeven (zie fig. 7.42). Voor de profielwisseling is
ervoor gekozen om een landschappelijke aanleiding te
gebruiken, namelijk de trap van het binnentalud. Met
dit haakse talud op de oude dijk kan de profielwisseling
worden opgevangen en is tegelijk binnendijks de
aantakking van de nieuwe dijk herkenbaar.

Opgave profielwisseling

Aantakking nieuwe dijk

Binnendijks starten vanaf de kaap twee wandelroutes
in het veenmosrietland. Over vlonderpaden kan men
wandelen door een moeraslandschap van veenmos
en rietlanden. Verscholen in het riet liggen enkele
ecolodges.
Buitendijks in het randmeer ontstaat langs de oude
dijk rietopslag door verlanding en luwte. Hier ligt in
het riet een aanlegsteiger voor kano’s en fluisterboten,
die zijn gestart met hun tocht vanuit de haven van
Uitdam. Men kan hier zelf ook een kano te water laten.

Haaks talud

Haaks talud bovenaanzicht

2.8m

1:4

1:2

1:2.
5

+0
-0.2

4.5m

Fig. 7.41 Referentiebeelde (Experience Waterland n.d.)(Origineel overnachten n.d.)(Slapen op de ecolodge n.d.)(Gelderen 2010)(BügelHajema 2015)(BügelHajema 2015)(RHP 2015)
(v.d. Bosch Beton 2016)(Hoge Land van Vollenhove n.d.)(Hoge Land van Vollenhove n.d.)(Oomens 2012)
Fig. 7.42 Fotoreeks maquette studie
Fig. 7.43 Doorsnede dijkprofiel ontwerp

voorontwerp waterschap
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integraal ontwerp waterlandse wadden

8. analyse ontwerpen
Als laatste stap van het ontwerpend onderzoek zijn beide ontwerpen geanalyseerd m.b.v. een kosten-batenanalyse en een Multi
Criteria Assessment. Het doel is na te gaan op welke aspecten een integraal ontwerp met meekoppelkansen meerwaarde heeft
t.o.v. een sectoraal ontwerp. Uit de kosten-baten analyse bleek dat de versterkingskosten van Waterlandse Wadden lager zijn en
grote natuur- en recreatiebaten te verwachten zijn, terwijl de investeringen in verhouding tot deze baten relatief laag zijn. Na
realisatie brengt het gehele dijklandschap ook meer op. Waterlandse Wadden scoorde ook goed in de Multi Criteria Assessment.
Op veel criteria heeft het integrale ontwerp (met meekoppelkansen) meerwaarden t.o.v. het voorontwerp van het waterschap. Deze
criteria zijn o.a. uitbreidbaarheid en toekomstvastheid van de kering, integraliteit en behoud van cultuurhistorische waarden.
Het ontwerp scoorde wel slechter op vergunningverlening en kosten beheer en onderhoud Markermeer.
De laatste stap van het ontwerpend onderzoek is het
vergelijken van het voorontwerp van het waterschap
met het integrale ontwerp Waterlandse Wadden. Het
voorontwerp van het waterschap wordt gebruikt als
nulmeting en representeert een sectoraal ontwerp.
Het doel is na te gaan op welke aspecten een integraal
ontwerp met meekoppelkansen meerwaarde heeft
t.o.v. een sectoraal ontwerp, maar ook op welke punten
een integraal ontwerp nadelen heeft. Deze analyse
stap is van belang om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden.

gefinancierd. Zodoende vormt de financiering vaak
de bottleneck bij meekoppelkansen. Daarom is voor
de overtuigingskracht van het ontwerp Waterlandse
Wadden een kosten-batenanalyse gedaan. In
sommige publicaties wordt gesteld dat het inzetten op
integraliteit juist kan leiden tot lagere maatschappelijke
kosten (Tettero et al 2014a; Sijmons 2011; Ministerie
van Infrastructuur en Milieu 2014). Er wordt getest of
Waterlandse Wadden daadwerkelijk ook significante
besparingen oplevert t.o.v. het ontwerp van het
waterschap.

Kosten-baten analyse
Eerst worden de kosten en baten van Waterlandse
Wadden onderzocht en vergeleken met die van het
voorontwerp van het waterschap. De oorspronkelijke
opzet van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is
veranderd vanwege bezuinigingen (zie hoofdstuk 1.2).
Hierdoor moeten kosten die meekoppelkansen met
zich meebrengen geheel door andere partijen worden

Multi Criteria Assessment
Na de kosten-batenanalyse is een Multi Criteria
Assessment gedaan. De uitkomsten van de kostenbatenanalyse zijn gebruikt bij de Multi Criteria
Assessment. In het assessment worden beide
ontwerpen beoordeeld aan de hand van de criteria van
de stakeholders.
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Fig. 8.1 Links voorontwerp waterschap HHNK, rechts integraal ontwerp Waterlandse Wadden
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8.1 Kosten-batenanalyse
‘Het financiële landschap’
Deze kosten-baten analyse is een globale
vingeroefening naar het ‘financiële landschap’ van het
ontwerp. Het is een korte en bondige analyse en heeft
daardoor zijn beperkingen. Het doel is een globaal
overzicht te geven van de kosten en baten.
Bij overheidsprojecten komt het vaak voor dat een
investering van één partij baten oplevert bij andere
partijen. Men spreekt dan van een maatschappelijke
kosten-batenanalyse (MKBA). Deze business case is
een korte maatschappelijke kosten-batenanalyse, er
wordt niet gespecificeerd wie de investeerders en wie
de baathouders zijn.
In de MKBA studie naar de varianten van de
provincie is door Witteveen+Bos de TEEB-methode
gehanteerd.1 De opbouw en structuur die gehanteerd
is in het TEEB onderzoek van Witteveen+Bos wordt
ook aangehouden in deze analyse. Dit betekent
dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de
dijkversterkingskosten, recreatiekosten en baten en
natuurkosten en baten.
Waterlandse Wadden kan worden gezien als een
(extreme) combinatie van de denkrichtingen 3 en 4
1
TEEB staat voor ‘The Economic of Ecosystems en Biodiversity’ en is een lichte variant van de gewone maatschappelijke
kosten-batenanalyse (Ruijgrok 2015). Het is een door de VN uitgebrachte internationale studie naar de kosten en baten van biodiversiteit (Planbureau voor de Leefomgeving 2010; Ruijgrok 2015).
TEEB is speciaal toegesneden op investeringen in de kwaliteit van
de openbare ruimte en neemt groenbaten en ecosysteemdiensten
mee (Ruijgrok 2015). Ecosysteemdiensten zijn door de natuur aan
mensen geleverde diensten (Planbureau voor de Leefomgeving
2010).

van de provincie (zie pag. 48). Daarom worden natuur
en recreatie de kosten en baten van Waterlandse
Wadden beredeneerd aan de hand van de uitkomsten
van deze twee denkrichtingen van de provincie.
Denkrichting 3 van de provincie bevat vergelijkbare
interventies binnendijks om veenoxidatie tegen te
gaan. Denkrichting 4 bevat een nieuwe dijk buitendijks
in het Markermeer en zet in op waterrecreatie, net
zoals in Waterlandse Wadden.
Dijkversterkingskosten
Voor de raming van de dijkversterkingskosten zijn
globale kostenkengetallen gehanteerd afkomstig uit
een Excel-bestand met kosten per dijksectie voor de
Markermeerdijken. (Ruijgrok 2015) Daarnaast zijn
ook andere bronnen (Movares 2015; Ruimte voor
de Rivier n.d.; Arcadis 2003; Bouwkostenkompas
2016) geraadpleegd voor kengetallen van andere
versterkingstypen en kunstwerken.
Kijkend naar de dijkversterkingskosten (zie tabel ) valt
op dat deze niet zo ver uit elkaar liggen. De varianten
ontworpen door de provincie Noord-Holland zijn er
ook bijgezet voor meer vergelijkingsmateriaal. Wat
opvalt is dat het ontwerp van het waterschap het duurste
uitvalt qua dijkversterkingskosten. Dit is merkwaardig
gezien de financiële ontwerpeis ‘doelmatig’ van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze eis houdt
in dat het waterschap een versterkingsontwerp moet
aandragen welke de laagste kosten heeft.
De constructie van een nieuwe dijk op buitendijks
voorland (IJdoornpolder) is relatief goedkoop en de
constructie in het Markermeer is relatief duur per
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Fig. 8.2 Isometriën van de verschillende landgebruiksvormen in de ontwerpen

Tabel 1. Raming dijkversterkingskosten van het integrale ontwerp

Dijkversterkingskosten Waterlandse Wadden
VersterkingsVersterkingskosten per
maatregel
strekkende meter of
eenheden
Nieuwe dijk - in
€ 12.538/m
Markermeer
Nieuwe dijk - op
€ 5.100/m
voorland
Steunberm
€ 3.000/m
Opvijzelbare
€ 10.200/m
funderingen met
steunberm
Kunstwerk –
€ 101.244 (coupure)
coupure met
€ 843.700 (schutsluis)
beweegbare
€ 168.740 (inlaatsluis)
keringen
Kunstwerk -duiker € 1.203/m

Totaal aantal
meters of
eenheden
7010m

Versterkingskosten

Bron kengetal

€ 87.891.380

(Ruijgrok 2015)

1250m

€ 6.375.000

(Ruijgrok 2015)

680m
490m

€ 2.040.000
€ 4.998.000

(Movares 2015)

5 coupures
3 schutsluizen
2 inlaatsluizen

€ 3.374.800

(Arcadis 2003)

20m

€ 24.060

(Bouwkostenkompas
2016)

Totale versterkingskosten

(Ruimte voor de Rivier
n.d.)

€ 104.703.240

tabel 2. Vergelijking raming dijkversterkingskosten

Vergelijking dijkversterkingskosten
Variant 1
Ontwerp
Waterlandse
Provincie
Waterschap
Wadden
€ 122.600.000

€ 103.528.440

Noord-Holland
€ 92.108.125

Variant 2
Provincie
Noord-Holland
€ 90.408.125

Variant 3
Provincie
Noord-Holland
€ 100.958.750

Variant 4
Provincie
Noord-Holland
€ 75.091.125

Variant 2
Provincie
Noord-Holland
€ 904.081

Variant 3
Provincie
Noord-Holland
€ 1.009.588

Variant 4
Provincie
Noord-Holland
€ 750.911

tabel 3. Vergelijking raming beheer- en onderhoudskosten

Vergelijking beheer- en onderhoudskosten
Variant 1
Ontwerp
Waterlandse
Provincie
Waterschap
Wadden
€ 1.226.000
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€ 1.035.284

Noord-Holland
€ 921.081

strekkende meter. Dit is vanwege een groot verschil
in benodigde kuub aan grond. Een belangrijk verschil
tussen het ontwerp van het waterschap en Waterlandse
Wadden is de totale lengte aan dijk. De totale lengte
van de dijk in Waterlandse Wadden is korter dan de
kronkelige oude dijk, het tracé dat in het ontwerp van
het waterschap wordt aangehouden. Ook dit resulteert
in een verschil in kosten.
Het opvijzelbaar maken van de woningen bij Uitdam
is een flinke investering van bijna 5 miljoen euro.
Een slag om de arm moet worden gehouden bij de
hoogte van dit bedrag. Het gebruikte kengetal uit een
factsheet van programma Ruimte voor de River is
erg globaal. Daarnaast kan een overweging zijn om
niet alle woningen op te vijzelen maar een selectie te
maken op basis van de cultuurhistorische waarde van
de gebouwen. Vaststaat is dat deze investering groot
zal zijn maar besparingen zal opleveren op de lange
termijn omdat bij toekomstige versterkingsopgaven de
huizen eenvoudig kunnen worden opgevijzeld.
Voor de aanlegkosten van de kunstwerken zijn
kengetallen van gewone keringen en sluizen
aangehouden omdat kengetallen voor innovatieve
beweegbare keringen niet ophanden waren. Daarnaast
zijn deze kengetallen prijzen per stuk en niet per
strekkende meter. De coupures en beweegbare
keringen zijn in het ontwerp extra breed t.b.v.
uitwisseling van water en doorzichten naar het
Markermeer. Daarom kan deze investering mogelijk
duurder uitvallen.
De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten van

waterkeringen worden doorgaans geraamd op 1%
van de investeringskosten (Ruijgrok 2015). Dit is een
gemiddelde over een lang termijn. Vanzelfsprekend
valt daarmee het ontwerp van het waterschap duurder
uit dan Waterlandse Wadden. Ook bij dit bedrag
moet een slag om de arm worden gehouden. De
beweegbare keringen zullen wellicht meer beheer- en
onderhoudskosten vergen. Volgens civiel ingenieur
Dirk-Jan Jaspers Focks (2016) zullen de keringen
regelmatig moeten worden getest en moeten worden
onderhouden om de kans te verkleinen dat ze
op kritieke momenten falen. Daarnaast zijn er in
Waterlandse Wadden twee dijken; de nieuwe dijk als
primaire kering en de oude dijk als regionale kering.
Ondanks dat de oude dijk geen primaire kering meer is
moet deze nog wel worden onderhouden. Dit betekent
dat twee dijken moeten worden onderhouden wat een
verhoging van de totale beheer- en onderhoudskosten
betekent. Mogelijk kan de provincie de oude dijk
als provinciaal monument in beheer nemen zodat
het waterschap niet opdraait voor de kosten van het
beheer- en onderhoud van twee dijken.
Recreatie en natuur kosten en baten
Voor het bepalen van de kosten en baten van recreatie
en natuur is een vergelijking van Waterlandse Wadden
met het voorontwerp van het waterschap moeilijker.
Het voorontwerp van het waterschap bevat alleen
investeringen in waterveiligheid en niet in recreatie en
natuur. Voor een goede vergelijking zouden eigenlijk
de kosten van de sectorale projecten op het gebied van
recreatie en natuur, uitgevoerd door de gemeente en
provincie, moeten worden vergeleken met de kosten
van natuur en recreatie in een integraal ontwerp.
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Helaas zijn deze projecten nog niet concreet en de
kosten hiervan dus ook nog niet bekend.
Voor de kosten en baten van recreatie en natuur is
daarom gekeken naar de uitkomsten van de TEEB
studie van denkrichting 3 en 4 van de provincie.
Waterlandse Wadden kan worden gezien als een
combinatie van de denkrichtingen 3 en 4 van de
provincie. Door middel van interpoleren tussen deze
uitkomsten kan op een beargumenteerde manier
inzicht worden gegeven in de kosten en baten van
Waterlandse Wadden. In tabel 4 zijn de uitkomsten
te zien van de TEEB studie. Dit zijn de kosten, baten
en saldo van de denkrichtingen van de provincie ten
opzichte van het ontwerp van het waterschap.
In de tabel is te zien dat denkrichting 3 en 4 het beste
saldo hebben. De investeringen leveren relatief veel
baten op. De investeringen in recreatie zijn niet hoger
dan de andere twee denkrichtingen maar leveren meer
recreatie baten op. Onder recreatiebaten vallen in de
TEEB studie de belevingsbaten van wandelen, fietsen,
strandbezoeken, camperbezoeken, sportvisbaten,
baten van watersportbezoeken, bootbezoeken, attractie
bezoeken, verblijfsrecreatie en werkgelegenheidsbaten.
De investeringen van denkrichting 3 zijn vooral
investeringen in waterrecreatie. In Waterlandse
Wadden wordt ook geïnvesteerd in waterrecreatie.
Uit de TEEB studie blijkt dat deze investeringen in
watersport en recreatie dus ook goede recreatiebaten
genereren.

