
 
 

Themamiddag Ruimtelijke Inpassing van Dijken - 5 juni 2018 
 
Een impressie 

 
In het Arsenaal van Slot Loevestein kwamen een kleine 50 dijkwerkers bij elkaar om ervaringen te delen over 
de inpassing van dijken in het landschap en de omgeving. De opgave vanuit het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is groot. Er moeten veel dijken versterkt gaan worden en het 
tempo waarmee dit gebeurt moet omhoog. Doelstelling daarbij is somber en doelmatig, maar dat hoeft nog 
niet te betekenen dat het armoedig moet zijn. Kees van de Velden toonde dat aan in zijn presentatie van de 
Wakkere Dijk, die op de toerit van Slot Loevestein ligt. Door slim om te gaan met het landschap is de 
dijkverlegging een succes geworden en een logisch geheel met het natuurlandschap geworden. 
 
In het project ‘Kijk op de Dijk’ hebben onder meer de provincies Overijssel en waterschap Drents Overijsselse 
Delta samen onderzoek gedaan naar de ruimtelijke kwaliteit van dijken. Aan de hand van een aantal 
voorbeelden werd aangetoond dat het aanreiken van handvatten voor ruimtelijke kwaliteit en een 
ondersteunend proces om ruimtelijke opgaven in  samenwerking met stakeholders te verkennen en uit te 
werken, elkaar versterkt.  
 
Dat inpassing niet alleen om het landschap gaat, maar ook over de omgeving (mensen en hun belangen) 
kwam bij alle inleiders duidelijk terug. Het vroeg betrekken van de omgeving bij het proces is daarbij een 
belangrijke succesfactor. Maar ook: voor elk project verschilt de aanpak, publieksparticipatie vraagt om 
maatwerk. Blijf niet hangen in ambtenarentaal en definities maar verplaats je echt in de burger die zich niets 
voor kan stellen bij een overstromingskans van 1:10.000 jaar of een rivierafvoer van 18.000 m3/s. Sluit 
daarbij aan op de belevingswereld en de taal van de direct betrokkenen.  
 
Aan de hand van twee projecten werden zeer waardevolle inzichten gedeeld. De eerste was de flexibele 
waterkering die in de historische haven van Spakenburg is gerealiseerd. Een technische oplossing met zeer 
mooie inpassing. Belangrijke factoren voor het succes van dit project bleken vooral continuïteit en 
vertrouwen bij bestuurders en projectmanagement. De uitvoering werd gedaan door veel lokale MKB 
aannemers, waardoor het project echt van de Spakenburgers werd.  
 
Het tweede project betrof de dijkversterking Marken. Hier werd de omgeving intensief betrokken en nam 
men de tijd om ideevorming en afstemming van meekoppelkansen goed vorm te geven.  Ook het 
meedenken en inzetten van kennis en capaciteit (en tijd) om ideeën van betrokkenen uit te werken werd 
zeer gewaardeerd door de omgeving. Een inspirerende visie heeft daarbij erg geholpen.  Zo werd een 
alternatieve oplossing geïmplementeerd waar veel draagvlak voor was. 
 
Een rode draad uit de drie parallelsessies was toch wel het maatwerk in proces, technische uitwerking en 
tempo om lokaal een goede uitwerking te kunnen realiseren. Het goed begrijpen wat er leeft en hoe de 
lokale besluitvorming hierin acteert is onmisbaar.     
 
Het was een leerzame en vooral ook inspirerende dag. Met organisatie en inleiders is afgesproken om de 
resultaten van de dag als advies aan te bieden aan de directie HWBP om doorwerking in het HWBP te 
borgen.  
 
Dit advies en alle presentaties vindt u (binnenkort) terug op de website van KNW. 
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