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Op dinsdag 5 juni organiseerde de themagroep Water en Ruimte vanuit het Koninklijk 
Nederlands Waternetwerk een symposium rond het thema “Ruimtelijke inpassing van 
dijken”. Aanleiding hiervoor waren de ervaringen met het inpassen van dijken en de 
constatering dat ondanks alle goede bedoelingen er nog steeds veel kansen worden 
gemist bij de versterkingsopgave van de dijken. Daarentegen worden er ook 
bemoedigende resultaten geboekt waarvan de resultaten zijn gedeeld. De dilemma’s en  
leerpunten zijn besproken. Uitkomst van de middag waren een aantal gedeelde 
observaties die we als adviezen in voorliggende notitie graag willen aanbieden aan de  
Programmadirectie van het HWBP vanuit het besef dat we waardevolle leerpunten 
hebben geoogst die de moeite waard vinden om breder mee te nemen in de praktijk van 
dijkversterkingen, zeker gezien de opgave voor de komende decennia.  
 

Plenaire sprekers 
 

Samenvatting spreker Regina Havinga – complexiteit van inpassing 

 
Ruimtelijke inpassing is een basisvoorwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met de 
waarden en kenmerken van de locatie. Meekoppeling en toevoegen van meerwaarde is 
een hoger ambitieniveau waarbij wensen van stakeholders een plaats krijgen op of nabij 
de waterkering. Gebiedsontwikkeling past in het hoogste ambitieniveau waarbij de 
ruimtelijke kwaliteit leidend is. Er is een gedeeld opdrachtgeverschap en het landschap 
transformeert. De Grebbedijk en Almere Duin zijn voorbeelden waarbij de ambities vanuit 
de omgeving worden meegenomen.  Duurzaamheid is belangrijk aangezien dit in 2017 
als ambitie is vastgelegd door de Stuurgroep HWBP. Dit betekent dat in 2020 
duurzaamheid een integraal onderdeel is van HWBP projecten, waarbij ruimtelijke 
kwaliteit onderdeel van duurzaamheid is. Maar er zijn nog veel vragen te beantwoorden 
wat duurzaamheid betekent: o.a. financiering i.r.t. sober en doelmatig, de scope van 
projecten en wie de doelen bewaakt.  
 
 

Lessons learned en observaties van spreker Ellen Tromp – samenwerking bij 

dijkprojecten 

 
Ellen is vanuit haar rol en promotieonderzoek betrokken bij veel 
dijkversterkingsprojecten. Vanuit haar observaties ziet ze wat er goed gaat en waar het 
beter kan. Vanuit deze ervaring een beeld van de lessons learned. Dit heeft tot doel 
“Beter begrijpen wanneer en hoe kennisoverdracht- en doorwerking plaatsvindt binnen 
de ontwerpprocessen van dijkversterkingen”. Enkele hiervan zijn dat de omgeving niet 
alleen maar iets is van de omgevingsmanager, maar vraagt om een team effort! Ook is 
het belangrijk de omgeving al vroeg te betrekken.  Bij communicatie met de omgeving is 



 
 

een misverstand snel geboren. Met elkaar openstaan en alert zijn op andere invulling van 
definities is daarbij belangrijk. Belangrijk is dat je vooraf bedenkt op welke manier je 
participatie wilt vormgeven en hoe je het project structuur wilt geven. Samen werken 
vraagt om inleven en begrip tonen voor andermans belangen (ook in je eigen 
organisatie). Dit betekent ook samen toewerken naar een gedragen besluitvorming. 
Soms lijken het open deuren, maar deze leerpunten zijn nog steeds belangrijk zoals ook 
blijkt uit de parallelsessies.  
 
Samenvatting spreker  Kees van der Velden – de wakkere dijk 

Kees ging in op de Wakkere dijk. De Wakkere dijk was en is bijzondere dijk die 
totstandkwam als onderdeel van het RvR project Munnikenland. Hierbij is de Wakkere 
dijk niet alleen een dijk maar veel meer een onderdeel van gebiedsontwikkeling. Ook hier 
is ruime tijd overheen gegaan tot het project werd opgeleverd. Ruim 10 jaar is er van 
start tot oplevering gewerkt. Het nadenken gaat ook door na de oplevering aangezien 
wegbeheerders ook invloed hebben en bijvoorbeeld verkeersdrempels en sluizen 
realiseren. Kees waarschuwt de aanwezige dijkwerkers om ondanks de druk die gevoeld 
wordt met de projecten, de tijd te nemen voor zorgvuldigheid. Sober en doelmatig hoeft 
niet meteen armoedig te zijn. 