Deze blijken zeer hoge recreatiebaten te genereren.
De specifieke baten van de ecolodges bij Waterlandse
Wadden wordt later nader toegelicht.
De investeringen in natuur van denkrichting 3
Dansende Dijken zijn hoog. Dit zijn kosten die
gemaakt worden voor buitendijkse natuur. Deze
investeringen zijn vergelijkbaar met Waterlandse
Wadden en daardoor ook de kosten. De oevers en
rietzones in het binnenmeer en langs de nieuwe dijk
vragen om een grote investering.
Wat ook opvalt is de relatief kleine investering in
natuur van denkrichting 4 en de grote natuurbaten
die dit genereert. In denkrichting 4 van de provincie
Tabel 4. Kosten en baten TEEB-studie (Witteveen+Bos)

naar de 4 denkrichtingen van de provincie NoordHolland (Ruijgrok 2015)
3

4

De hoge recreatiebaten van denkrichting 4
Waterlandgoed komen met name door de ecolodges.

* Omdat de kosten van deze denkrichting negatief zijn,
* Omdat
kan geen
de kosten
batenkostenratio
van deze denkrichting
worden bepaald
negatief
(datzijn,
levert
kaneen
geen
negatief
batenkostenratio
getal op zonder
worden bepaald (dat levert een negatie
zeggingskracht).
zeggingskracht).
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Fig. 8.3 Staafdiagrammen opbrengst per hectare per landgebruik en het aantal hectare per landgebruik per ontwerp

Tabel 5. Raming opbrengst of kosten per landgebruik van voorontwerp waterschap en integrale ontwerp Waterlandse Wadden

Landgebruik

Opbrengst of
kosten per hectare
per jaar

Oppervlakten
ontwerp
Waterschap (ha)

Opbrengst of
kosten per jaar

Oppervlakte
Waterlandse
Wadden (ha)

Opbrengst of
kosten per jaar

Bron kengetal

€ 965,-/ha/j

1395,3 ha

€ 1.346.464,5/j

0 ha

-

(van Gerwen et al 2014)

€ 1450,-/ha/j

-

-

496,4 ha

€ 2625,-/ha/j
€ 1630,-/ha/j

1395,3 ha

€ 1.346.464,5/j

288,6 ha
76,7 ha
861,7 ha

€ 757.575,-/j
€ 125.021,-/j
€ 1.602.376,-/j

€ - 259,-/ha/j

414,9 ha

€ -107.459,1/j

545,5 ha

€ -141.284,5/j

€ - 432,-/ha/j

17,7 ha

€ -7.646,4/j

378,7 ha

€ -163.598,4/j

€ - 14,-/ha/j

677,2 ha

€ -9.480,8/j

252,3 ha

€ -3.532,2/j

€ - 13,-/ha/j

0 ha

-

283,8 ha

€ -3.689,4/j

€ - 143,-/ha/j

34,5 ha

€ -4933,5/j

213,6 ha

€ -30.544,8/j

1144,3 ha

€ -129.519,7/j

1673,9 ha

€ -342.648,9/j

27,8 ha

niet bekend

27,8 ha

niet bekend

-

-

2 ha

€ 1.948.050,-

-

-

2 ha

€ 1.948.050,-

Totaal recreatie

27,8 ha

-

31,8 ha

€ 3.896.100,-

Totaal aantal hectaren
Saldo

2567,4 ha

Agrarisch gebruik
Melkveehouderij
(raaigras)
Melkveehouderij (OWD,
Blaarkop) (raaigras)
Veenmosteelt
Lisdoddeteelt
Totaal agrarisch gebruik
Natuur
weidevogel grasland
(bloemrijk hooiland)
Veenmosrietland
Zoetwater plas
Kranswier-water
Moeras/rietland
Totaal natuur
Recreatie
Bungalow/huisjes park
Ecolodges
veenmosrietland
Ecolodges Markermeer
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niet bekend
€ 974.025,-/ha/j
€ 974.025,-/ha/j

€ 719.780,-/j

(van Gerwen et al 2014)
(van Gerwen et al 2014)
(van Gerwen et al 2014)

(Portaal Natuur en Landschap
2015; Staatsbosbeheer 2015;
de Jong and van Raffe 2014)
(Portaal Natuur en Landschap
2015; Staatsbosbeheer 2015;
de Jong and van Raffe 2014)
(Portaal Natuur en Landschap
2015; Staatsbosbeheer 2015;
de Jong and van Raffe 2014)
(Portaal Natuur en Landschap
2015; Staatsbosbeheer 2015;
de Jong and van Raffe 2014)
(Portaal Natuur en Landschap
2015; Staatsbosbeheer 2015;
de Jong and van Raffe 2014)

Eigen raming op basis van
gegevens ecolodge in
Biesbosch
Eigen raming op basis van
gegevens ecolodge in
Biesbosch

2567,4 ha
€ 1.216.944,8/j

€ 5.155.827,1/j
€ 1.259.727,1/j

saldo zonder ecolodges

wordt geïnvesteerd in veenmosrietland en lisdodde
in het veenweidelandschap. De natuurbaten
bestaan uit klimaatbaten, fosfaat zuiveringsbaten,
metalenbindingen, zuiveringsbaten en verervingsbaten
biodiversiteit (Ruijgrok 2015). Hieruit valt op te maken
dat investeringen in het tegen gaan van veenoxidatie en
in een transitie naar veenmosrietland en lisdodde veel
natuurbaten oplevert, terwijl de investeringskosten
relatief laag zijn.
Kijkend naar de uitkomsten van de TEEB studie kan
worden gezegd dat zowel hoge recreatie als natuurbaten
te verwachten zijn voor Waterlandse Wadden. Voor de
waterrecreatie en buitendijkse natuur vraagt dit wel
om een relatief grote investering vergeleken met de
baten. Maar voor de ecolodges als verblijfsrecreatie en
binnendijkse natuur (veenmosrietland en lisdodde) is
deze investering relatief klein.
Landgebruik na realisatie
Als laatste is gekeken naar de kosten en baten na
realisatie van Waterlandse Wadden en bij optimale
functionering. Per landgebruiksvorm is de netto
opbrengst of kosten per hectare per jaar gegeven. (zie
ftabel 5) Deze netto opbrengst of kosten is inclusief
eenmalige investeringen, kosten waterbeheer, subsidies
etc. Voor verblijfsrecreatie bungalow/huisjespark
waren geen kengetallen over de opbrengst per hectare
per jaar ophanden. Dit gaf geen problemen omdat het
aantal hectare hetzelfde is in beide ontwerpen. In de
matrix is het aantal hectare per landgebruik van elk
ontwerp gegeven. Het ontwerp van het waterschap
komt overeen met de huidige situatie omdat er geen
veranderingen in landgebruik plaatsvinden.

Er is onderscheid gemaakt tussen agrarisch gebruik,
natuur en recreatief landgebruik (verblijfsrecreatie).
Van elk landgebruik is het aantal hectare
vermenigvuldigd met de opbrengst of kosten. De
gegevens in de matrix zijn ook weergegeven in een
staafdiagram (zie fig. 8.3).
In de matrix en het staafdiagram is te zien dat in
ontwerp Waterlandse Wadden het aantal hectare
landbouw afneemt ten behoeve van natuur en
recreatie. De totale opbrengst van de landbouw
wordt echter verhoogd. Dit komt omdat reguliere
melkveehouderij in het veenweide gebied een lage
opbrengst heeft en deze plaats maakt voor vormen van
agrarisch gebruik welke meer opleveren per hectare.
Van de melkveehouderijen is 78% niet rendabel
en wordt een halvering verwacht van het aantal
bedrijven de komende 10 jaar. Melkveehouderijen
met onderwaterdrainage (OWD) i.c.m. het koeienras
Blaarkop leveren meer op. Dit komt o.a. door subsidies
die de boer krijgt omdat met onderwaterdrainage
veenoxidatie wordt vertraagd. In Waterlandse Wadden
gaat een deel van de reguliere melkveehouderijen over
op onderwaterdrainage en Blaarkopkoeien.
Een ander deel van de reguliere melkveehouderijen
gaat over op nieuwe (natte) teelten, zoals veenmos
teelt en lisdodde teelt. Van deze teelten wordt een hoge
opbrengst per hectare verwacht. Dit bedrag is inclusief
een eenmalige investering in de transitie naar natte
teelten zoals aanpassing van de waterhuishouding en
machines.
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Biomassa van lisdodde kent veel verschillende
hoogwaardige
toepassingen:
constructieplaten,
lijm, voedingsgewas, vezels voor papier en textiel,
isolatiemateriaal (geluids- en warmte-isolatie) (van
Riet 2014). Lisdoddes kunnen een hoge productie
bereiken van 6.5 – 15 ton droge stof per hectare per
jaar (Heinz 2012; Wichtmann and Schäfer 2007).
Hierdoor wordt veel CO2 vastgelegd, waardoor
vanuit CO2-emissies en carbon credits de teelt ook
interessant is.
Van veenmosteelt, ook wel Sphagnum farming
genoemd, wordt ook een hoge opbrengst verwacht.
Veenmos kan worden verwerkt tot turfvrije
‘bio-potgrond’ en orchideeënsubstraat voor de
glastuinbouw en particulieren (van Gerwen et al 2014).
Het is een duurzaam alternatief voor gewoon turf want
momenteel worden jaarlijks miljoenen kubieke meters
turf gewonnen in hoogveen-ecosystemen in het
buitenland (Baltische Staten, Scandinavië, Ierland en
Duitsland) (turfvrije bio-potgrond) (van Gerwen et al
2014). De CO2-emissie van deze afgegraven hoogveen
gebieden wordt voorkomen en eveneens wordt de
emissie die vrijkomt bij transport gereduceerd (van
Gerwen et al 2014).
Zoals eerder toegelicht vindt er in Waterlandse
Wadden een toename plaats van het aantal hectare
natuur. Beheer van natuur kan wat opleveren, zoals het
maaien van rietland, maar netto gezien kost het beheer
meer dan dat de biomassa oplevert. Een toename
van het aantal hectare natuur resulteert daarom ook
in hogere beheerkosten per jaar. Daarnaast vindt er
een toename plaats van het aantal hectare natuur
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met hoge beheerkosten zoals weidevogelgrasland en
veenmosrietland. Daar tegenover moet worden gezet
dat deze toename aan hectaren wel meer recreatiebaten
oplevert, bijvoorbeeld in de vorm van belevingsbaten
van wandelen en fietsen.
Wat betreft verblijfsrecreatie is het verschil tussen het
ontwerp van het waterschap en Waterlandse Wadden
de toevoeging van verblijfsrecreatie in de vorm van
ecolodges in het veenmosrietland en langs de oevers
van de nieuwe dijk. Uit de MKBA studie gedaan
door Witteveen+Bos voor de denkrichtingen van
de provincie bleek al dat verblijfsrecreatie een zeer
waarde verhogende bouwsteen is. (Ruijgrok 2015) Dit
beeld is bevestigd door een eigen raming (zie fig. 8.4).
Door toevoeging van ecolodges stijgt de opbrengst per
jaar met bijna 4 miljoen euro.
Het saldo van het dijklandschap van Waterlandse
Wadden is in totaal hoger dan van het ontwerp
van het waterschap. Dit komt grotendeels door de
ecolodges. Maar ook zonder ecolodges is het saldo van
Waterlandse Wadden hoger door transitie naar andere
landbouw.
Concluderend
De versterkingskosten van Waterlandse Wadden
zijn lager, grote natuur- en recreatiebaten zijn te
verwachten terwijl de investeringen in verhouding tot
deze baten relatief laag zijn, en na realisatie brengt het
gehele dijklandschap meer op.

Per ecolodge (referentie ecolodge Biesbosch)
opbrengsten
€ 140,- per nacht laagseizoen
€ 175,- per nacht
(Nationaal Park de Biesbosch n.d.)

€ 140,- x (211x0,9) = 26.586,€ 175,- x (154x0,9) = 24.255,-

Hoogseizoen mei – september
211 dagen laagseizoen
154 dagen hoogseizoen
Bezettingsgraad 90%
Totale opbrengst per jaar
Kosten

€ 50.841
€ 11.880 - (Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch 2014)

Netto opbrengst (per jaar per ecolodge)

€ 38.961,-

Ontwerp Waterlandse Wadden
Netto opbrengst per jaar (100 ecolodges )

€ 3.896.100,-

Netto opbrengst (per hectare per jaar)
Opbrengst
1 ecolodge 0,04 ha
100 ecolodges = 4 ha
per hectare 25 ecolodges
Totale opbrengst per hectare

20mx20m = 0,04 ha
25 x € 38.961,€ 974.025,-/ha/j

Als referentie is de ecolodge die midden in de Biesbosch ligt gebruikt. Deze heeft in
2015 een bezettingsgraad gehaald van meer dan 90% en is voor heel 2016 al volgeboekt.
(Nationaal Park de Biesbosch n.d.) Hieruit blijkt dat er in Nederland zeker vraag is naar
overnachten op een bijzondere plek in de natuur. Vanwege de nabijheid van Amsterdam en
de exclusiviteit van de ecolodges is ook bij Waterlandse Wadden een hoge bezettingsgraad
te verwachten.
Fig. 8.4 Raming opbrengst ecolodges
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8.2 multi criteria assessment
Deze assessment methode houdt in dat een aantal
varianten wordt beoordeeld aan de hand van een
set van criteria. Per criteria wordt iedere variant
beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld met cijfers of met
plussen en minnen. Aan de criteria kan nog een
weging worden toegekend (San Cristóbal 2012).
Een Multi Criteria Assessment kan op verschillende
manieren worden gedaan. Ik heb drie manieren
uitgeprobeerd en de meest valide manier bleek het
gebruik van het ontwerp van het waterschap als
nulmeting te zijn. Het ontwerp Waterlandse Wadden
is t.o.v. het ontwerp van het waterschap gescoord.
Daarmee is dit assessment een vergelijking tussen
twee ontwerpen en geen beoordeling t.o.v. de huidige
situatie, zoals dat in de MER (Milieu Effect Rapportage)
wordt gedaan. De nulmeting is een sectoraal ontwerp
en het integrale ontwerp wordt daarmee vergeleken.
Met plussen en minnen is in de matrix aangegeven
per criterium of het ontwerp ‘Waterlandse Wadden’
beter of slechter scoort t.o.v. het ontwerp van het
waterschap. Een staafdiagram is gebruikt om de scores
overzichtelijk in beeld te brengen.
Criteria stakeholders
Tijdens de structured-interviews voor de keuze van
de voorkeursvariant is gevraagd aan elke stakeholder
welke criteria ze hanteren bij de beoordeling van de
varianten. Voor de Multi Criteria Assessment zijn
deze criteria gebruikt voor het vergelijken van de
ontwerpen. Daarmee zijn de meekoppelvarianten en
de ontwerpen met dezelfde criteria beoordeeld. Dit
is consequent conform de ‘research-through-design’
onderzoeksstrategie.

Beperkingen Multi Criteria Assessment
Een Multi Criteria Assessment is het meest bruikbaar
wanneer één van de varianten duidelijk beter of
slechter scoort dan de andere variant(en) (San
Cristóbal 2012; University of Technology Hamburg
2010). Dit is noodzakelijk om valide conclusies uit het
assessment te kunnen trekken. Waterlandse Wadden
heeft bij het assessment genoeg onderscheidend
gescoord t.o.v. het ontwerp van het Waterschap.
Hierdoor is het assessment bruikbaar en kunnen er
conclusies uit worden getrokken.
Een tweede beperking van de methode zijn; hoe te
beoordelen in welke mate een goede score bij een
criterium compenseert voor een slechte score bij een
ander criterium. Daarom is vaak een weging of ranking
van de criteria noodzakelijk. Maar de volgende vraag
is hoe men de weging bepaalt. Op deze kritische
vraag is meestal geen bevredigend antwoord mogelijk
(University of Technology Hamburg 2010). Soms
wordt de weging bepaald door deskundigen, maar dit
kan niet worden beschouwd als vrij van persoonlijke
oordelen. De weging laten bepalen door het betrokken
publiek, bijvoorbeeld omwonenden, heeft als nadeel
dat zij mogelijk niet voldoende specialistische kennis
hebben en zich mogelijk niet volledig bewust zijn
van de impact van de interventies (University of
Technology Hamburg 2010).
Deze beperkingen zijn vergelijkbaar met dat van
andere assessment methoden. De nieuwste trend
rond Multi Criteria Assessment is om twee of meer
methoden te combineren om de beperkingen van één
enkele methode te compenseren (Velasquez & Hester
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Fig. 8.5 Foto van verweerde dijkpaal van de Waterlandse Zeedijk

Tabel 6. Resultaten Multi Criteria Assessment

CRITERIA PER
STAKEHOLDER
Waterschap HHNK
Primaire waterveiligheid
Kosten beheer en
onderhoud waterkering
Uitbreidbaarheid
Toekomstvastheid
Draagvlak
Overlast werkzaamheden
Gebiedsgericht imago
Waterschap
Vergunningen
Provincie Noord-Holland
Integraliteit
Schaal van de
Metropoolregio
Innovatief
Imago zelfbewuste
Provincie
Gemeente Amsterdam
Tijdschaal >50j
Veenoxidatie
Cultuurhistorie
Kennisontwikkeling
Vernieuwend
Rijkwaterstaat
Kosten beheer en
onderhoud Markermeer
Bijdrage N2000 opgave
Nautische veiligheid
Verstrekken vergunningen
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Visuele kwaliteit oude dijk

TOELICHTING

WEGING

ONTWERP
WATERSCHAP
(nulmeting)

ONTWERP
WATERLANDSE
WADDEN

Het versterkingsontwerp moet voldoen aan de waterveiligheidsnorm van 1/10.000j
De hoogte van de beheer en onderhoudskosten van de waterkering

III
III

0

0
+

De mate waarin bij toekomstige opgaven de huidige versterkingsmaatregel
uitbreidbaar is
De mate waarin het ontwerp geschikt is of geschikt te maken is voor toekomstig
gebruik (RWS Objectenbibliotheek)
De mate waarin burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
medeoverheden het ontwerp steunen
De mate van overlast voor omwonenden tijdens de constructie van de
versterkingsmaatregel
De mate waarin het ontwerp het waterschap een gebiedsgericht imago oplevert
i.p.v. een sectoraal imago
Kunnen vergunningen voor de verschillende onderdelen van het ontwerp relatief
eenvoudig en daardoor snel worden verkregen

II

0

+

II

0

+

0

+

0

0

II

0

+

I

0

-

De mate waarin het ontwerp (zowel binnen- als buitendijkse) gebiedsopgaven
integraal oplost
De mate waarin het ontwerp reageert op de opgaven van, en is ingebed in de
metropoolregio Amsterdam
De mate waarin de interventies in het ontwerp innovatief zijn
De mate waarin het ontwerp een icoon kan zijn voor een zelfbewuste provincie

III

0

++

III

0

+

II
II

0
0

++
++

De mate waarin het ontwerp anticipeert op de lange termijn (>50j)
De mate waarin het ontwerp veenoxidatie tegengaat en er voor zorgt dat de
veenbodem wordt behouden
De mate waarin het ontwerp de huidige cultuurhistorische karakteristieken zoals de
monumentale dijk, beschermde dorpsgezichten als Durgerdam en Uitdam behoud
voor de lange termijn
De mate waarin het ontwerp aanzet tot het generen van nieuwe kennis door
nieuwe onderzoeksvragen op te roepen
De mate waarin het ontwerp iets nieuws toevoegt aan de bestaande ideeën en
plannen voor de versterking

III
III

0
0

++
++

III

0

+

II

0

+

II

0

+

De hoogte van de beheer en onderhoudskosten van het Markermeer

III

0

--

De mate waarin het ontwerp bijdraagt aan de Natura2000 opgave voor het
Markermeer en dit is afgestemd met andere projecten in het Markermeer t.b.v. de
Natura2000 opgave
Het ontwerp moet nautisch veilig zijn, vaargeulen moeten worden gevrijwaard
Kunnen vergunningen relatief makkelijk worden verstrekt voor de interventies op
het beheergebied van Rijkswaterstaat
De mate waarin het ontwerp de visuele kwaliteit van de oude dijk vanaf het water
behoud

III

0

++

III
II

0
0

0
--

I

0

+

II
II

2013). In dit onderzoek is een kosten-batenanalyse
gecombineerd met een Multi Criteria Assessment.
Genoemde beperkingen in aanmerking genomen is
er voor gekozen om een weging van de criteria op te
nemen in het assessment. De weging is bepaald door
de stakeholders zelf. Hiernaar is gevraagd tijdens
de structured-interviews. Bij de weging moet wel
een kanttekening worden gemaakt omdat niet in elk
interview de weging even expliciet werd gemaakt door
de stakeholder. Zodoende zijn sommige wegingen
geïnterpreteerd aan de hand van het gehele interview.
Daarnaast is de weging tussen de criteria van
verschillende stakeholders niet afgestemd. De weging
moet gezien worden als prioritering tussen criteria per
stakeholder.

•
•

•

De uitkomsten van de Multi Criteria Assessment
worden hier kort samengevat. Voor de gehele Multi
Criteria Assessment wordt verwezen naar bijlage 11.
Concluderend
Waterlandse Wadden scoort goed in de Multi Criteria
Assessment. Op veel criteria heeft het integrale
ontwerp (met meekoppelkansen) meerwaarden t.o.v.
het sectorale ontwerp van het waterschap;
• Uitbreidbaarheid: De waterkering in het
ontwerp is beter uitbreidbaar bij toekomstige
versterkingsopgaven. De nieuwe dijk kan goed

-0
+
++

•

in grond worden versterkt in de toekomst en de
opvijzelbare funderingen in Uitdam zorgen ervoor
dat hier in de toekomst ook eenvoudig in grond
kan worden versterkt.
Toekomstvastheid: Het ontwerp anticipeert op
toekomstige ontwikkelingen en is flexibel genoeg
om veranderingen in gebruik te accommoderen.
Imago overheden: Het ontwerp kan het
waterschap een gebiedsgericht imago geven omdat
het groot gehalte aan procedurele integraliteit
bevat. Het ontwerp kan de provincie een
zelfbewust imago geven omdat het de ambities en
opgaven van de provincie groots oppakt en een
gedurfde toekomstvisie voor het dijklandschap
biedt.
Integraliteit: Waterlandse Wadden integreert
zowel natuur, recreatie, landbouw en stedelijke
opgaven (de metropoolregio Amsterdam) als
hoogwaterveiligheid op verschillende ruimtelijke
en tijdsschalen. Veenoxidatie en de ecologisch
opgave van het Markermeer (Natura2000) horen
hier ook bij.
Lange termijn en vernieuwend: Waterlandse
Wadden onderscheidt zich van andere ontwerpen
en varianten door een ontwikkelingsperspectief te
bieden voor de lange termijn (100 jaar). Daarmee
onderscheid het ontwerp zich van al bestaande
plannen, welke zich op de korte en middellange
termijn richten.

het gehele ontwerp scoort slechter dan het referentie ontwerp
een aantal onderdelen van het ontwerp scoren slechter dan het referentie ontwerp
het ontwerp scoort niet beter of slechter dan het referentie ontwerp
een aantal onderdelen van het ontwerp scoren beter dan het referentie ontwerp
het gehele ontwerp scoort beter dan het referentie ontwerp
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visuele kwaliteit oude dijk

verstrekken vergunningen

nautische veiligheid

bijdrage N2000 opgave

criteria
Rijkswaterstaat
kosten beheer en
onderhoud Markermeer

vernieuwend

kennisontwikkeling

cultuurhistorie

veenoxidatie

criteria
Gemeente Amsterdam

tijdschaal >50j

innovatief
imago zelfbewuste
Provincie

schaal van de
Metropoolregio

overlast werkzaamheden
gebiedsgericht imago
Waterschap
vergunningen aanvraag

draagvlak

toekomstvastheid

uitbreidbaarheid

kosten beheer en
onderhoud waterkering

primaire waterveiligheid

integraliteit

criteria Provincie
Noord-Holland

criteria
Waterschap HHNK

++
+
0

nulmeting: ontwerp Waterschap
weging:

III

-

II

-Fig.. 8.6 Staafdiagram resultaat Multi Criteria Assessment

•

•
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Innovatief en kennisontwikkeling: Het ontwerp
bevat innovatieve versterkingsmaatregelen en
interventies. De nieuwste inzichten zijn toegepast
waardoor het ontwerp nieuwe kennis zal
genereren.
Behoud cultuurhistorische waarden: Het ontwerp
behoudt beter cultuurhistorische waardevolle
elementen dan het sectorale ontwerp. Voorbeelden
hiervan zijn behoud van de monumentale
Waterlandse Zeedijk en het dorpsgezicht van
Uitdam.

Wat opvalt is dat met name het ontwerp goed scoort
op criteria van de provincie Noord-Holland en de
gemeente Amsterdam en dat het ontwerp minder
uitgesproken goed scoort bij de criteria van het
waterschap en Rijkswaterstaat. De provincie en
de gemeente hanteren criteria die vooral gericht
zijn op integraliteit en meekoppelkansen. Het zijn
overheden die belang hebben bij een integraal
dijkversterkingsontwerp met meekoppelkansen om
zo hun eigen provinciale en gemeentelijk doelen te
realiseren. Gezien de criteria die zij hanteren is het

I

vanzelfsprekend dat het integrale ontwerp Waterlandse
Wadden goed scoort en is het logisch dat de gemeente
en provincie het minst positief zijn over het ontwerp
van het waterschap. Het waterschap en Rijkswaterstaat
hebben als overheidsinstanties meer sectorale doelen.
Zij gaan over een minder breed spectrum aan thema’s
en opgaven als de gemeente en de provincie.
Waterlandse Wadden scoort slecht op het
criterium vergunningverlening bij het waterschap
en Rijkswaterstaat. Het is een ontwerp met een
grote scope welke geen rekening houdt met de
eigendomsgrenzen van verschillende overheden. Op
het beheer en onderhoud van het Markermeer scoort
het ontwerp ook slecht. Uit de kosten-batenanalyse
bleek al dat deze kosten voor het dijklandschap zullen
toenemen maar het ontwerp kan ook gevolgen hebben
voor het beheer en onderhoud op andere plekken van
het Markermeer.
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Deel III
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Reflectie
Deel III van dit rapport is reflecterend van aard. Eerst
wordt kritisch gereflecteerd op de gebruikte methoden en
onderzoeksaanpak, de resultaten worden bediscussierd en
in het licht van huidige ontwikkelingen geplaats. Vervolgens
wordt de conclusie van het onderzoek gegeven en
aanbevelingen gedaan voor de casus en vervolgonderzoek.
In deel III wordt geen samenvatting per hoofdstuk gegeven
vanwege concluderende aard van de hoofdstukken.
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10. Discussie
‘Research-through-designing’
Reflecterend op de ‘research-through-designing’
onderzoekstrategie en methoden kan worden gesteld
dat deze goed navolgbaar is. De stappen van de
ontwerpend onderzoek zijn helder en bij herhaling
van het onderzoeksproces en methoden kan worden
verwacht dat dit min of meer hetzelfde resultaat zou
opleveren. Het is aannemelijk dat het ontwerp anders
zal zijn maar dat wel verwacht kan worden dat het
integrale ontwerp op min of meer dezelfde punten
meerwaarden heeft t.o.v. het sectorale ontwerp.
Het onderzoeksproces was een goed voorbeeld van
een iteratief en cyclisch proces omdat het checken en
testen van de (ontwerp)producten bij de stakeholders
en experts op een zeer consequente manier is gedaan.
De stakeholders en experts vormden het testkader
en daarmee is op een kwalitatieve manier getest.
Dit maakt deze thesis een goed voorbeeld van een
‘research-through-designing’ onderzoek binnen een
(sociaal) constructivistische wereldvisie.
Kosten en baten in RTD
Een aspect waarin het onderzoek zich onderscheid
van andere landschapsarchitectonische onderzoeken
met een ‘research-through-designing’ opzet is de
ontwerpen ook zijn getest op kosten en baten. Dit is
een waardevolle toevoeging want vanuit in de praktijk
speelt kosten een grote rol bij ontwerpbeslissingen.
Als landschapsarchitecten zijn we vaak bezig met het
fysieke, sociale en zintuiglijke landschap maar niet zo

met het ‘financiële landschap’ (interview Timmerman
mei 2016). In de praktijk is wat betreft kosten ‘the sky
not the limit’. In dit onderzoek bleek dat een kosten en
batenanalyse het ontwerp meer overtuigingskracht gaf
richting de stakeholders.
Stakeholders als rode draad
De keuze over hoe de meekoppelvarianten en het
ontwerp zouden worden getoetst was niet eenvoudig.
Meerdere opties zijn uitgeprobeerd zoals het gebruik
van criteria van Milieu Effect Rapportages en
eigen criteria gedestilleerd als doelstellingen uit de
‘oplossingenboom’. Het probleem met deze laatste optie
was dat dit leidde tot een cirkelredenering vanwege de
ranking methode. Een variant zou vanzelfsprekend
het beste scoren op de doelstellingen van de
gebiedsopgave met de hoogste prioriteit. De uitkomst
van de assessment zou op die manier hetzelfde
zijn als de ranking. Uiteindelijk is ervoor gekozen
om de stakeholders te gebruiken als rode draad
door het onderzoek en hen de ontwerpproducten
te laten testen langs hun eigen criteria. Dit leverde
interessant inzichten op over de stakeholderpartijen
en de criteria die zij hanteren. De stakeholders vonden
deze inzichten erg interessant en bruikbaar voor het
lopende project.
Bij deze keuze moet wel een kanttekening worden
gemaakt. Door deze onderzoeksopzet was het heel
bepalend welke contactpersoon werd geïnterviewd
binnen de stakeholder organisatie. Bij de uitspraken
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Fig. 10.1 Foto vanaf de oude dijk, genomen ten noorden van Uitdam

en gekozen criteria spelen de persoonlijke opvattingen
van de persoon ook mee. Wanneer een ander persoon
binnen de stakeholderpartij was betrokken had dit
wellicht andere resultaten opgeleverd. Een voorbeeld
hiervan is dat ik merkte dat de contactpersoon
binnen de gemeente Amsterdam (die zowel planoloog
als ecoloog is) opgaven zoals veenoxidatie en de
afname van weidevogels een hoge prioriteit gaf. Bij
Rijkswaterstaat merkte ik op dat de contactpersoon
zelf een tamelijk sectorale blik had. De contactpersoon
was erg gefocust op wat ontwerpideeën voor invloed
zouden hebben op de kosten waar Rijkswaterstaat
voor verantwoordelijk is. Dit beperkte een integrale en
open blik.

onderzoek. Het is onwaarschijnlijk dat deze genoeg
onderscheidend van elkaar zouden zijn geweest.

Variantenstudie
De meekoppelvarianten zijn gemaakt a.d.h.v. het
ranken van de gebiedsopgaven. Bij meekoppelen
moet altijd een afweging worden gemaakt tussen
verschillende meekoppelkansen. D.m.v. ranking
zijn deze verschillende afwegingen getest in een
variantenstudie. Dit is een interessant manier van
testen binnen een ‘research-through-designing’
onderzoeksstrategie.

Omwonenden
Om het lopende versterkingsproject niet te verstoren
en i.v.m. politieke gevoeligheden zijn omwonenden
niet actief betrokken geweest in het onderzoek.
Voor een goed integraal ontwerp moeten bewoners
als belanghebbende partij ook actief worden
meegenomen. Het feit dat dit niet is gedaan heeft
vanzelfsprekend effect gehad op het ontwerp.
Daarmee is dit een beperking van het onderzoek.
Wel is kennisgenomen van hun wensen en ideeën in
één verkennend gesprek met bewonersvereniging
Red de Zuyderzeedijk en via hun publicaties. De
wensen en ideeën zijn informeel meegenomen in het
ontwerpproces, bijvoorbeeld in de vorm van principes
zoals bij de haven van Durgerdam. Maar er is afgezien
van het voorleggen van de (ontwerp)resultaten.

Het gebruik van drie hoofdopgaven was naast een
beargumenteerde keuze (m.b.v. de probleemboom)
ook een praktische keuze. Bij 3 opgaven leverde dit 6
verschillende varianten op. Wanneer er bijvoorbeeld 5
hoofdopgaven betekenen, wat 120 (namelijk 5!=120)
verschillende varianten zou moeten opleveren. 120
Varianten zou niet vruchtbaar zijn geweest voor het
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Een onverwachte wending in het onderzoek
was dat Rijkswaterstaat aangaf geen interesse te
hebben om verbeteringen van het Markermeer
ecosysteem (Natura2000 opgave) mee te koppelen
met de dijkversterking. De rede hiervoor was dat
Rijkswaterstaat aangaf dat zij hopen dat het ecosysteem
met de lopende projecten zoals Marker Wadden en
Luwtemaatregelen Hoornse Hop voldoende wordt
verbeterd. In het integrale ontwerp is hier mee
omgegaan door investeringen t.b.v. het ecosysteem
van het Markermeer later te plannen.

Wat de communicatie met omwonenden ook lastig
maakt is dat zij de versterking zelf ter discussie stellen.
Men denkt dat de versterking helemaal niet nodig is en
dat meekoppelkansen een beleidsterm is “.. waaronder
vanalles er door heen kan worden gedrukt” (Elders
februari 2016).
De omwonenden konden niet op dezelfde manier
worden bevraagd als de stakeholders. De criteria van
de omwonenden konden niet worden verkregen d.m.v.
eenzelfde structured-interview. Een verdieping naar
de criteria en de weging was daardoor niet mogelijk.
Bij de Multi Criteria Assessment zijn daarom alleen de
criteria van de stakeholders gebruikt.

In ontwerp Waterlandse Wadden wordt de
Waterlandse Zeedijk en het dorpsgezicht van Uitdam
behouden voor de komende 100 jaar. Dit sluit aan
bij de wensen van de omwonenden. Het feit dat in
het ontwerp de Waterlandse Zeedijk in een andere
landschappelijke context komt te liggen en Durgerdam
een ander buitendijks dorpsgezicht krijgt botst met
de wensen van de omwonenden. Fig. 10.3 laat een
visualisatie zien van de dijk in Durgerdam wanneer
de damwand moet worden uitgebreid voor een
toekomstige versterkingsopgave. Ik vind dat dit beeld
laat zien dat de damwand alleen voor de korte termijn
een goede oplossing is. Het zou interessant zijn deze
twee visualisaties voor te leggen aan de bewoners.

De wensen van de omwonenden waren:
• behoud van de Waterlandse Zeedijk en
terughoudendheid met ingrepen aan de dijk
• behoud van de karakteristieke context van de dijk:
buitendijks direct contact met het Markermeer en
binnendijks behoud relatie met dijkdorpen

Wetgeving en het politieke apparaat
In het ontwerpproces is geen rekening gehouden
met de politiek, wetgeving en vergunningen. Dat
dit wel degelijk van belang kan zijn is te zien bij
de ontwerpwedstrijd Rebuild by Design. Bij deze
ontwerpwedstrijd bleek dat een plan makkelijker
tot uitvoering kan komen wanneer deze binnen de

Fig. 10.2 Visualisatie ontwerp Durgerdam (hoofdstuk 7.3)

Fig. 10.3 Visualisatie damwand boven maaiveld.
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huidige wetgeving en vergunning manoeuvreert en
rekening houdt met het politieke apparaat (Noest 2016;
Raaphorst juli 2016). In de V.S. bleek dat bepaalde
wetgeving en het politieke apparaat een lange termijn
visie kan blokkeren.
Ik weet niet of er in Nederland ook dergelijke
wet- en regelgeving is, naast de opzet van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma, die een lange
termijn visie kan blokkeren. Het ontwerp vraagt
om een lange termijn visie van de gemeente en de
provincie voor de transitie in het veenweidegebied.
Om te voorkomen dat het plan bij een volgend
beleidstermijn wordt stopgezet en daardoor cruciale
onderdelen niet tot uitvoering komen is er een
kerngebied (zie fig. 7.16) aangewezen waar de transitie
de hoogste prioriteit heeft.
In hoofdstuk 1.2 is toegelicht dat de ruimtelijke
ordening steeds meer richting een juridische kant
gaat. (steeds meer richting de Amerikaanse situatie).
De situatie in de V.S. laat zien dat als deze trend
doorzet het in Nederland nog moeilijker kan worden
om integrale dijkversterkingsontwerpen tot uitvoering
te brengen.
Concept meekoppelkansen
Dit onderzoek is gestart vanuit ‘meekoppelkansen’
bij dijkversterkingen. Door de afstudeerstage bij
Witteveen+Bos en de concrete casus ben ik meteen
begonnen met het ontwerpend onderzoek. In de
discussie wil ik terug reflecteren naar het concept
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meekoppelkansen. Meekoppelen is een begrip welke
door het Hoogwaterbeschermingsprogramma is
geïntroduceerd. Met meekoppelen wordt binnen
het programma bedoeld; het meenemen van
andere gebiedsopgaven en doelstellingen van
stakeholders in de regio, niet-zijnde waterveiligheid.
(Hoogwaterbeschermingsprogramma n.d.)
Er is wel een verschil tussen hoe het integrale
ontwerp meekoppelt en hoe het voorontwerp van het
waterschap dat doet. Om dit verschil toe te lichten
worden de verschillende vormen van integratie uit
literatuur gebruikt.
Het integrale ontwerp bevat vele vormen van
integratie. Het ontwerp integreert in alle ‘richtingen’.
Een voorbeeld van verticale integratie is ook
abstractere structuurvisies van de provincie integraal
heeft meegenomen. Ook worden interne en externe
relaties geïntegreerd door samenwerking met
verschillende stakeholders en experts, er wordt over
de grenzen en beperkingen van het project gekeken
wat tot territoriale integratie leidt, ook integreert het
op verschillende schalen, zowel ruimtelijke schalen als
tijdschalen. Het integrale ontwerp laat een veel diverser
en integralere vorm van meekoppelen zien. Het
waterschap heeft momenteel als enige meekoppelkans
in het voorontwerp een parkeervoorziening bij
Kinselmeer. Dit is van een totaal andere (lees:
kleinere en beperktere) schaal dan de integratie van
Waterlandse Wadden.

Waterlandse Wadden:

- integratierichting horizontaal, verticaal en diagonaal
- interne en externe relaties
- (overkomen van) grenzen en beperkingen
- territoriale integratie
- integratie van hiërarchische schalen
- temporele integratie (tijdschaal)

Voorontwerp waterschap:

- integratierichting horizontaal
- interne en externe relaties

Fig. 10.4 Integratievormen per ontwerp

Meekoppelen kan worden gezien als een concept
waaronder integratie kan plaatsvinden in een project.
Maar welke vormen van integratie onder de noemer
meekoppelen kan blijkbaar erg verschillen. Waar
aan het begin van dit onderzoek werd gedacht dat
meekoppelen vooral ging over het verder kijken
van de grenzen van je eigen project of organisatie
(verschillende
integratierichtingen,
territoriale
integratie, externe relaties), zoals de definitie van
Hoogwaterbeschermingsprogramma, blijkt aan het
einde van dit onderzoek dat temporele integratie daar
ook bij kan horen. Naar meekoppelkansen kan ook
op een grotere tijdschaal worden gekeken. Er kan
geanticipeerd worden op meekoppelkansen die zich
later aandienen en niet binnen het tijdslot van het
versterkingsproject vallen. Tromp et al (2012) stellen
ook dat men kan anticiperen op meekoppelkansen.
Volgens Tromp et al (2012) kan men vanuit de
waterveiligheidsopgave anticiperen op toekomstige
gebiedsopgaven en projecten en projecten kunnen
anticiperen op toekomstige versterkingsopgaven.
In het onderzoek werd ook bevestigd wat Lierop et
al (2016*) vaststelden, namelijk dat de gehanteerde

definitie van integratie kan verschillen per
stakeholders. Ook in dit onderzoek bleken de
verschillen groot te zijn tussen de stakeholders wat
betreft de definitie van integraliteit. Met name de
gemeente en provincie hielden een veelomvattender
begrip van integratie aan. Waarschijnlijk komt dit
omdat dit overheden zijn welke verantwoordelijk zijn
voor een divers palet aan opgaven.
Denkrichtingen Provincie
De denkrichtingen van de provincie zijn niet letterlijk
meegenomen in het ontwerpproces. Er was voor
gekozen om zelf meekoppelvarianten te ontwerpen.
In de discussie wordt teruggekomen op hoe de
denkrichtingen zich verhouden tot de resultaten van
het onderzoek.
Het verschil tussen de varianten van de thesis en de
denkrichtingen van de provincie is dat de varianten
meer gericht zijn op opgaven en de denkrichtingen
meer een vormstudie zijn. Zoals eerder toegelicht
kan het ontwerp Waterlandse Wadden grofweg
worden beschouwd als een (extreme) combinatie van
denkrichting 3 (Dansende Dijken) en denkrichting
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Buitenom

4 (Waterlandgoed). De uitkomsten van de MKBA
studie naar de denkrichtingen (Ruijgrok 2015)
zijn meegenomen in het ontwerpproces van
Waterlandse Wadden. Uitkomsten zoals het feit dat
verblijfsrecreatie een waarde verhogende bouwsteen
is zijn meegenomen. Daarnaast is het ontwerp
gedetailleerder dan een denkrichting. In die zin kan
het ontwerp worden beschouwd als een voorbeeld van
een synthese en detaillering van de denkrichtingen.
Dit maakt het ontwerp interessant voor de provincie
en vormt het een waardevolle inspiratie en input voor
het lopende dijkversterkingsproject.

Fig. 10.5 Oplossingsrichting buitenom, gepresenteerd op 5 juli 2016
door waterschap Hoogheemraadschao Hollands Noorderkwartier
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016)
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Lopend versterkingsproject
Op 5 juli heeft het waterschap twee nieuwe
oplossingsrichtingen
gepresenteerd
aan
de
omwonenden. Het is leuk om hier te vermelden dat
model F (zie pag. 98) het waterschap heeft geïnspireerd
om een nieuwe dijk buitenom Durgerdam voor te
stellen aan de omwonenden (zie fig. 10.5).
Klimaatscenario’s
Een belangrijk verschil tussen het integrale ontwerp
en het sectorale ontwerp is de tijdschaal waar op
wordt geanticipeerd. Het integrale ontwerp anticipeert
op de komende 100 jaar en het sectorale ontwerp op
de komende 50 jaar. Het is daarom interessant om
te kijken hoe het integrale ontwerp en het sectorale
ontwerp zich verhouden tot klimaatscenario’s. De
laatste klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat
tot 2050 de verschillen tussen de scenario’s nog relatief
gering zijn. Pas op langere termijn, na 2050, worden
de verschillen tussen het G- en W-scenario (zie fig.
10.6) aanzienlijk (KNMI 2015). Het Deltaprogramma
verwacht daarom dat de investeringsopgaven voor
waterveiligheid tot en met 2050 relatief ongevoelig
zijn voor de snelheid waarmee het klimaat verandert
(Deltaprogramma 2015). Echter, na 2050 zal het effect
van klimaatverandering op de investeringskosten
aanzienlijk zijn.
Gezien de klimaatscenario’s kan het integrale
ontwerp worden gezien als een ‘no regret’ maatregel.
Het is een investering die op de lange termijn zich
ruimschoots terugbetaald. Met name bodemdaling en

Fig. 10.6 Klimaatscenario’s, grafiek verwachte zeespiegelstijging en grafiek verwachhte temperatuurstijging van het KNMI (KNMI 2015)

uitbreidbaarheid van de waterkering zijn belangrijke
aspecten bij toekomstige versterkingsopgaven
door klimaatverandering. In het integrale ontwerp
wordt door te anticiperen op de lange termijn (100j)
er voor gezorgd dat het hoogte verschil tussen
maaiveld en waterpeil niet groter wordt. Daarnaast
is de waterkering goed uitbreidbaar door innovatieve
maatregelen als opvijzelbare woningen en een nieuwe
dijk voorlangs.
Anticiperen op de lange termijn kan leiden tot andere
keuzes op de korte termijn. Door klimaatverandering
zijn we het verplicht aan toekomstige generaties om
nu verder te kijken dan 2050. Het is in ieder geval de
taak van wetenschappers om hierop te wijzen. Met
name omdat de meerkosten van het anticiperen op

klimaatverandering vaak beperkt zijn ten opzichte
van de versterkingskosten om aan de norm te voldoen
(Deltaprogramma 2015). Het Deltaprogramma
suggereert daarom dat het voor keringbeheerders
mogelijk moet zijn om met andere oplossing te komen
dan een reguliere dijkversterking, “..bijvoorbeeld
een versterking gericht op enkele decennia of een
innovatieve maatregel” (Deltaprogramma 2015).
Volgens de geïnterviewde binnen Rijkswaterstaat
(maart 2016) is zeker dat door klimaatverandering
in de nabije toekomst wordt overgegaan op flexibel
peilbeheer in Markermeer. Een meerwaarde van
het integrale ontwerp is dat het deze toekomstige
verandering in peil goed kan opvangen. Maar ook bij
onvoorziene peilstijgingen in het Markermeer, door
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Marker Wadden

Versterking Houtribdijk

Dubbelstad Amsterdam-Almere

Hoornse Hop luwtemaatregelen

Dubbelstad Amsterdam-Almere

Plan Markeroog

Fig. 10.7 Afbeeldingen van links naar rechts: impressie Marker Wadden (Vista n.d.), Vogelvlucht inpassingsvisie zandige versterking Houtribdijk (H+N+S n.d.), Kaart van de toekomstige “dubbelstad”
Amsterdam-Almere (Zeeburg Nieuws 2006a), Maquette van Almere Pampus volgens Atelier IJmeer 2030+ (Zeeburg Nieuws 2006b), Impressie luwte strcutuur Hoornse Hop (consortium Kransmeer
2012), Plan “Markeroog” winnaar van de Eo Wijersprijs, ingezonden door West 8, Boskalis, AT Osborne en Witteveen+Bos (Zeeburg Nieuws 2006c).

bijvoorbeeld een kapotte pomp, biedt het integrale
ontwerp een betere waterveiligheid.
Ontwikkelingen Markermeer
Het integrale ontwerp is gericht op ontwikkelingen
buitendijks in het Markermeer. Het huidige beeld van
het Markermeer veranderd daardoor drastisch. Het
open weidse Markermeer direct aan de oude dijk is
een belangrijke landschappelijke kwaliteit, ook voor
de omwonenden. In het integrale ontwerp gaat deze
kwaliteit, gezien vanaf de oude dijk, verloren. Wel
is het interessant om dit in het licht van alle andere
ontwikkelingen in het Markermeer te bekijken.
Kort gezegd: het Markermeer is al lang niet meer
het onaangeroerde Markermeer van tientallen jaren
geleden.

van het Markermeer heeft geweldige veranderingen
teweeggebracht, waar we nooit over nagedacht
hebben. Met de dijk is een eerste zet gedaan; dan
kun je daarna niet zeggen ik hou ermee op’.” (Sijmons
geciteerd in Bezemer 2006) Het integrale ontwerp past
bij een ontwikkelingsgericht toekomstperspectief van
het Markermeer.

