
Toekomst Afsluitdijk

24 juni 2010

Symposium Waddenacademie

Dr. Brigit Janssen-Stelder

Omgevingsmanager 
Rijkswaterstaat



Opzet presentatie Toekomst Afsluitdijk 

• Algemene toelichting project (aanleiding, planning en organisatie)

• Toelichting op de visies

• Kennis in het project
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Aanleiding:

Veiligheidstoetsing Afsluitdijk (2006): 

Dijklichaam: hoogte onvoldoende, stabiliteit voldoende, 

steenbekleding deel onvoldoende

Kunstwerken: stabiliteit onvoldoende, hoogte spuisluizen 

voldoende, hoogte schutsluizen onvoldoende, betonkwaliteit 

Watervisie kabinet Balkenende IV (2007)
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Watervisie kabinet Balkenende IV (2007)

Afsluitdijk = Icoon van duurzaamheid en economische ontwikkeling

Innovatieplatform (2007/2008)

Afsluitdijk = Icoon van innovatie, speerpuntproject

���� Kan er meer met de Afsluitdijk?



Veiligheid voorop, combineren met andere ambities:

• Verbetering mobiliteit (OV, weg, scheepvaart)

• Versterken ecologie en natuur

• Visitekaartje Nederlandse waterbouwkennis- en kunde en klimaatadaptatie
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• Proeftuin en generator van duurzame energie

• Stimuleren van regionale ontwikkeling

• Stimuleren recreatie en toerisme



Rijkswaterstaat



Organisatie:

• Projectteam: uitvoerende rol

– Rijkswaterstaat, provincies Noord-Holland en Fryslân, LNV

• Bestuurlijk overleg: afstemming en besluitvormende rol

– Verkeer en Waterstaat; 

– gedeputeerden Noord-Holland en Fryslân; 

– burgemeesters Wieringen en Wûnseradiel;
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– burgemeesters Wieringen en Wûnseradiel;

– Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
Wetterskip Fryslân 

• Adviescommissie: adviseert de minister op basis van expertise

– voorzitter dhr. Ed Nijpels

– vertegenwoordigers van bedrijfsleven en wetenschap

• Kabinet: neemt besluit over rijksstructuurvisie



Adviescommissie

De commissie wordt voorgezeten door dhr. Ed Nijpels. Leden: 

• drs. G.H.B. Verberg lid Energieraad, voormalig hoofddirecteur Nederlandse 
Gasunie 

• prof. dr. P. Herman Waddenacademie, RU Nijmegen 

• prof.dr.ir. P. Vellinga Hoogleraar klimaatverandering, water en veiligheid 
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• prof.dr.ir. P. Vellinga Hoogleraar klimaatverandering, water en veiligheid 
Wageningen Universiteit|

• dhr. A. Bhalotra Directeur Kuiper Compagnons (Bureau voor 
Ruimtelijke Ordening en Architectuur) 

• mevr. prof.dr. S.J.M.H. Hulscher TU Twente, Innovatieplatform 

• H.J. Hazewinkel RA Commissaris Volker Wessels, voormalig voorzitter 
Raad van Bestuur Volker Stevin 

• drs. F. Lemmink Directeur Shell, voormalig directeur PPS bij het 
ministerie van Financiën 

• drs. S. Woldhek Tekenaar NRC-Handelsblad, directeur Nabuur.com, 
voormalig directeur WNF en Vogelbescherming



Waddenwerken
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Waddenwerken
DHV/ Imares/ bureau Alle Hosper

• Combinatie van veiligheid en ecologie: ‘building with nature’

• Verbreden met kwelders/ duinen (natuurgebied) in de Waddenzee die 
meegroeien

• Zoet-zout overgang bij Den Oever

• Verbreding profiel: ruimte voor recreatie en duurzame energie
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WATERmachine
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WATERMACHINE/
Afsluitdijk 21e eeuw
Arcadis/ Dredging international/          Alkyon/ Nuon/ H+N+S

• Combinatie van overslagdijk en brak tussenmeer met ontwikkelingen 
IJsselmeer

• Spuien als het kan, pompen als het moet (tot 2050 energieneutraal)

• Veel vormen van duurzame energie

• Lozen brak water bij Kornwerderzand
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Monument in Balans
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Monument in Balans
Oranjewoud/ GDA/ Noordpeil/            CE Delft

• Karakteristieken Afsluitdijk zoveel mogelijk in stand houden

• Aansluiten bij gebiedsontwikkeling in koppen Noord-Holland en 
Fryslân

• Aantal knelpunten infrastructuur oppakken

• Brakke zones bij spuisluizen D.O.(Ijsselmeer) en Kzand (beide 
kanten)
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Natuurlijk Afsluitdijk
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Natuurlijk Afsluitdijk 
Royal Haskoning/ Ockels/ BAM/ Van       Oord/ Lievense/ Eneco/ Rabobank