Parallelsessies over projecten in de praktijk 
 
Vervolgens zijn er in drie sessies praktijkcasussen besproken met de aanwezige 
dijkwerkers en bepaald wat nu de belangrijkste succesfactoren waren. Deze zijn gescoord 
door de aanwezigen door te stickeren. 
 

Inleider Alex Hekman - Praktijkcasus dijkversterking Marken  
Belangrijkste succesfactor: 
• Inspirerende visie: de mooiste wandeling van Holland 
Succesfactoren nr 2, 3, 4 en 5 
• Intensief betrekken omgeving loont: 

o Bijdragen aan duurzaamheidsagenda RWS 
o Positieve bestuurlijke samenwerking 
o Betere oplossing 
o Betere inpassing 
o Draagvlak 

• Vroegtijdige focus: veel tijd nodig voor ideevorming en afstemming  
meekoppelmogelijkheden 
• No Free Rides: focus op eigenaarschap (wie wil het, doet het, onderhoudt het) 
• Risico: besluitvormingsproces overheden 

 

Belangrijke basisvoorwaarde voor het succes van het project was dat het proces zodanig 
was ingericht dat goed is aangesloten op de lokale situatie en stakeholders. Het verhaal 
voor invulling in de vorm van een inspirerende visie is daarbij als een belangrijke 
succesfactor naar voren gekomen en daarbij ook het intensief betrekken van de 
omgeving, maar wel met oog op een succesvolle bijdrage, met eigenaarschap (No Free 
Rides). Om dit te stroomlijnen is vroegtijdige focus nodig zodat er voldoende tijd is voor 
ideevorming en goed zicht op het bestuurlijke besluitvormingsproces.  
 

  



 
 

Inleider Jan Welling – Praktijkcasus kering historische haven Spakenburg 
Belangrijkste succesfactor: 
• Continuïteit in projectmanagement en betrokkenheid van de bestuurders 
succesfactor nr. 2: 
• Ideeën vanuit het gebied bevolking meenemen bij het bedenken van oplossingen 
succesfactor nr 3 en 4: 
• Betrokkenheid van bestuurders (vooral gemeente)  “ambassadeur van het project” 
• Selectie op expertise (BVP) 
 

Ook in Spakenburg was het goed aansluiten bij de lokale stakeholders een belangrijk 
punt, maar dan ingestoken door continuïteit in projectmanagement en betrokkenheid van 
bestuurders. Ook bestuurders zo betrekken dat ze ambassadeur van je project worden. 
De omgeving werd zo betrokken dat er voldoende tijd voor hen was en ruimte in het 
ontwerpproces. Hier lag echter ook nog een technische component aan ten grondslag 
doordat er een gedurfd idee is uitgevoerd dat met succes is toegepast. Hierbij is selectie 
op expertise een belangrijke voorwaarde. Continuïteit bij projectmanagers en 
bestuurders zorgt voor vertrouwen waardoor een snelle uitvoering mogelijk was.   
 

 

Inleiders Marianne Firet en Rolf van Toorn -Kijk op de dijk & Kwaliteitsteam 

dijken Overijssel 
Belangrijkste punt (dilemma): 
• Spanning tussen strakke kader HWBP (tijd) en het borgen van ruimtelijke kwaliteit: tijd 
voor proces en betrokkenheid omgeving om ruimtelijke kwaliteit te krijgen. 
 
Punt nr 2 (dilemma): 
• Spanning tussen strakke kader HWBP (geld) en het borgen van ruimtelijke kwaliteit. Is 
ruimtelijke kwaliteit altijd duurder? En als ruimtelijke kwaliteit eens duurder is: hoe ver ga je? 
 
Punt nr 3 (succesfactor): 
• Werk regionaal samen met waterschap, provincie en gemeenten om kwaliteit toe te voegen 
en kennis, begrip en aandacht voor dijkversterking en ruimtelijke kwaliteit te creëren. 
 

Bij de parallelsessie over ‘Kijk op de dijk’ en ‘Kwaliteitsteam dijken Overijssel’ werd 
ruimtelijke kwaliteit op twee schaalniveaus benaderd. Het regionale niveau in Kijk op de 
dijk en het ruimtelijk perspectief dijken in Overijssel en vervolgens de doorvertaling op 
projectniveau. Voorop staat het besef dat vanwege de gewenste continuïteit in ruimte 
(van de dijken) en tijd (het jarenlange HWBP-programma), ruimtelijke kwaliteit 
structureel aandacht behoeft. Dat besef leidde bij het regionale Programmateam van het 
Deltaprogramma Rivieren tot een Verkenning ruimtelijke kwaliteit rivieren (VRKR) met 
als onderdeel de ruimtelijke kwaliteit van de dijken van IJssel, Bovenrijn en Waal. Op 
regionale schaal is de huidige ruimtelijke kwaliteit in beeld gebracht. Tevens is een 
handelingsperspectief benoemd: behouden, versterken of vernieuwen van de ruimtelijke 
kwaliteit.  
 
In Overijssel leidde het bovengenoemd besef tot het “Ruimtelijke perspectief dijken in 
Overijssel” . Een inspiratiedocument dat zowel de huidige ruimtelijke kwaliteit als de 
ontwerpopgaven en -ambities van dijken en omgeving in beeld brengt. Kijk op de dijk 
was hierbij een basis. Zo is de kennis op regionaal niveau verdiept en verder uitgewerkt 
naar handvatten voor lokale uitwerking. Deze worden ingezet bij ontwerp en betrekken 
van bewoners/stakeholders in de huidige twee HWBP-projecten bij WDODelta. 
De begeleidingsgroep van provincie, waterschap en 6 gemeenten bij het Ruimtelijk 
perspectief van Overijssel is voortgezet in een nieuw geformeerd ‘Kwaliteitsteam dijken 



 
 

Overijssel’. Dit kwaliteitsteam ondersteunt niet alleen het waterschap bij de uitvoering 
van het HWBP-programma voor alle Overijsselse dijken, maar ook gemeenten die met de 
dijk en aanliggende omgeving aan de slag willen. De inzet van het kwaliteitsteam levert 
een extra borging van ruimtelijke kwaliteit. Voordeel van de kennisuitwisseling is dat 
gemeenten ook meer inzicht krijgen in het HWBP en na gaan denken over de kansen en 
consequenties wanneer in hun eigen gemeente een dijkverbeteringsproject wordt 
gestart. De gepresenteerde aanpak van samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit biedt zo 
een mogelijkheid om de spanning tussen het strakke kader van tijd en geld (om ideeën 
uit te werken) te verminderen.   

Advies van deze dag 
 

Ons advies bevat de volgende kernpunten voor de projecten: 
• Zorg voor verankering van ruimtelijke kwaliteit op verschillende schaalniveaus. 

Zorg dat van het hogere naar het laagste schaalniveau de ruimtelijke kwaliteit van 

elk niveau op elkaar aansluit en op verschillende schaalniveaus aansluit op de 

omgeving 

• Zorg dat je goed aansluit bij de lokale situatie: ga dit proces met open vizier in en 

betrek stakeholders in je ontwerpproces. Weet wat er leeft, weet wat belangrijk 

wordt gevonden en vind de opties voor ontwerp en duurzaamheid samen met 

stakeholders.  

Onderstaande punten illustreren dit:  
• Zorg voor continuïteit in aansturing en besluitvorming 

• Zorg voor een goed verhaal van je project en deel dat intensief met elkaar en met je 

stakeholders 

• Sluit goed aan bij de lokale situatie en neem de tijd en zorg dat er budget 

beschikbaar is om echt in contact te treden en ideeën op een gelijkwaardige manier 

uit te werken 

• Een goede lokale betrokkenheid biedt meerwaarde voor lokale kennis waarmee 

duurzaamheid concreet kan worden gemaakt  

• Op lokale én regionale schaal samenwerken en “goed begrijpen wat er speelt” is 

de basis voor kwaliteit in je plan. Begrip voor elkaar vergroot de kwaliteit van het 

planproces. Tevens helpt dit stakeholders die op een later moment met het HWBP 

betrokken raken om zich goed voor te bereiden. 