In het Markermeer, ook wel eens de grootste
openbare ruimte van Nederland genoemd,
vinden vele ontwikkelingen plaats; de uitbreiding
van Amsterdam met IJburg I en II, de Marker
Wadden, Luwtemaatregelen Hoornse Hop en
de uitbreidingsplannen van Almere om tot een
dubbelstad met Amsterdam te groeien, inclusief
een OV- en autoverbinding (zie fig. 10.7) Sijmons,
destijds rijksadviseur voor het landschap, was in
2006 juryvoorzitter van de Eo Wijersprijsvraag
over een toekomstperspectief van het IJmeer. Voor
het Markermeer geldt volgens Sijmons hetzelfde
als voor het IJmeer; „Niet iets waar je per se van af
moet blijven.” (Sijmons geciteerd in Bezemer 2006).
In een interview met Trouw stelt hij: „De afsluiting
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11. conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat voor de versterking
van de Waterlandse Zeedijk een integraal
dijkversterkingsontwerp waarin gebiedsopgaven zijn
meegekoppeld meerwaarden heeft t.o.v. een sectorale
dijkversterkingsontwerp. Het ontwerp integreert op
verschillende ruimtelijke en tijdschalen zowel binnenals buitendijkse gebiedsopgaven. De meerwaarden van
van het ontwerp zijn:
• Het ontwerp draagt optimaal bij aan
gebiedsopgaven van het dijklandschap, zoals
een stabieler ecosysteem van het Markermeer,
het speelt in op de ontwikkelingen in de
metropoolregio Amsterdam en biedt een
duurzaam
toekomstperspectief
voor
het
veenweidegebied. Hierdoor wordt het verschil
tussen maaiveld en waterpeil door bodemdaling
niet groter.
• Het ontwerp behoudt cultuurhistorische waarden,
zoals de monumentale Waterlandse Zeedijk.
• De waterkering is beter uitbreidbaar bij
toekomstige versterkingsopgaven en het gehele
ontwerp is flexibel en kan veranderingen in
gebruik opvangen.
• Het ontwerp is innovatief omdat het de nieuwste
inzichten toepast. Daardoor zal het ontwerp
nieuwe kennis genereren.
• Het ontwerp heeft draagvlak onder alle
(betrokken)
stakeholders
(waterschap
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam
en Rijkswaterstaat).
• De dijkversterkingskosten zijn lager, grote natuuren recreatiebaten zijn te verwachten terwijl

de investeringen in verhouding tot deze baten
relatief laag zijn, en na realisatie brengt het gehele
dijklandschap meer op.
De thesis laat zien dat we spijt gaan krijgen van
de grote investering van het ontwerp van het
waterschap, met name op de lange termijn. Het
integrale ontwerp is een ‘no regret ontwerp’;
het ontwerp levert meer kwaliteit tegen lagere
maatschappelijke kosten. Het integrale ontwerp past
goed binnen de randvoorwaarde ‘doelmatig’ van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, omdat
het ontwerp lagere maatschappelijke kosten met
zich meebrengt, gerekend over de gehele levensduur
van de waterkering. Het feit dat de huidige opzet
van
het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
in de praktijk niet leidt tot dit soort doelmatige
dijkversterkingsontwerpen moet een motivatie zijn
om het programma kritisch te evalueren.
Een sectorale aanpak wordt nogal eens gezien als helder
en doortastend. Het idee dat een sectorale aanpak tot
besparingen leidt bij dijkversterkingsprojecten is in
dit onderzoek weerlegd. Uit dit onderzoek blijkt dat
voor deze casus het sectorale ontwerp juist duurder
is en het integrale ontwerp goedkoper. Daarbij
zijn proceskosten van bezwaren en baten die niet
in geld kunnen worden uitgedrukt zelfs nog niet
meegenomen.
De volgende vooronderstelling werd aangehouden in
het onderzoek:
Door het meekoppelen van gebiedsopgaven bij
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Fig. 11.1 Luchtfoto Uitdam in het avondlicht (Kisjes 2013)

dijkversterkingen krijgt het ontwerp meer functionele
en landschappelijke kwaliteit en daarmee een grotere
maatschappelijke waarde. Met de uitkomsten van het
onderzoek (de hiervoor benoemde meerwaarden)
kan worden gesteld dat de vooronderstelling van de
versterking van de Waterlandse Zeedijk is bevestigd.
Het is daarom belangrijk dat we een integrale aanpak
hanteren welke gericht is op meekoppelkansen
bij dijkversterkingen, voor het behoud van de
landschappelijke kwaliteiten van het dijklandschap,
voor het efficiënt werken en het benutten van synergie
kansen wanneer we grote investeringen in dijken
doen.
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12. aanbevelingen
Aanbevelingen vervolg onderzoek
In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van één casus,
omwille van de tijd en om voldoende diepgang in
het ontwerpproces te krijgen. Door het gebruik van
één casus kan alleen met zekerheid wordt gezegd
dat voor de Waterlandse Zeedijk een integraal
ontwerp op bepaalde aspecten meerwaarden heeft.
Dit kan niet in het algemeen worden bevestigd voor
dijkversterkingen in het algemeen. Daarom wordt
bij een vervolgonderzoek het gebruik van meerdere
casussen aanbevolen.
Daarnaast wordt aanbevolen om bij een
vervolgonderzoek het integrale ontwerp te vergelijken
met de combinatie van alle afzonderlijke sectorale
ontwerpen (afzonderlijke projecten van verschillende
stakeholders op het gebied van bodemdaling,
weidevogels, landbouw, ontsluiting toerisme en
recreatie etc.). Dit lijkt de meest valide manier van
vergelijken van een integrale aanpak met een sectorale
aanpak. Zo kan nagegaan worden wat de meerwaarde
is, zowel kwalitatief als kwantitatief (in kosten en
baten), van het aanpakken van al deze opgaven in één
integraal project vergeleken met het aanpakken van
deze opgaven in aparte projecten. In dit onderzoek
is het integrale ontwerp alleen vergeleken met een
ontwerp dat exclusief gericht is op hoogwaterveiligheid
omdat alle afzonderlijk projecten nog niet concreet
waren en dus de kosten en baten hiervan ook nog niet.
Een waardevol vervolgonderzoek zou kunnen zijn
om dit wel te doen. Door dit bij meerdere casussen
te onderzoeken kan de discussie over een integrale

en sectorale aanpak meer diepgang krijgen. Zo
kunnen argumenten van beide kanten beter worden
onderbouwd.
Dit onderzoek heeft ook een kennisgat blootgelegd
over de meekoppelkans van veenoxidatie en veengroei
met dijkversterkingen. In een emailcorrespondentie
bevestigd het Veenweiden Innovatiecentrum (2016)
dat naar deze meekoppelkans nog geen onderzoek
is gedaan. Wel weten we dat bodemdaling een direct
effect heeft op de sterkte (stabiliteit) van de dijk.
Uit dit onderzoek blijkt dat dit een zeer belangrijke
meekoppelkans is en daarom wordt aanbevolen hier
meer onderzoek te doen.
Dijkversterkingsproject de Waterlandse Zeedijk
Voor het lopende dijkversterkingsproject wordt
vanzelfsprekend aanbevolen om het voorontwerp te
heroverwegen en de geïdentificeerde meekoppelkansen
zoveel mogelijk mee te nemen. Het meekoppelen van
deze opgaven levert meer (landschappelijk) kwaliteit
op en heeft de potentie om kosten te besparen. De
belangrijkste meekoppelkans is veenoxidatie en
bodemdaling langs de dijkzone, omdat zoals eerder
toegelicht deze opgave een direct effect heeft op de
sterkte van de dijk.
Daarnaast wordt aanbevolen het ‘projectmatig
denken’ los te laten. Door over de grenzen van het
versterkingsproject heen te kijken, andere opgaven te
integreren en te anticiperen of de lange termijn leidt
dit tot andere keuzes op de korte termijn.
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bijlagen
Bijlage 1
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meekoppelkans geïdentificeerd door waterschap hhnk

Bijlage 2
voorontwerp waterschap hOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS 		
			NOORDERKWARTIER
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Bijlage 3

850
Boven de zeespiegel gelegen
veenpakket met veenriviertjes

Ontstaansgeschiedenis dijklandschap (Eker et al 2014)

1350
Dijkringen gesloten, dammen en
binnenmeren

veenkoepel
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1170
Veenkoepel boven zeespiegel wordt ontgonnen.
Dit leidt tot inklinking van het veenpakket

inlaagdijk

1507
Hoornse Hop uitgebreid, dijk
goeddeels gefixeerd

kwelder /
voorland

plaggendijk

1170-1500
Plaggendijken met voorland beschermen tegen
het water. Bij verdwijnen van het voorland worden
inlaagdijken aangelegd.

1607
Droogmakkerijen, verzanding kust

wier wier paal paal

Zuiderzee

1500-1730
Door middel van wier en palen worden de dijken
gefixeerd. De afhankelijkheid van het voorland
verdwijnt.

ANALYSE

1680
Weinig ontwikkeling, toename braken

verhogen +
verbreden

noordse steen
(later basalt)

1850
Veel voorland verdwenen

Zuiderzee

1730-1916
Door de paalworm worden de wier- en paaldijken
ernstig aangetast. Natuurstenen bekleding (Noordse
Steen en basalt) vormt een nieuw middel om de dijk te
fixeren.

berm + weg

1930
Moderne gemalen, Stelling van
Amsterdam , Afsluitdijk (1932)

verhogen kruin

2000
Grootschalige stedelijke ontwikkeling,
Houtribdijk (1975)

Zuiderzee

1:2.5

1916-1925
Na de laatste overstroming wordt de dijk opgehoogd en
van een steunberm voorzien. De weg wordt verplaatst
van de kruin naar de steunbe
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Bijlage 4 PRINCIPE PROFIELEN DEELTRAJECTEN
•
•
•
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de deeltrajecten onderscheiden
zich in de opbouw van het het
profiel en de context van de dijk.
op de volgende bladzijde staan de
principe profielen per deeltraject.
de rode stippellijn geeft de
versterkingsingreep van het
voorontwerp van het waterschap
weer

Deeltraject De Nes
‘de dijk in het land’
> autoweg binnendijks en fietspad buitendijks
> buitendijks voorland (polder De Nes en
vakantiepard)
> binnendijks Oosterpoel en afwisselend natuurpercelen en agrarisch natuurbeheer

1.8m

1:3.5

1:2.5

3.0m

Weilanden en binnendijks water Oosterpoel

Buitendijkse polder de Ness/Marina resort Poort van Amsterdam

Uitdam

Deeltraject Uitdam
‘de dijk scheidt dorp en water’
> dorp Uitdam achter de dijk
> buitendijks water Markermeer tot aan de dijk
> binnendijks dorp Uitdam achter de dijk met
laag gelegen autoweg en Durgerdammer Die
Deeltraject Blijkmeerpolder - Barnegat
‘de dijk door het open landschap’
> autoweg binnendijks en fietspad op de dijk
> buitendijks water Markermeer tot aan de dijk
> binnendijks veenweidegebied met kleine
droogmakerij Blijkmeerpolder en waterplassen
zoals Barnegat, agrarisch grondgebruik, natuur
en agrarisch natuurbeheer

1:2.5

1:3

4.0m

Binnendijks water Uitdammer Die

Markermeer

1.8m

1:2

1:2.5
-0.4 NAP

4.5m

Weilanden, natuurpercelen en de Blijkmeerpolder (droogmakerij)

Markermeer

1.8m

Deeltraject Kinselmeer
‘de dijk door het water’
> autoweg binnendijks en fietspad op de dijk
> buitendijks water Markermeer tot aan de dijk
> binnendijks Kinselmeer met waterrecreatie

1:2

1:2.5

-0.4

4.5m

Kinselmeer

Markermeer

1.8m

Deeltraject IJdoorn
‘de dijk in het land’
> autoweg binnendijks en fietspad op de dijk
> buitendijks voorland Polder IJdoorn, natuur
en agrarisch natuurbeheer
> binnendijks natuur en agrarisch natuurbeheer

1:2.5

1:2

-0.4 NAP

Deeltraject Durgerdam - haven
‘de dijk in het dorp’
> dorp Durgerdam aan de dijk
> tuimelkade
> buitendijks haven Durgerdam en polder
IJdoorn
> binnendijks lintbebouwing met grasland
achter tuinen
> gemengde autoweg en schelpenpad langs
haven

4.5m

Natuur en agrarisch natuurbeheer (legselbeheer, rustperiodes en innudatieperiodes)

Polder IJdoorn (natuur: vochtig hooiland, weidevogelgrasland, rietland, veenmosrietland, moeras)

Durgerdam

veenweide grasland

5.5m

Haven Durgerdam en polder IJdoorn

Durgerdam

Deeltraject Durgerdam - Buiten-IJ
‘de dijk in het dorp’
> buitendijks direkt aan het water Buiten-IJ met
enkele kleine aanlegplaatsen

177
veenweide grasland

Buiten-IJ

Bijlage 5

PROBLEEMBOOM EN OPLOSSINGENBOOM
veeno xi d a ti e p r o b l e m a ti e k

w e i d e vo g e l p r oblema tiek

weinig

verdichting en verommeling
landschap

renda bele

l a n d b o u w

opkopen landbouwpercelen door particulieren

intensiever grasland
met Engels raaigras

predatie

slechte draagkracht
veengronden

minder stabiele dijk

vaker en vroeger in
het jaar maaien

dijkversterking

voedsel terkort jongen

ingewikkeld, versnipperd
en duur watersysteem
met onnatuurlijk peil

verdroging natuurgebieden

gebiedsvreemd voedselrijk
water inlaten naar natuurgebieden

vrijkomen van
nutriënten

minder ruimte voor berging
en opslag van water door
versnipperd peilbeheer

weinig

verdichting
verommeling
voorkomenen
verdichting
en
landschap
verommeling
landschap

vrijkomen
broeikasgassen

bodemdaling

schade aan
wegen, riolering
dijkophoging en woningen

cultuurhistorisch waardevol
veenweidesysteem onder druk

renda bele

klein
sc

l a n d b o u w

landbouwnaar
matig
vitaal
omschakelen
extensievere

opkopen
landbouwpercelen
blijven
in eigendom
percelenvan
door
particulieren
boeren

(78% van agr. bedrijven niet rendabel, halvering
van aantal agr.
bedrijven komende 10 jaar)
veehouderij

of naar andere
intensivering en schaalvergroting
rendabele nieuwe teelten
(paludicultuur)

afname bloemrijke
toename
bloemrijkegraslanden
graslanden
met daarin veel insecten

c u l tu u

daling dijk

intensiever grasland
extensiever
grasland
met Engels raaigras
minder
minder stabiele dijk

vaker
en vroeger
minder
en laterin
inhet
hetjaar
jaarmaaien
maaien

dijkversterking

voorkomen
wegzijging
voedselarm
wegzijging
voedselarm
waterwater
uit uit
natte
natuurgebieden
natte natuurgebieden
naar naar
omringende
landbouwgebieden
omringende
landbouwgebieden
verdroging
natuurgebieden
voorkomen
verdroging
natuurgebieden

gebiedsvreemd
voedselrijk
voorkomen
gebiedsvreemd
voedselrijk
water inlaten naar natuurgebieden
water
natuurgebieden

c a p a c i te

slechte draagkracht
verslechtering
draagkracht grotere en zwaardere
landbouwmachines
veengronden
ontwatering
peil
opzetten
veengronden

ingewikkeld,
versnipperd
simpeler
watersysteem
met
vetraging
of stopzetten
engrotere
duur watersysteem
veenoxidatie
peilvakken
veenoxidatie
met onnatuurlijk peil

afname weidevogels
toename
weidevogels
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(tot anderhalf keer)
snellere veenoxidatie
door klimaatverandering
(drogere en warmere zomers)

veenoxidatie

veeno xi d a ti e p r o b l e ma ti e k

w e i d e vo g e l p r oblema tiek

terkort
jongen
toename
voedsel
predatie
beperken
predatievoedsel
voor jongen
door verdichting
landschap

grotere en zwaardere
landbouwmachines

ontwatering
veengronden

wegzijging voedselarm water uit
natte natuurgebieden naar
omringende landbouwgebieden

afname weidevogels

sterfte sterfte
door
minder
maaien
door
maaien

c a p a c i te

intensivering en schaalvergroting

afname bloemrijke graslanden
met daarin veel insecten

sterfte door
maaien

landbouw matig vitaal

(78% van agr. bedrijven niet rendabel, halvering
van aantal agr. bedrijven komende 10 jaar)

minder
ruimtevoor
voorberging
berging
meer ruimte
enen
opslag
vanvan
water
door
opslag
water
versnipperd peilbeheer

voorkomen
vrijkomen van
vrijkomen
van
nutriënten

stoppen
bodemdaling
bodemdaling

vermindering
daling dijk
daling dijk voorkomen
schade aan
schade
aan
wegen,
riolering
wegen,
riolering
en
woningen
dijkophoging
beperken
en woningen
noodzakelijke
dijkophoging

(tot anderhalf keer)
snellere veenoxidatie
door klimaatverandering
(drogere en warmere zomers)
vrijkomen
voorkomen
vrijkomen
broeikasgassen
broeikasgassen
door veenoxidatie
c u l tu u

cultuurhistorisch waardevol
veenweidesysteem onder druk

klein
sc

me t ropol i t a ne

d r uk

va n

forse groei regio Amsterdam
(stadsinbreiding en IJburg II)

e i t

infrastruct uur

slechte ecologische toestand Markermeer

Am sterda m

o nvo l d o e nd e

Huidige capaciteit infrastructuur
Waterland niet voldoende en
onveilige verkeerssituatie dijkzone

spreiding toeristen over de metropoolregio
(strategie van Gemeente Amsterdam)
toename recreanten en toeristen naar Waterland

toename verkeersdruk

Momenteel tekort aan recreatieve
en toeristische voorzieningen
in Waterland

vraag naar (nog) meer recreatieve
en toeristische voorzieningen
(binnendijks en waterrecreatie buitendijks)

waarde n

spanning tussen behoud
nschalige cultuurhistorische karakter Waterland en
chaalvergroting landbouw, toename toeristische
en recreatieve voorzieningen

o nd e r

Afsluiting van zee en
uitstroomgebied rivieren (IJssel)

langduriger
hoogwater

ondiepe oevergebieden
ingepolderd

minder natuurlijke oevers

verlies natuurlijke dynamie k M ar ke r me e r
slib niet meer afgevoerd
slib bezinkt niet meer
naar IJsselmeer en Waddenzee
in ondiepe oevergebieden

instabiliteit dijk
door verzadiging
dijkversterking

ernstig tekort verwacht van
recreatieve en toeristische voorzieningen

r hi s tori sche

Aanleg dijken, dammen
(zoals Afsluitdijk en Houtribdijk)
rond Markermeer

toename toerisme Amsterdam
(+30% komende 10 jaar)

‘slibdeken’:
ophoping van slib op bodem Markermeer
verstikt bodemleven

troebel water
door golfslag

d r uk
toenemende waarde
historisch veenweidelandschap
als icoon van Nederland

gebrek aan licht
afname vissen, waterplanten
en schelpdieren

mogelijke aantasting
monumentale dijk

afname vogels
die afhankelijk zijn
van deze voedselbronnen

met ropol i t a ne

d r uk

va n

Am sterda m

forse groei regio Amsterdam
(stadsinbreiding en IJburg II)

e i t

infrastruc t uur

Aanleg dijken, dammen
(zoals Afsluitdijk en Houtribdijk)
rond Markermeer

toename toerisme Amsterdam
(+30% komende 10 jaar)

o nvo l d o e nd e

Huidige capaciteit
infrastructuur
Uitbreiding
capaciteit
infrastructuur
WaterlandWaterland
niet voldoende en
onveilige verkeerssituatie dijkzone
toename
verkeersdruk
afname verkeersdruk

Realiseren
recreatieve
Momenteel
tekort
aan recreatieve
en toeristische voorzieningen
in Waterland

spreiding toeristen over de metropoolregio
(strategie van Gemeente Amsterdam)
toename recreanten en toeristen naar Waterland

vraag naar (nog) meer recreatieve
en toeristische voorzieningen
(binnendijks en waterrecreatie buitendijks)

ernstig
geentekort
tekortverwacht
meer aanvan
recreatieve en toeristische voorzieningen

r hi s torische

slechte ecologische toestand Markermeer

waarde n

spanning tussen behoud
nschalige cultuurhistorische karakter Waterland en
chaalvergroting landbouw, toename toeristische
en recreatieve voorzieningen

o nd e r

langduriger
hoogwater

Afsluiting van zee en
uitstroomgebied rivieren (IJssel)

minder
natuurlijkeoevers
oevers
meer natuurlijke

verlies natuurlijke dynamie k M ar ke r me e r
slib niet meer afgevoerd
slibslib
bezinkt
niet meer
bezinkt
naar IJsselmeer en Waddenzee
in ondiepe oevergebieden
oevergebieden

instabiliteit dijk
door verzadiging
dijkversterking

ondiepe oevergebieden
ingepolderd

‘slibdeken’:
ophoping vanzwevend
slib op bodem
vermindering
slib inMarkermeer
Markermeer
verstikt bodemleven

troebelwater
waterdoor
helderder
door golfslag
luwtemaatregelen

d r uk
toenemende waarde
historisch veenweidelandschap
als icoon van Nederland

gebrek
aan licht
meer lichtinval

mogelijke aantasting
monumentale dijk

afname vissen,
toename
vissen,waterplanten
waterplanten
en schelpdieren

afname vogels
toename
vogels
die afhankelijk zijn
zijn
van deze voedselbronnen
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Bijlage 6	pROFIELEN ANALYSE interventies meekoppelen met versterkingsmaatregelen
Steunberm
-0.2 NAP

Vierkant versterken

-0.2 NAP

Diepwand
-0.2 NAP

A n d e r e ( i n n o v a ti e v e ) c o n s t r u c ti e s

-0.2 NAP

Binnenwaartse verschuiving

-0.2 NAP

Buitenwaartse verschuiving

(voorontwerp waterschap)

-0.2 NAP

Oeverdijk

r e c r e a ti e v e o e v e r

-0.2 NAP
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Oeverdijk

natuurlijke oever

Oeverdijk

r e c r e a ti e v e o e v e r

-0.2 NAP

Oeverdijk

natuurlijke oever

-0.2 NAP

Nieuwe dijk - buitenwaarts

natuurlijk binnenwater

±50m

-0.2 NAP

Nieuwe dijk - buitenwaarts

-0.2 NAP

r e c r e a ti e f b i n n e n w a t e r

±150m

-0.2 NAP

Nieuwe dijk - binnenwaarts

weidevogelgebied

±750m
-0.2 NAP

Nieuwe dijk - binnenwaarts

r e c r e a ti e f w e t l a n d

±750m
-0.2 NAP

Nieuwe dijk - binnenwaarts

paludicultuur

±750m
-0.2 NAP

( Va r i a n t u i t w i s s e l m a a t re g e l H o u t r i b d i j k )

Waterlandse Zeedijk (Markermeerdijk)

Houtribdijk

Afsluitdijk
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Bijlage 7

Interview protocol	structured-interviews stakeholders	
							keuze voorkeursvariant

Toelichting structured-interview
Interview verloopt volgens een vooraf vastgestelde set
aan vragen. Elke respondent beantwoordt dezelfde set
aan vragen.
Doel interview
Per stakeholder achterhalen welke variant de voorkeur
heeft om verder uitgewerkt te worden. Daarnaast
achterhalen de motivatie achter deze keuze, de kansen
die de stakeholders zien en de beperkingen waar
rekening mee gehouden kan worden bij de uitwerking.

Deel 1 Keuze voorkeursvariant
1.
Toelichting 6 varianten d.m.v. de vastgestelde
tekst per variant. Dit voorkomt eventueel
doorschemeren van voorkeur interviewer.
2.
Vraag: “Welke variant heeft de voorkeur
geredeneerd vanuit de organisatie waar u werkt? Leg
de varianten op volgorde van voorkeur.”

Benodigdheden
• plattegrond varianten
• doorsneden varianten
• tekst toelichting varianten
• aantekeningenblok

3.
“Wat is uw motivering voor de keuze van de
voorkeursvariant t.o.v. de andere varianten?”

Regels
• Interviewer spreekt geen eigen voorkeur uit en
geeft geen informatie over de voorkeur van andere
stakeholders.
• Wanneer de geïnterviewde geen voorkeur kan
uitspreken voor één model, mag hij twee varianten
kiezen. Het kiezen van meer dan twee varianten is
niet de bedoeling.

5.
“Welke beperkingen ziet je bij de gekozen
voorkeursvariant?”

Voor interview het van start gaat wordt aangegeven
aan de respondents dat zij anoniem blijven. Zij
zullen worden genoemd als ‘geïnterviewde’ binnen de
organisatie waar men werkt.
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Structuur interview en vragen

4.
“Welke kansen ziet u bij de gekozen
voorkeursvariant?”

6.
“Zijn er nog andere opvallende kansen die u
bij de andere 5 varianten ziet?”
7.
“Zijn er nog andere opvallende beperkingen
die u bij de andere 5 varianten ziet?”
Deel 2 Vaststellen van criteria voor Multiple Criteria
Assessment
1.
“Welke criteria hanteert u bij de beoordeling
van de varianten?”
2.

“Wat is de weging van deze criteria?”

Bijlage 8

HYDROLOGISCH SYSTEEM LANDSCHAPSPLAN

183

Bijlage 9
analyse landschappelijke eenheden					zichtrelaties vanaf nieuwe dijk
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Bijlage 10 maquette studie landschapsplan - aansluiting nieuwe dijk kaap
			en uitdam
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Bijlage 11 MULTI CRITERIA ASSESSMENT
Primaire waterveiligheid
Het garanderen van de primaire waterveiligheid is een van
de hoofdtaken van het waterschap. Het dijkversterkingsontwerp moet aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen van
1/10.000. Net als het ontwerp van het waterschap voldoet
ook ‘Waterlandse Wadden’ aan deze norm. Tijdens het ontwerpen is de dimensie van de dijk is op deze norm afgestemd. ‘Waterlandse Wadden’ scoort daarmee niet beter of
slechter dan het ontwerp van het waterschap.
Kosten beheer en onderhoud waterkering
Een tweede hoofdtaak van het waterschap is het beheer en
onderhoud van de waterkering. De kosten hiervoor zijn
voor rekening van het waterschap en moeten worden betaald uit de waterschapsbelasting. Vanzelfsprekend wil het
waterschap de hoogte van deze kosten zo laag mogelijk houden. In de kosten-baten analyse (zie hoofdstuk 8.1) zijn de
beheer- en onderhoudskosten vergeleken van beide ontwerpen. Hieruit bleek dat het Waterlandse Wadden goedkoper
zou kunnen zijn in beheer en onderhoud. Wel moet een slag
om de arm worden gehouden want de kosten zouden voor
Waterlandse Wadden duurder uit kunnen vallen door de beweegbare keringen. Het relatieve verschil tussen de beheeren onderhoudskosten is niet groot, daarom scoort Waterlandse Wadden niet uitgesproken beter op dit criterium.
Uitbreidbaarheid
Het criteria ‘uitbreidbaarheid’ gaat over de mate waarin bij
toekomstige versterkingsopgaven de huidige versterkingsmaatregel uitbreidbaar is. De versterkingsmaatregel van
het ontwerp van het waterschap is een buitenwaartse verschuiving met een nieuwe dijk ca. 20m voor de oude dijk
en een diepwand bij Durgerdam. De versterkingsmaatregel
bij Waterlande Wadden is een nieuwe dijk voor de oude dijk
langs met beweegbare keringen, een steunberm bij de kaap
en bij Uitdam opkrikbare funderingen met daaronder een
steunberm.
De constructie van een nieuwe dijk in beide ontwerpen is
gunstig omdat bij toekomstige versterkingsopgaven de dijk
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makkelijk in grond kan worden versterkt, zonder moeilijkheden door obstakels zoals huizen. Het versterken van de
dijk in grond heeft altijd de voorkeur omdat dit vaak het
goedkoopst is en uitbreidbaar is in de toekomst. (geïnterviewde waterschap HHNK november 2016)
Voor de beweegbare keringen in de nieuwe dijk van Waterlandse Wadden is uitbreiding gecompliceerder. Bij de aanleg
zou een investering kunnen worden gedaan in over-dimensionering. Dit is hoogstwaarschijnlijk goedkoper dan de
keringen later te verhogen. De investering in de opkrikbare
funderingen is ook een eenmalige grote investering welke op
de lange termijn bij versterkingsopgaven zeer grote besparingen oplevert omdat de dijk dan in grond kan worden versterkt en de huizen alleen hoeven te worden opgekrikt. Een
diepwand, zoals in het ontwerp van het waterschap, scoort
zeer slecht op uitbreidbaarheid. Het is erg gecompliceerd en
duur om deze later op te hogen. (geïnterviewde waterschap
HHNK november 2016) Daarnaast is een investering in
over-dimensionering vaak ook niet gewenst omdat er dan
een muurtje ontstaat op de dijk. Daarom hebben diepwanden of andere constructies vaak niet de voorkeur t.o.v. versterken in grond. Dit maakt dat ‘Waterlandse Wadden’ wat
beter scoort dan het ontwerp van het waterschap.
Toekomstvastheid
Het criterium toekomstvastheid houdt in “..de mate waarin
het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor toekomstig gebruik”. (Rijkswaterstaat n.d.) Alhoewel het gebruik van
de nieuwe dijk en het dijklandschap in Waterlandse Wadden
redelijk vast ligt in het landschapsontwerp, is deze nog wel
flexibel genoeg om veranderingen in gebruik in de toekomst
te accommoderen. De nieuwe dijk kan in de toekomst nog
worden ingericht voor intensiever (recreatief) gebruik. Ook
het waddenlandschap kan van een natuurbestemming veranderen naar bijvoorbeeld agrarisch gebruik als visteelt of
slibwinning. Het ontwerp van het waterschap speelt niet in
op huidige en toekomstige ontwikkelingen die op het dijklandschap afkomen. Waterlandse Wadden anticipeert op

toekomstige ontwikkelingen en is flexibel genoeg om veranderingen in de toekomst te accommoderen, hierdoor scoort
het ontwerp beter dan het ontwerp van het waterschap.
Draagvlak
De gehanteerde definitie van draagvlak in dit onderzoek is
de mate waarin burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden steunen of voorstander zijn van
een bepaalde maatregel. (Boedeltje and Graaf 2004). In dit
onderzoek gaat het om de steun voor een dijkversterkingsontwerp. Voor het criterium draagvlak gaf de geïnterviewde bij het waterschap aan dat hij kijkt naar de balans in het
ontwerp tussen recreatie, natuur en andere thema’s. Volgens
de geïnterviewde geeft dit voor het waterschap een eerste
indruk hoeveel draagvlak het ontwerp zou kunnen krijgen.
(geïnterviewde waterschap HHNK maart 2016) In Waterlandse Wadden wordt zowel natuur, recreatie, landbouw en
stedelijke opgaven geïntegreerd. Natuur en landbouw krijgen in het ontwerp wel meer aandacht. Het ontwerp van het
waterschap integreert geen natuur, recreatie, landbouw en
andere thema’s. Het is een sectoraal ontwerp welke alleen
waterveiligheid als thema bevat. Vanuit deze opvatting van
de geïnterviewde over draagvlak scoort ‘Waterlandse Wadden’ beter dan het ontwerp van het waterschap.
Een kanttekening moet bij dit criterium worden gemaakt
over hoe de score van draagvlak is bepaald. Deze is nu bepaald door het kijken naar de balans in het ontwerp tussen
recreatie, natuur en andere thema’s. Vanuit de definitie van
draagvlak zou beter zijn geweest om het draagvlak te onderzoeken bij de belanghebbenden zelf, bijvoorbeeld met
structured-interviews.
Overlast werkzaamheden
Een ander belangrijk criterium voor het waterschap is de
mate van overlast voor omwonenden gedurende de constructie van de versterkingsmaatregel. Deze overlast kan
bijvoorbeeld komen van wegafsluitingen, vrachtverkeer, geluidsoverlast, trillingen, stof etc. De nieuwe dijk van zowel

Waterlandse Wadden als het ontwerp van het waterschap
kunnen vanaf het water worden aangelegd. Dit geeft minder overlast op het land maar wel hinder op het water voor
de recreatievaart. De aanleg in beide ontwerpen blijft wel
buiten de hoofdvaargeul. Wel moet bij het ontwerp van het
waterschap de oude dijk worden afgegraven en dit betekent
dat er bij deze werkzaamheden hinder zal zijn door afsluitingen van de dijkweg en het fietspad en overlast van vrachtverkeer en ander groot materieel voor het grondverzet. De
diepwand in de dijk bij Durgerdam, in het ontwerp van het
waterschap, zal zeer veel overlast geven voor de bewoners
en voor de haven. (geïnterviewde waterschap HHNK maart
2016) De ruimte is beperkt en met groot materieel moet een
zeer diepe geul worden gegraven en de diepwand worden
geconstrueerd. Dit op enkele meters van de gevels van de
houten huizen.
In het ontwerp Waterlandse Wadden zal de alleen de haven
van Durgerdam hinder ondervinden van de aanleg van de
nieuwe dijk. Het vervangen van de oude funderingen door
opkrikbare funderingen in het ontwerp Waterlandse Wadden zal daarentegen zeer veel overlast geven voor de bewoners van Uitdam. Kijkend door de oogharen heen scoort
Waterlandse Wadden qua overlast niet uitsprekend beter of
slechter dan het ontwerp van het waterschap.
Een kanttekening moet ook bij dit criterium worden gemaakt. Het criterium van het waterschap heeft alleen betrekking op de aanleg van de versterkingsmaatregel. De scope
van het ontwerp ‘Waterlandse Wadden’ is veel groter en
bevat, in tegenstelling tot het ontwerp van het waterschap,
veel meer ingrepen dan alleen de versterkingsmaatregel. De
functieveranderingen in het achterland zijn ingrijpend en
deze transitie zal ook overlast en hinder geven bij omwonenden. Wanneer men deze overlast meeneemt scoort Waterlandse Wadden slechter. Een tegenargument kan zijn dat
transities in het veenweidegebied in de toekomst een keer
zullen plaatst vinden. De overlast hiervan zal dan plaats vinden buiten het versterkingsproject van het waterschap en
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binnen projecten van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Maar in totaal zal de overlast dan
niet meer zijn.
Gebiedsgericht imago Waterschap
Een criterium van een hele andere orde gaat over wat het
ontwerp doet voor het imago van het waterschap. Het waterschap wil graag dat het ontwerp een ‘gebiedsgericht’ imago
oplevert i.p.v. een ‘sectoraal’ imago. Onder gebiedsgericht
werken verstaat het waterschap HHNK “..samenwerkend
met alle bij het gebied betrokken partijen” en “..waar mogelijk aansluiten op ontwikkelingen en activiteiten van anderen”. (Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier 2015)
Dit komt grotendeels overeen met wat men in de literatuur
procedurele integratie noemt. (Eggenberger and Partidário
2000) (zie hoofdstuk ..)
Het huidige ontwerp geeft het waterschap een sectoraal
imago i.p.v. een gebiedsgericht imago. Het ontwerp negeert ontwikkelingen die spelen rondom de dijk en relevante medeoverheden (gemeente Amsterdam en provincie
Noord-Holland) alsook bewoners voelen zich niet genoeg
betrokken en gehoord bij de totstandkoming van het ontwerp. Waterlandse Wadden sluit aan op huidige ontwikkelingen in het gebied en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast zijn tijdens het ontwerp van Waterlandse
Wadden deze overheden wel intensief betrokken. De bewoners zijn helaas niet intensief betrokken geweest bij het onderzoek- en ontwerpproces (zie uitleg hoofdstuk 4)
Het ontwerp Waterlandse Wadden zou het waterschap een
gebiedgerichter imago geven dan het ontwerp van het waterschap zelf.
Vergunningen aanvraag
Een criterium van het waterschap met een lage weging is hoe
eenvoudig (lees; hoe snel) vergunningen bij andere overheden voor de verschillende onderdelen van het ontwerp kunnen worden verkregen. Voor versterkingsmaatregelen op

188

grond in eigendom van het waterschap is dit eenvoudiger.
Wanneer het waterschap buiten de dijkzone op grondgebied
van Rijkswaterstaat (het Markermeer) of van gemeenten
en provincie (Waterland) komt moeten hier vergunningen
voor worden aangevraagd of grond worden overgedragen of
uitgeruild. Dit werkt complicerend en voor waterschappen
heeft het dan ook de voorkeur om versterkingsmaatregelen
op eigen grondgebied te realiseren, om vertragingen in projecten te voorkomen.
In het ontwerp van het waterschap wordt een nieuwe dijk
ca. 20m voor de oude dijk gelegd. Dit is, net als de nieuwe
dijk in Waterlandse Wadden, op grondgebied van Rijkswaterstaat. Het Markermeer is Natura2000 gebied en valt daardoor onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (Natuurbeschermingswet). Hierdoor moet het ontwerp een strenge
toetst doorstaan voor de vergunningverlening. Het ruimtebeslag van het ontwerp van het waterschap is relatief klein.
Het ruimtebeslag van Waterlandse Wadden is vele malen
groter. Waar het ontwerp van het waterschap geen ingrepen
doet binnendijks, doet Waterlandse Wadden dit op een zeer
grote schaal. De scope van Waterlandse Wadden is hierdoor
zowel binnen- als buitendijks vele mate groter. Hierdoor
zal de vergunningen aanvraag en verlening gecompliceerde
en tijdrovender zijn. Hierdoor scoort Waterlandse Wadden
slechter dan het ontwerp van het waterschap.
Integraliteit
Een zeer belangrijk criterium voor de provincie Noord-Holland is hoe integraal het versterkingsontwerp is. Integreert
het ontwerp zowel binnen- als buitendijkse gebiedsopgaven?
Integreert het huidige ontwikkelingen en anticipeert het op
toekomstige ontwikkelingen en projecten? In de literatuur
wordt dit substantiële integraliteit genoemd. (zie hoofdstuk
..) Het is de integratie van elementen uit de leefomgeving
in bijvoorbeeld een ontwerp. (Eggenberger and Partidário
2000)
Volgens de provincie Noord-Holland is het ontwerp van

het waterschap sectoraal en niet integraal. (geïnterviewde
provincie Noord-Holland februari 2016) Tijdens het onderzoeks- en ontwerpproces is gestreefd naar het maken
van een integraal ontwerp. Vanzelfsprekend scoort daarom
Waterlandse Wadden beter dan het ontwerp van het waterschap op dit criterium. De score op dit criterium kan ook
worden gezien als een test of dit doel is behaald. Tijdens de
structured-interviews heeft de provincie Noord-Holland variant B ‘Waterlandse Wadden’ gekozen omdat dit de meest
integrale variant was volgens de geïnterviewde. Deze variant is verder uitgewerkt en tijdens deze uitwerking zijn nog
meer aspecten geïntegreerd, zoals het tekort aan ligplaatsen
in de haven van Durgerdam. Het eindontwerp is een zeer
integraal ontwerp omdat het op verschillende ruimtelijke en
tijdsschalen zowel binnen- als buitendijkse gebiedsopgaven
integreert, alsook anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor scoort het ontwerp zeer goed op dit criterium.
Schaal van de metropoolregio
De Waterlandse Zeedijk ligt in de metropoolregio van Amsterdam. De dijk ligt in een landelijk gebied maar heeft door
de nabijheid van de stad stedelijke opgaven (zie hoofdstuk
6.2) Een belangrijk criterium voor de provincie is of het ontwerp inspeelt op het verhaal van de metropoolregio Amsterdam. Is het ontwerp ingebed in de metropoolregio en speelt
het in op deze specifieke opgaven en ontwikkelingen i.p.v.
deze te negeren? Het ontwerp van het Waterschap negeert
deze opgaven en ontwikkelingen. Een kleine meekoppelkans
in het ontwerp is het realiseren van een parkeervoorziening
bij het Kinselmeer. Deze meekoppelkans stelt weinig voor
kijkend naar de schaal van de opgaven die door de metropoolregio op het dijklandschap afkomen.
Het ontwerp Waterlandse Wadden neemt deze opgaven deels
integraal mee. Het recreatieve netwerk in het dijklandschap
wordt uitgebreid en worden twee recreatieve knooppunten
gecreëerd. Daarnaast wordt het aantal ligplaatsen uitgebreid,
zoals bij de haven van Durgerdam. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende recreatieve druk en toenemende

vraag naar recreatieve routes en voorzieningen door de ontwikkeling (gentrification) van Amsterdam-Noord en de uitbreiding van Amsterdam. Door de nieuwe verblijfsrecreatie
in de vorm van ecolodges kunnen toeristen vanuit Amsterdam ook in Waterland verblijven.
Op het gebied van recreatie speelt het ontwerp goed in op
de metropoolregio maar het ontwerp biedt geen oplossing
voor de verkeers- en ontsluitingsopgave in Waterland. Gemiddeld gezien scoort Waterlandse Wadden redelijk goed
op dit criterium.
Het feit dat Waterlandse Wadden de metropolitane druk
niet optimaal meekoppelt komt mede door het feit dat in
deze variant de metropolitane druk de laagste prioriteit had.
Innovatief
Een ander criterium van de provincie is de mate waarin de
interventies in het ontwerp innovatief zijn. Bevat het ontwerp innovatieve en slimme oplossingen? Om bijvoorbeeld
kwaliteit toe te voegen of om waardevolle elementen te sparen zoals de oude dijk? Het ontwerp van het waterschap
bevat traditionele versterkingsoplossingen, zoals een diepwand en een buitenwaartse verschuiving. In de inleiding is
toegelicht waarom het waterschap kiest voor traditionele
versterkingen (zie hoofdstuk 1.2)
Het groeien van het veen binnendijks voor behoud van de
sterkte van de oude dijk, wat instandhouding van de monumentale dijk betekent, is een innovatieve oplossing. Maar
ook de beweegbare keringen, opkrikbare funderingen en
nieuwe teelten, welke weer een toekomstperspectief geven
aan boeren in het veenweidegebied, zijn innovatieve oplossingen. De nieuwste inzichten zijn toegepast in het ontwerp.
Daarom scoort Waterlandse Wadden vergeleken met het
ontwerp van het waterschap goed op dit criterium.
Imago zelfbewuste provincie
Een laatste criterium van de provincie is de mate waarin het

189

ontwerp een icoon kan zijn voor een zelfbewuste provincie.
De geïnterviewde binnen de provincie vindt dat men niet
alleen moet inzetten op behoud van het huidige dijklandschap, maar dat we ook verandering moeten durven toestaan. “We moeten iets doen om het landschap te behouden,
maar we mogen ook wel iets willen.” (geïnterviewde Provincie Noord-Holland maart 2016) Is het ontwerp gedurfd en
assertief? Durft het ontwerp veranderingen aan te gaan? Of
is het ontwerp voorzichtig en ligt de nadruk op behoud van
het huidige landschap?
Het afgraven van de oude dijk en de constructie van een
nieuwe dijk is in een zekere zin gedurfd. De vraag is of deze
gewaagdheid met een monument op zijn plek is. Het ontwerp van het waterschap durft daarnaast geen verandering
aan te gaan bij Durgerdam. Al met al is de scope van het
ontwerp van het waterschap beperkt.
De scope van Waterlandse Wadden is groot en bevat een
groot gebaar i.p.v. een voorzichtige ‘polderoplossing’. Het
pakt de ambities en opgaven van de provincie groots op en
biedt een gedurfde toekomstvisie voor het dijklandschap.
Het ontwerp zou daardoor een icoon kunnen zijn voor een
zelfbewuste provincie.
Tijdschaal >50j
Een belangrijk criterium voor de gemeente Amsterdam is
de mate waarin het ontwerp anticipeert op de lange termijn
(>50 jaar). De huidige ideeën en ontwerpen voor de dijkversterking, zoals het ontwerp van het waterschap, richten
zich op de korte (±15 jaar) of middellange termijn (tot 50
jaar). Volgens de geïnterviewde binnen de gemeente is een
onderhoudscyclus van 50 jaar, welke nu wordt aangehouden
door het Hoogwaterbeschermingsprogramma, te kort om
structureel te zijn. (geïnterviewde gemeente Amsterdam december 2015) De gemeente Amsterdam pleit voor een lange
termijn visie, in het kader van klimaatverandering, veenoxidatie, uitbreiding van Amsterdam etc. “Dan weten we over
50 jaar wel wat we moeten doen.” (geïnterviewde gemeente
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Amsterdam december 2015)
Waterlandse Wadden richt zich op een termijn van 100 jaar,
omdat bij het groeien van veen het al gauw over termijnen
van 50 tot 100 jaar gaat. Het ontwerp biedt een ontwikkelingsperspectief voor de komende 100 jaar. Daarnaast zijn
de versterkingsmaatregelen, een nieuwe dijk en opkrikbare
huizen, goed uitbreidbaar bij toekomstige versterkingsopgaven, welke zich door klimaatverandering zullen aandienen.
Het ontwerp van het waterschap richt zich officieel op een
termijn van 50 jaar. Maar het waterschap houdt er rekening
mee dat een nieuwe versterkingsopgave zich eerder dan
50 jaar aan zal dienen. (geïnterviewde waterschap HHNK
maart 2016) Wat maakt dat het project zich eigenlijk richt op
een korter termijn dan 50 jaar. Waterlandse Wadden anticipeert op een langer termijn dan het ontwerp van het waterschap en scoort daarom goed op dit criterium.
Veenoxidatie
Veenoxidatie en daardoor ontstane bodemdaling is voor de
gemeente Amsterdam een van de hoofdopgaven van Waterland en heeft een hoge prioriteit binnen de gemeente. De
mate waarin het ontwerp veenoxidatie tegengaat en er voor
zorgt dat de veenbodem wordt behouden is dan ook een belangrijk criterium. Behoud van de veenbodem staat voorop,
“..het belangrijkste is de zone achter de dijk om het verschil
tussen maaiveld en waterpeil voor toekomstige generaties
niet te groot te laten worden”. (geïnterviewde gemeente Amsterdam december 2015)
Het ontwerp van het waterschap koppelt veenoxidatie niet
mee in het ontwerp. Het negeert deze opgave. Terwijl bodemdaling wel een direct effect heeft op de sterkte van de
dijk. Waterlandse Wadden koppelt de gebiedsopgave veenoxidatie optimaal mee. Veenoxidatie wordt gestopt, zelfs
veengroei wordt gegenereerd en nieuwe perspectieven voor
landbouw in het veenweidegebied worden geboden. Hierdoor scoort Waterlandse Wadden goed op dit criterium.

