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Met multifunctionele dijken 
meer kansen voor ruimtelijke 
kwaliteit.



Groene zeedijk
Het icoon van de Nederlandse dijken is voor 
de dijkbeheerders  de meest eenvoudige en 
gemakkelijk te beheren groene dijk. Daar zweren 
niet alleen de dijkbeheerders bij, maar dit is in 
de historie van de Nederlandse dijkenbouw ook 
technisch  de beste oplossing geweest voor de 
aanleg van dijken. Daarom vinden wij de gedachte 
van een groene zeedijk, of een groene rivierdijk, niet 
alleen terug bij de dijkbeheerders, maar is dit soort 
dijken voor tal van dijkbeherende instanties het 
dijkmodel waar zij voor willen staan en gaan.



Groene rivierdijk
Was het voor de groene zeedijk geen probleem 
om deze voor bebouwing vrij te houden, dit lag 
voor de rivierdijken, en in mindere mate voor de 
IJsselmeerdijken, anders. Met name de rivierdijken 
kennen veel bewoners aan,  of op de dijk, in vele 
verschijningsvormen. Dit tot vreugde van de 
landschapsarchitecten en tot een bron van zorgen 
van de dijkbeherende instantie. In het bijzonder 
wanneer blijkt dat de dijk niet meer voldoet aan de 
normen van de veiligheid die aan die dijk worden 
gesteld. Wanneer een dijk niet meer voldoet aan 
de normen van veiligheid, leidt dit er toe dat er 
dijkversterkingsplan moet worden opgesteld. Na 
een traject van inspraak komt de dijkbeherende 
instantie  tot de realisatie van deze dijkverbetering.



Zwakke schakels
Tijdens de 2e toetsonde 2006 – 2011 ontdekten 
de dijkbeheerders dat er m.n. langs onze 
Noordzeekust een aantal zeer zwakke plekken 
aanwezig waren. Plaatsen waar de veiligheid 
dermate in het geding was dat deze met voorrang 
moesten worden aangepakt. Dit werd het 
programma van de Zwakke Schakels langs de 
Noordzeekust. Eén van deze zwakke schakels is 
Noordwijk.



Noordwijk
De kustverdediging bestaat hier uit een duinenrij. 
Alleen is deze plaatselijk zo smal geworden door 
de voortdurende aanvallen van de Noordzee op 
deze kuststrook dat een doorbraak van de duinen 
bij een stormvloed tot de zeer reële en tegelijk 
afschuwelijke mogelijkheden ging behoren.  De 
aanleg van een bredere duinenrij – gezien de 
landschappelijke inpassing het meest wenselijk 
– zou een enorme  investering vergen voor de 
aanleg van een over langere lengte zeewaarts te  
verbreden strand betekenen. Echter er was ook 
nog een andere optie voorhanden: door terplaatse 
van de smalle duinenrij een dijk aan te leggen en 
deze naderhand weer te bedekken met zand, zodat 
landschappelijk gezien de aanwezige duinenrij 

zichtbaar zou blijven en de veiligheid gewaarborgd 
door de versterking in de duinenrij van een dijk.



Parkeer problemen 
in Noordwijk
Noordwijk heeft vanwege de vele toeristen die hier – 
gedurende het zomerseizoen - verblijven , nog een 
ander probleem: parkeerruimte voor de vele auto’s 
van de toeristen.



Dijk in duin 



Parkeergarage in dijk 
Met de plannen voor de aanleg van de dijk in het 
duin, werd ook de gedachte geboren; kunnen 
wij dan niet tegelijkertijd meer functies toe 
kennen aan deze dijk – niet alleen dienend voor 
de veiligheid – maar ook dat in deze dijk een 
parkeergarage gebouwd zou worden, zodat 
er verlichting zou komen in de parkeeropgave 
waar Noordwijk mee worstelde. Een gedachte 
– een plan – waar veel Noordwijkers  voor 
warm gingen lopen. Echter de dijkbeherende 
instantie – Hoogheemraadschap Rijnland – 
was nog niet zover om in deze oplossing mee 
te denken.   Maar er zijn nog meer Zwakke 
Schakels. De volgende is Katwijk.