• Aanhaking op de lokale situatie is belangrijk, maar kijk ook verder dan alleen het 

plangebied. Dijken maken onderdeel uit van een groter systeem 

• Zorg altijd voor maatwerk, elke plek is anders en verlies daarbij het grotere plaatje 

niet uit het oog! (handreikingen zijn nuttig en zeker doen, maar de verbinding leg je 

door lokaal te “kennen, begrijpen en ontwerpen” en goed aan te sluiten binnen de 

regionale omgeving!) 

• Durf innovatief te zijn en benut de technische kennis in de markt. Selecteer bij 

belangrijke onderdelen op expertise 

• Ruimtelijke inpassing is een duurzaamheidsaspect: inpassing is niet alleen omgaan 

met je omgeving. Het landschap heeft ook kwaliteitskenmerken die integraal 

meegenomen moeten worden 

• Denk na over hoe beheer na oplevering vorm krijgt zodat de ruimtelijk kwaliteit ook 

op de lange termijn in stand blijft 

 



 
 

Kern van advies aan de PD HWBP 
 

Er zijn flinke stappen gezet, maar uit de lessons learned blijkt dat we nog ‘gas’ moeten 
geven op de volgende zaken, veelal op waterschaps- en projectniveau: 

1. Ruimtelijke inpassing:  

• Zorg voor voldoende ruimte (tijd en geld) om aan te kunnen sluiten op de lokale 

situatie. Geef hierbij mogelijkheid voor inbreng van lokaal initiatief en inbreng bij 

ontwerp van oplossingen; 

• Ga na of er voldoende kennis is bij regionale partijen om inbreng te leveren. Dit 

proces eventueel via een apart spoor stimuleren (zie voorbeeld WDOD). Eventueel 

kan het overdragen van kennis rondom dijkversterkingsprojecten zeer zinvol zijn 

om vanuit een vergelijkbare kennisbasis te praten; 

• Zorg voor voldoende basis voor ruimtelijke kwaliteit op alle schaalniveaus (van 

lokaal tot regionaal en regio overstijgend).  Zorg daarbij voor een goede basis die 

aansluit op grotere elementen en over regio’s heen die een basis vormt voor 

eenheid en het tegengaan van versnippering;  

• Vanuit duurzaamheid ligt er een directe relatie met ruimtelijke kwaliteit, goed 

aansluiten op de lokale situatie levert meerwaarde op voor ruimtelijke kwaliteit 

maar geeft vooral ook handvatten voor andere duurzaamheidsaspecten zoals 

materiaalgebruik, grondbalans. 

 
2. Meekoppelen 

• Meekoppelen raakt ook de kennis bij lokale partijen. zorg dat dit op voldoende 

niveau is en stimuleer dit eventueel via apart spoor (zie voorbeeld WDOD); 

• Creëer ruimte dat lokale initiatieven meegenomen kunnen worden, maar ook een 

inbreng hebben bij het ontwerp van de oplossingen; 

• Vroegtijdige focus loont: er is veel tijd nodig voor ideevorming en afstemming 

over meekoppelmogelijkheden; 

• No Free Rides: focus op eigenaarschap (wie wil het, doet het, onderhoudt het); 

• Zorg voor een heel duidelijk besluitvormingsproces, waarbij de belanghebbenden 

vanaf de start goed aangehaakt zijn.  

 
3. Gebiedsontwikkeling 

• Zorg voor voldoende continuïteit in bezetting (bestuurlijk en in projectteam), 

aangezien dit een basis is voor behoud van kennis, maar ook voor vertrouwen van 

stakeholders en daarmee een basis voor goede kwaliteit (dit geldt eigenlijk voor 

alle drie de lagen, maar vooral voor gebiedsontwikkeling); 

• Zorg voor bestuurlijke continuïteit en daarmee voor een aansprekende en 

verantwoordelijke ambassadeur die in alle fasen het boegbeeld kan zijn voor het 

project, en zorg minstens dat er op de gewenste momenten ‘lintjes’ doorgeknipt 

kunnen worden om daarmee successen te vieren.  

            