Cultuurhistorie
De mate waarin het ontwerp de huidige cultuurhistorische
karakteristieken zoals de monumentale dijk, beschermde
dorpsgezichten als Durgerdam en Uitdam behoud voor de
lange termijn, is voor de gemeente ook een belangrijk criterium. Dit behoud kan door ze bijvoorbeeld een ontwikkelperspectief te geven of gebruik te maken van innovatieve
oplossingen.
In het voorontwerp van het waterschap wordt de oude monumentale dijk niet behouden. Dijkdorp Uitdam verliest
door de buitenwaartse verschuiving zijn relatie met de oude
dijk. Het huidige dorpsgezicht van Durgerdam wordt wel
behouden door het toepassen van een diepwand. Maar dit is
een korte termijn oplossing. De diepwand zal naar alle waarschijnlijkheid bij een volgende versterkingsopgave moeten
worden verhoogd tot boven maaiveld en in de verre toekomst zal een ingrijpendere versterkingsmaatregel onontkoombaar zijn. De nieuwe dijk blijft wel in de huidige landschappelijke context liggen. Met buitendijks het uitgestrekte
Markermeer en binnendijks het karakteristieke veenweide
landschap.
In Waterlandse Wadden wordt de oude dijk behouden, maar
deze komt wel in een andere landschappelijke context te liggen. De oude dijk vormt in het ontwerp niet meer de grens
tussen het uitgestrekte Markermeer en het karakteristieke
veenweide landschap. De oude dijk wordt een slaperdijk
welke ligt tussen een binnenmeer en een veengebied met
veenmosrietland. Het dorpsgezicht van Durgerdam veranderd ook door de uitbreiding van de haven in combinatie
met een nieuwe dijk. Dit is wel een eenmalige verandering
omdat de nieuwe dijk goed uitbreidbaar is in de toekomst.
Het beeld hoeft niet nog een keer drastisch te veranderen.
Het profiel van de oude dijk met daaraan de oude houten
vissers huizen blijft bestaan maar de (visuele) relatie met het
Markermeer wordt minder. Door het vervangen van de funderingen bij Uitdam door opkrikbare funderingen kan dit
dorp meegroeien met de dijk en het achterland. Door deze

innovatieve oplossing wordt het dorpsgezicht en de relatie
tussen dijkdorp en dijk duurzaam behouden. Waterlandse
Wadden scoort hierdoor redelijk goed op dit criterium t.o.v.
het ontwerp van het waterschap.
Kennisontwikkeling
Een ander criterium van de gemeente Amsterdam is de mate
waarin het ontwerp aanzet tot het generen van nieuwe kennis. Roept het ontwerp nieuwe onderzoeksvragen op? Zet
het ontwerp kennisontwikkeling in gang of conformeert het
zich aan de huidige kennis? “Als we nu aan de gang gaan
hebben we een kennisvoorsprong wanneer er een nieuwe
versterkingsopgave is.” (geïnterviewde gemeente Amsterdam maart 2016) Het ontwerp van het waterschap bevat
traditionele versterkingsmaatregelen, alom bekende en bewezen maatregelen. Hierdoor worden er geen nieuwe kennis
en inzichten gegenereerd.
Waterlandse Wadden bevat veel innovatieve maatregelen,
zoals eerder genoemd onder het criterium innovatief. Het
ontwerp past de nieuwste inzichten toe op een grote schaal.
Door het toepassen van deze innovatieve maatregelen zal
veel kennis worden gegenereerd. De kennisontwikkeling
zal vooral liggen bij het verdiepen van deze nieuwe inzichten en niet zo zeer op het verwerven van nieuwe inzichten.
We weten bijvoorbeeld pas recent dat we veen kunnen laten groeien. Maar hoe we dit op een grote schaal kunnen
doen en wat de optimale condities hiervoor zijn moet nog
verder worden uitgezocht. Voor dit soort onderzoeksvragen
kan het dijklandschap als proeftuin of pilot project worden
gebruikt. Waterlandse Wadden scoort redelijk goed op dit
criterium omdat nieuwe inzichten kunnen worden getest
maar het ontwerp en onderzoek geen geheel nieuwe innovatie oplevert.
Dit onderzoek heeft ook een kennisgat blootgelegd over de
meekoppelkans van veenoxidatie en veengroei met dijkversterkingen. Bodemdaling heeft een direct effect heeft op de
sterkte van de dijk. Uit dit onderzoek blijkt dat dit een zeer
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belangrijke meekoppelkans is. In een email van het Veenweiden Innovatiecentrum (2015) wordt bevestigd dat hier
nog geen onderzoek naar is gedaan.
Vernieuwend
Voor de versterking van de Waterlandse Zeedijk zijn al ideeën, concepten en ontwerpen gemaakt. Voor de gemeente is
het interessant in welke mate het ontwerp van deze thesis
iets nieuws toevoegt aan de bestaande ideeën en plannen
voor de versterking. Wat Waterlandse Wadden onderscheid
van bestaande ideeën en plannen is dat deze anticipeert op
de lange termijn (100 jaar), zoals eerder onderbouwd bij criterium ‘lange termijn’. De al bestaande ideeën en plannen
anticiperen op de korte termijn (±15 jaar) of de middellange
termijn (tot 50 jaar). Het ontwerp van het waterschap beslaat officieel de middellange termijn. Het ontwerp van het
waterschap moet voor 50 jaar voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm, maar volgens de geïnterviewde bij het
waterschap wordt er al rekening gehouden met een toekomstige versterking op een korter termijn (geïnterviewde waterschap HHNK maart 2016). Waterlandse Wadden bevat
ook nog innovatieve maatregelen en integreert een groot
aantal opgaven. De denkrichtingen van de provincie doen
dit ook, hierin onderscheid Waterlandse Wadden zich niet.
Hierdoor scoort Waterlandse Wadden t.o.v. het ontwerp van
het waterschap redelijk goed i.p.v. optimaal dit criterium.
Kosten beheer en onderhoud Markermeer
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Markermeer. Vanuit dit aspect kijkt Rijkswaterstaat kritisch naar de ontwerpen. De nieuwe dijk in het
ontwerp van het waterschap heeft weinig effect op het beheer en onderhoud van het Markermeer. De dijk schuift ca.
20m op richting het Markermeer en de constructie van het
buitentalud, de grens met het Markermeer, is vergelijkbaar
met die van de oude dijk.
Waterlandse Wadden heeft wel een groot effect op het beheer en onderhoud van het Markermeer. Uit de kosten-ba-
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tenanalyse bleek al dat de toename aan moeras en rietland
voor hogere beheer kosten zal zorgen. Het riet zal moeten
gemaaid en opslag van bomen, zoals wilgen en elzen, moet
worden verwijderd. Volgens ecoloog Koen Princen (2016)
het ontwerp voor een forse verhoging van de kosten van het
beheer en onderhoud van het Markermeer zorgen.
Daarnaast kan volgens de geïnterviewde bij Rijkswaterstaat
(maart 2016) het ontwerp ook leiden tot hogere beheer en
onderhoudskosten op andere plekken in het Markermeer.
De nieuwe dijk komt in het Markermeer te liggen, variërend
op een afstand vanaf de oude dijk van 250m tot 1,4km. Dit
heeft een impact op het hydrologisch en ecologisch systeem.
“Je neemt een hap uit de bak water. Het Markermeer als waterbak wordt kleiner. Hierdoor zijn veranderingen in het
systeem te verwachten, zoals veranderingen in zand-, sliben waterstromen.” (geïnterviewde Rijkswaterstaat maart
2016) Dit soort veranderingen hebben ook een effect op het
beheer en onderhoud. Er moet misschien meer of op andere
plekken worden gebaggerd. Daarnaast moet Rijkswaterstaat
onderzoek doen wat er is veranderd in het hydrologisch en
ecologisch systeem. Dit betekent dat het Markermeer intensiever zal moeten worden gemonitord. “We moeten het
systeem dan weer opnieuw leren kennen.” (geïnterviewde
Rijkswaterstaat maart 2016) Waterlandse Wadden scoort
daarom slecht t.o.v. het ontwerp van het waterschap op dit
criterium.
Bijdrage Natura 2000 opgave
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Natura2000 opgave van het Markermeer (zie hoofdstuk 6.2). De mate waarin het ontwerp bijdraagt aan deze ecologische opgave is een
belangrijk criterium voor Rijkswaterstaat. Andere projecten
t.b.v. het ecologisch systeem van het Markermeer zoals de
Hoornse Hop en Markerwadden zijn in volle gang. Afstemming met deze andere projecten is ook een belangrijk aspect
van dit criterium.
Het ontwerp van het waterschap draagt niet bij aan de Na-

tura2000 opgave. Deze buitendijkse opgave wordt niet meegekoppeld. Waterlandse Wadden zal wel groots bijdragen
aan de Natura2000 opgave. Volgens ecoloog Bert Hidding
(2015) is te verwachten dat in het nieuwe randmeer Gouwzee-achtige omstandigheden ontstaan. De Gouwzee heeft
een zeer goede waterkwaliteit en een hoge biodiversiteit.
(Bert Hidding) Dit beeld is ook bevestigd door de geïnterviewde binnen de gemeente Amsterdam. Volgens hem heeft
Waterlandse Wadden een groot positief effect op het ecologisch systeem omdat differentiatie langs de kust wordt gecreëerd. (geïnterviewde gemeente Amsterdam maart 2016)
Nautische veiligheid
Rijkswaterstaat is ook verantwoordelijk voor de veiligheid
op het water. Het ontwerp moet nautisch veilig zijn, wat betekent dat het ontwerp de beroeps- en recreatie niet in de
weg mag zitten. De vaargeulen moeten worden gevrijwaard.
Zowel het ontwerp van het waterschap als Waterlandse
Wadden zijn nautisch veilig. Hierdoor scoort Waterlandse
Wadden niet beter of slechter dan het ontwerp van het waterschap.

gaat over de mate waarin het ontwerp deze visuele kwaliteit
behoud. In het ontwerp van het waterschap wordt de gehele oude dijk afgegraven. Hiermee is het zicht op de monumentale dijk voor goed weg. Bij Waterlandse Wadden kan
men vanaf het Markermeer de oude dijk niet meer zien. Men
kijkt op de nieuwe dijk. Vanaf het binnenmeer is de oude
dijk nog wel te zien maar de toegankelijkheid hiervan is beperkt. Het binnenmeer is alleen toegankelijk, buiten broedseizoen, voor fluisterboten en kano’s. Waterlandse Wadden
scoort beter dan het ontwerp van het waterschap omdat de
oude dijk wordt behouden. Maar het ontwerp scoort niet
optimaal omdat het zicht vanaf het water op de oude dijk
zeer beperkt wordt.

Verstrekken vergunningen
Rijkwaterstaat moet aan het waterschap bepaalde vergunningen verlenen voor het dijkversterkingsproject. Bijvoorbeeld wanneer de dijkversterking op grondgebied (Markermeer) van Rijkswaterstaat komt, maar ook als de aannemer
bijvoorbeeld zijn bouwmaterialen over het water wil aanvoeren. Dit criterium gaat over hoe makkelijk (lees; hoe
snel) deze vergunning kunnen worden verstrekt door Rijkswaterstaat. Zoals eerder toegelicht zal door de grote scope
van Waterlandse Wadden dit ingewikkelder worden dan
bij het ontwerp van het waterschap, welke maar beperkt op
grondgebied van Rijkswaterstaat komt. Daarmee scoort Waterlandse Wadden slecht op dit criterium.
Visuele kwaliteit oude dijk
Rijkswaterstaat beschouwd het zicht vanaf het water op de
oude dijk ook als een belangrijke kwaliteit. Dit criterium
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Samenvatting

In deze MSc thesis is voor de versterking van de Waterlandse Zeedijk de meerwaarde van een integraal
dijkversterkingsontwerp met meekoppelkansen onderzocht. Een integraal ontwerp, welke als scope het
gehele dijklandschap beslaat, blijkt verschillende meerwaarden te hebben t.o.v. een sectoraal ontwerp, waar
de scope beperkt is tot de dijk zelf. De integrale benadering leidt tot een ontwerp welke optimaal bijdraagt
aan gebiedsopgave in het dijklandschap, welke toekomstvaster is, welke beter uitbreidbaar is bij toekomstige
versterkingsopgaven en beter cultuurhistorische kwaliteiten behoud, innovatiever is en veel kennisontwikkeling
zal genereren, op meer draagvlak kan rekenen bij de stakeholders en ook nog eens goedkoper is in aanlegkosten
en na realisatie meer baten oplevert. Het feit dat de huidige opzet van het Hoogwaterbe-schermingsprogramma
in de praktijk niet leidt tot dit soort doelmatige dijkversterkingsontwerpen moet een motivatie zijn om het
programma kritisch te evalueren.
trefwoorden: dijkversterking, Hoogwaterbeschermingsprogramma, integraal, sectoraal, meekoppelkansen,
Waterlandse Zeedijk

Summary

In the MSc research the added values of an integral dike enforcement design, which specifically inte-grates
spatial issues from the surroundings of the dike, is researched for the case the enforcement pro-ject of
the Waterlandse Zeedijk (Netherlands). The integral design, which has a scope that covers the whole dike
landscape, turned out to have multiple added values compared to a sectoral design, which has a scope that
covers only the dike itself. The integral approach in this thesis resulted in an enforce-ment design which
contributes optimally to solving spatial issues of the surroundings of the dike, which is more flexible, which
can be easily enforced in the future, which preserves better the cultural heritage, which is more innovative
and will generate new knowledge, which has more public support from the stakeholder and costs less. The
fact that the current National Flood Protection Program doesn’t result in these integral dike enforcement
designs, must be a motivation to critically evaluate the program.
keywords: dike enforcement, Dutch water safety policy, integral, sectoral, Waterlandse Zeedijk
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