Katwijk
Katwijk is net als Noordwijk van oudsher een 
vissersdorp waar echter in de zomermaanden  zeer 
veel toeristen komen genieten van een prachtige 
vakantie aan onze Noordzeekust. Ook hier was de 
veiligheid van de duinenrij in het geding. Deze was 
zeer onvoldoende. Hier moest dus ook worden 
ingegrepen. Maar Katwijk heeft nog een probleem.



Evenals in Noordwijk waren er in Katwijk grote 
parkeerproblemen. Toen dan ook de eerste plannen 
geboren werden om evenals in Noordwijk ook in 
Katwijk uit te gaan van een dijk in het duin, leidde 
dit er toe dat al spoedig gedachten geuit werden om 
hier ook een parkeergarage in de dijk te bouwen.

parkeerproblemen in Katwijk 



Hiermee kreeg de dijk meerdere functies en 
kon tegelijkertijd een enorm probleem voor 
Katwijk worden opgelost. Inmiddels waren de 
ontwikkelingen in de gedachten van bestuurderen 
ook gevorderd. Werd in Noordwijk deze plannen 
direct naar de prullenmand verwezen, in Katwijk 
gaan de bestuurders er mee aan de slag. Men gaat 
nu in ieder geval de mogelijkheden onderzoeken. 
Een stap verder op de weg van het mutifunctionele 
gebruik van een dijk.

Parkeergarage in dijk 



In de niet-stedelijke gebieden werden andere 
gedachten geboren t.a.v. het multifunctionele 
gebruik van een dijk. Zo’n dijk zou toch ook het 
e.e.a. moeten betekenen voor de winning van 
energie. Eerste stappen zijn gezet: windmolens 
langs de dijk. Tussen Lelystad-Noord en de 
Ketelbrug werden zij gerealiseerd aan de 
buitenkant van de dijk – in het IJsselmeer dus. 
Mede onder invloed van  de rijksadviseur van het 
landschap Yttje Feddes die in september 2010 
een boekje deed verschijnen met als titel “Een 
choreografie voor 1000 molens”  gaf zij aan dat het 

Windmolens langs de dijk 
voor haar heel belangrijk was dat de lijnstructuur 
die de dijken in het landschap aangebracht hebben, 
door de windmolens zou worden geaccentueerd. 
Windmolens moesten in de lijn van de dijken 
worden geplaatst en niet langer lukraak in het 
landschap. Maar in het niet-stedelijke gebied 
liggen ook hele andere – zeer oude dijken, zoals  
bijvoorbeeld langs de Lek. Streefkerk is zo’n plaats 
gelegen langs de oude Lekdijk.



Een oud dorp gelegen aan de rivier. Een dorp 
met een kern rondom de plaatselijke kerk, maar 
tegelijkertijd een dorp dat zijn armen langs 
de dijk heeft uitgestrekt en gezorgd heeft voor 
een typisch Hollandse lintbebouwing langs en 
soms bovenop de dijk. Een bebouwing die vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt van grote waarde is. 
Waard om te blijven behouden. Dit soms tot grote 
frustratie van hen die een dijkverbeteringsplan 
moeten opstellen. In de dorpskern van Streefkerk 
– gelegen aan de Lekdijk – was een klein 
industrie gebied met 2 timmerfabrieken, enkele 
woningen, de dijk en tussen de dijk en de rivier 
een jachthaven die ambities had om te groeien. 
De 2 oude timmerfabrieken waren in handen van 

Streefkerk 
2 projectontwikkelaars en hebben de bestemming 
woningbouw gekregen. De opdracht die hier 
werd neergelegd luidde: is het mogelijk hier een 
alternatief voor de dijkversterking te ontwerpen 
waarbij het dorp een front naar de rivier krijgt, de 
terreinen van de timmerfabrieken bebouwd kunnen 
worden met woningen. De dijk klimaatbestendig 
wordt en de landschappelijke inpassing optimaal zou 
worden, waarbij de jachthaven alle mogelijkheden 
houdt om te groeien.



Streefkerk 





Een grote uitdaging voor de ontwerpers, maar 
niet minder voor alle stakeholders die hier in 
meerdere of mindere mate aan een avontuur 
begonnen. Een voordeel was dat de dijk bij 
Streefkerk in een zogenaamde schaduwbocht ligt. 
Dit gaf de mogelijkheid om de dijk rivierwaarts te 
versterken zonder dat dit  tot een verhoging van de 
waterstanden leidde.
Rotterdam, stedelijk gebied, oplossingen 
voor maasboulevard, parkeergarage                                           
Rotterdam is een zeer verstedelijkte omgeving – 
ook daar waar vroeger dijken zijn aangelegd.  Het 
is niet eenvoudig om hier dijkversterkingen uit te 
voeren. Toch bieden deze uitgesproken kansen 
om het multifunctionele gebruik van een dijk 

enorm toe te laten nemen, terwijl een stedelijke 
inpassing mogelijk is gebleken, die tevoren niet 
bedacht kon worden. Dit zijn allemaal voorbeelden 
waarbij heel voorzichtig stappen gezet zijn in het 
multifunctioneel gebruik van dijken. Professer Dr. 
Vellinga sloot op 9 december van het vorig jaar een 
symposium met als titel “De Brede Dijk” af met de 
woorden: Monofunctioneel gebruik van dijken kan 
niet meer, multifunctioneel gebruik moet!!!

En daarom gaan we nu enkele toekomstbeelden 
schetsen  in de richting waarin het m.i. in de 
komende jaren zal gaan.

Rotterdam stedelijk gebied





Windmolens op de dijk



Zonnepanelen op de dijk



Bebouwing op de dijk



Wonen in de dijk 



Tunnels, leidingstraten in de dijk





Dit zijn beelden die ongetwijfeld bij veel dijkbeheerders en 
de bestuurders van dijkbeherende organisaties verzet op 
roepen. Aan de lichaamstaal van sommige aanwezigen hier 
is dit letterlijk te zien. Dan zijn we geneigd met te denken – 
en een gesprek te zeggen:

JA, MAAR …… 



Deze reactie is heel goed te begrijpen. Eigenlijk 
zit zo’n reactie er bij mensen ingebakken. We zien 
zoveel zaken die haaks staan op dat wat we gewoon 
zijn, dat we automatisch op de rem trappen. Op 
het moment dat we een “ja, maar ….”  Houding 
aannemen, levert dat voor hen die met zulke 
plannen komen een gelijke tegenreactie op. Met 
als gevolg de voorgedragen plannen  worden niet 
werkelijk besproken, maar sterven een zachte dood 
in allerlei emoties. Zou dit ook anders kunnen?

JA, MAAR …… 



Zou het ook mogelijk zijn dat wij, wanneer 
we die gedachte bij ons naar boven voelen 
komen van: “ja, maar ….”. Dit ‘maar’ te 
vervangen door “en dan….”

JA, MAAR … 



We zouden het gewoon eens uit kunnen proberen. Zodra het 
“ja, maar …..” vervangen wordt door “ja, en dan….” Gaan er 
risico’s benoemd worden. Dan gaat de ander die met dit plan 
gekomen is meekijken en naar de ‘en dan’ –zegger  luisteren. 
Dan gaat er een gesprek plaatsvinden over de risico’s die 
dit nieuwe plan met zich meebrengt. Dan gaat het gesprek 
over de wezenlijke zaken van het plan. En het zou mij niet 
verbazen dat die gesprekken veel vruchtbaarder worden. 
Dan zal het mij niet verbazen dat er dan mogelijkheden open 
komen te liggen die te voren niet aanwezig waren. Dat er 
plannen gerealiseerd gaan worden, waarvan gezegd gaat 
worden; whawh, wat biedt dit een mogelijkheden.

JA, EN DAN 



Vragen?