• Extra (natuur)dijk aan IJsselmeerzijde met diverse 
functies: natuur, recreatie, energie

• Duurzame energie: valmeer, zonne-energie, windenergie 
en osmose

• Neutrale grondbalans

• Gefaseerd in de tijd

• Hoogwaardig OV
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• Hoogwaardig OV

• Brak water lozing op Waddenzee



Referentievarianten

Basisalternatief

• Veiligheid en waterhuishouding opknappen tot max. 2050 tegen zo 
laag mogelijke kosten (geen meerwaarde)

• Dijk overslagbestendig (steenachtige bekleding)
• Verflauwing binnentalud voor stabiliteit
• Dijkverbreding IJsselmeerzijde (fietspad)
• Renovatie bestaande 

spuimiddelen en 
schutsluizen
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schutsluizen
• Beheersmogelijkheden 

Waddenzijde nemen af
• Geen verdere ambities



2100-Robuust

• Veiligheid en waterhuishouding tot 2100 veilig stellen middels robuuste 
uitvoering

• Dijkverhoging en verbreding (ca 25 m), met gras bekleed
• Nieuwbouw spuimiddelen en schutsluizen
• Beveiliging voorhavens d.m.v. keersluizen
• Fietspad met zicht op 

Waddenzee (door extra berm)
• Verbetering beheer

Waddenzijde

Referentievarianten
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• Verbetering beheer
Waddenzijde

• Verschuiving en verbetering 
autosnelweg

• Geen verdere ambities



Kennis in het project

Doel kennis

• Onderbouwing van de besluitvorming door bestuurders: 
milieueffecten en kosten/baten in beeld gebracht

• Nadere uitwerking van de visies
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Afweegkader 
bestuurders

(beslisinstrument)
Voorkeurs
alternatief

Kennis over 
visies



In fasen verdelen

• Fase 1 (2007-2009) opleveren vier visies en twee 
overheidsalternatieven: 

– maatschappij levert inspiratie en ideeën;

– consortia stellen visies op
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• Fase 2: (2009- nu): onderzoeksfase



Typen onderzoek

Toetsingen Expertjudgments
reviews

Rijkswaterstaat

PT

Onderzoeks-
rapporten

externe
onderzoeken



Voorbeelden onderzoek

•Toets op de 
Waterkering

•Passende 

•Review op 
innovatief gehalte

•advies over cultuur 

Toetsingen Expertjudgments
reviews
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PT
•Passende 
Beoordeling

•advies over cultuur 
historie 

•advies natuur en 
ecologie

Onderzoeks-
rapporten externe

onderzoeken
•Plan MER 

•MKBA

•uitwerkingsvragen
•Zilte teelt

•haalbaarheid 
duurzaamheidscentrum



Opdrachtnemers onderzoek

Combinatie 

Cie Nijpels; 
InnovatiePlatform; 
Rijksbouwmeesters; 

Toetsingen Expertjudgments
reviews
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Combinatie 
Specialistische 
diensten RWS 
en markt-
partijen

Rijksbouwmeesters; 
expertsessies

Onderzoeks-
rapporten

externe
onderzoeken

Deltares, CPB, 
Grontmij, Decisico

Marktpartijen in 
opdracht van 
derden



Onderzoeken (1)

• Review Waddenwerken TU Delft (gereed)
– morfologische effecten van de visie Waddenwerken

• Onderzoeksvragen Deltares (gereed): 
– Onderzoek naar de locatie van een eventuele ‘Blue Energy’ 

centrale.

– Onderzoek naar de geotechnische haalbaarheid van een 
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– Onderzoek naar de geotechnische haalbaarheid van een 
zogenaamd valmeer.

– Uitvoeren van een review van een voorgesteld getijdenbekken.

– Onderzoek naar schaalgrootte van verbeteringen die op ecologie 
gericht zijn.

– Gevoeligheidsanalyse van dijkprofiel van overheidsreferentie.

• Expertsessies (gereed)
– Ruimtelijke kwaliteit; Duurzaamheid; Natuur



Onderzoeken (2)

• Plan m.e.r./PB (bijna gereed)
– Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de vaststelling van een 

ruimtelijke structuurvisie.

– Toetsing van thema’s Veiligheid; Waterbeheer; Mobiliteit; Ruimtelijke 
kwaliteit; Cultuurhistorische waarden; Natuurwaarden.
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kwaliteit; Cultuurhistorische waarden; Natuurwaarden.

• MKBA  (Decisio en CPB) (najaar gereed)
– Het onderling vergelijken van de welvaartseconomische effecten van 

de visies.  



Vervolg

• Informatie verwerken in het afweegkader voor bestuurders

• Advies van de Commissie Nijpels

• En dan:

…op weg naar het voorkeursalternatief

Rijkswaterstaat

…op weg naar het voorkeursalternatief



Vragen?

Rijkswaterstaat
27

afsluitdijk@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl


