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Onze dijken verdienen het 

 

De koers is gezet. Het grootste deel van het Deltaprogramma heeft betrekking op 

het garanderen van hoogwaterveiligheid. En dientengevolge zal een majeur deel van 

de beschikbare budgetten de komende decennia worden gericht op de versterking 

van dijken langs rivieren en kanalen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

organiseert de uitvoering van dat grote werk. In deze eerste fase van onderzoek en 

verkenning kunnen we ons nog even afvragen met welke ambitie we deze opgave 

eigenlijk ter hand willen nemen. 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?  

 

Wat de laatste jaren duidelijk is geworden is dat een dijkontwerp dat zich proactief 

verhoudt tot de bezorgdheden van omwonenden en belangenorganisaties een 

grotere kans maakt om uitgevoerd te worden dan een ontwerp dat alleen vorm heeft 

gekregen op basis van een kansberekening. Er zal zich tegen die achtergrond de 

komende tijd een mooi institutioneel gezelschapsspel gaan ontwikkelen waarin 

Rijkswaterstaat en de waterschappen samen optrekken om de dijkversterking – met 

recht – steeds weer tot zijn civieltechnische essentie terug te brengen en waarin 

gemeenten en provincies – met evenveel recht – op hun beurt steeds een wat 

bredere scope zullen bepleiten. In dit spel is de noodzaak van ruimtelijke 

planvorming evident. Overeenstemming over dijkversterking kan alleen ontstaan bij 

de gratie van een overtuigend, vanzelfsprekend ruimtelijk ontwerp waarin techniek, 

landschap en samenleving bij elkaar komen in een gebiedsspecifieke, betaalbare 

oplossing.  

 

Hoe ruimtelijke ontwerpers u bij deze opgave terzijde kunnen staan wordt 

uiteengezet in voorliggende handreiking. Ik hoop dat de redenering en de 

voorbeelden u niet onberoerd laten en ik stel voor dat we over deze prachtige 

uitdaging de komende jaren met elkaar in gesprek komen en blijven. Want onze 

dijken verdienen het om tegelijkertijd sober en liefdevol versterkt te worden. 

 

 

 

Eric Luiten 

 

Rijksadviseur voor Landschap en Water 
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Inleiding 

Voor u ligt een handreiking met als doel praktische en procesmatige handvatten te 

geven voor de projectopgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma met 

betrekking tot landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit. De handreiking 

gaat nader in op de positie van inpassing en kwaliteit binnen het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, de financieringsregeling, de procesmatige 

aanpak van inpassing en verschillende praktijkvoorbeelden. De handreiking is 

bedoeld als advies naar de uitvoerende projectteams van de beheerders.  

 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft als doel de primaire waterkeringen, 

dijken, dammen, duinen en kunstwerken, aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. 

Een goede landschappelijke inpassing, waarbij eventueel locatiespecifieke 

maatregelen of voorzieningen nodig zijn om nadelige gevolgen van een 

waterveiligheidsmaatregel te voorkomen, te beperken of te compenseren, is 

onderdeel van iedere opgave. Het niveau van ruimtelijke kwaliteit in het gebied na 

uitvoering van de veiligheidsmaatregel blijft minimaal gelijk aan de oorspronkelijke 

situatie. Het verhogen of verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is hierbij geen 

expliciete doelstelling, maar kan wel het indirecte gevolg zijn van een goed 

ingepaste maatregel.  

 

Landschappelijke inpassing gaat over maatwerk voor een specifieke locatie, logisch 

ingepast in het landschap of een stedelijke omgeving met een vormgeving die 

eenvoud en schoonheid uitstraalt. Landschappelijke inpassing heeft betrekking op de 

inpassing in landschappelijk gebied en stedelijk gebied. 

 

Ruimtelijke kwaliteit gaat over de gebruikswaarde, toekomstwaarde en 

belevingswaarde van een gebied.  

Als we in deze handreiking spreken over kwaliteit dan wordt hiermee de ruimtelijke 

kwaliteit bedoeld.  
 

 

 
 

 

Inpassing, meekoppelen en uitwisselen worden vaak in één adem genoemd maar 

zijn per definitie niet hetzelfde. Ter verduidelijking zijn de begrippen op de volgende 

pagina uitgebreider toegelicht. Meer informatie over de onderwerpen meekoppelen 

en uitwisselen is te vinden op de website van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

 
Richard Jorissen  
programmadirecteur Hoogwaterbescherming 

 

‘Sober is niet armoedig’ 
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Deze handreiking gaat in op de landschappelijke inpassing, integraal ontwerpen en 

ruimtelijke kwaliteit in relatie tot alle projecten binnen het HWBP. 
De handreiking is bedoeld om de projectteams te faciliteren bij het doorlopen van 
het project. Aan de handreiking kunnen geen rechten ontleend worden, de 
financieringsregeling Hoogwaterbescherming 2014 is leidend. De handreiking zal op 
basis van ervaringen van de beheerders geactualiseerd en verbeterd worden. 

 

  

Uitwisselen 

In de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma zijn naast dijkversterkingen 

ook rivierverruimende maatregelen benoemd die aan de hoogwaterbescherming 

kunnen bijdragen. Een ruimtelijke maatregel kan medebepalend zijn voor de 

scope van een dijkversterkingsproject omdat deze kan zorgen voor lagere 

waterstanden. In sommige projecten is een dijkverbetering (deels) 

uitwisselbaar met een ruimtelijke maatregel.  

Bij een succesvolle uitwisseling kan de kostenbesparing van de dijkversterking 

beschikbaar komen voor de ruimtelijke maatregel. Voorwaarde is wel dat de 

veiligheid tijdig wordt gerealiseerd. De urgentievolgorde in het HWBP is daarbij 

leidend. 

Meekoppelen 

Bij meekoppelen gaat het om het meenemen van aanvullende doelstellingen 

van partners in de regio niet-zijnde waterveiligheid. Het onderzoeken van 

mogelijkheden tot meekoppelen vormt onderdeel van de brede verkenningsfase 

van de HWBP projecten.  

De extra kosten die de koppeling met zich meebrengt zullen uit andere 

middelen moeten worden gefinancierd. Uiteraard zal er wel sprake zijn van 

synergie en werk met werk. Zo kunnen de totale maatschappelijke kosten lager 

worden gehouden. 

 

Meekoppelen vraagt om een vroege betrokkenheid van deze partijen, liefst nog 

voor de start van het project. Wanneer het programma vroegtijdig per regio 

met partners wordt besproken, kunnen partijen samen meekoppelkansen met 

andere opgaven identificeren. 

Inpassen 

Vanuit de dijkrekening is er sectoraal geld beschikbaar voor de 

waterveiligheidsopgave. Een goede inpassing in de omgeving en eventuele 

maatregelen om nadelige gevolgen op het niveau van ruimtelijke kwaliteit te 

voorkomen, beperken of compenseren maakt altijd onderdeel uit van de 

opgave.  

Een goede landschappelijke inpassing is onderdeel van de scope van ieder 

project, ongeacht of dit een ‘standaard’ dijkverbetering, een meekoppel- of een 

uitwisselingsproject is.  

Deze handreiking gaat over inpassen en is daarbij van toepassing op alle typen 

projecten.  
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Samenvatting 

Dijken zijn historisch diep verweven in onze cultuur en het Nederlandse landschap. 

De discussie over de landschappelijke kwaliteit van dijken en de technische 

verbeteringsopgaven wordt sinds een halve eeuw gevoerd. Met het 

Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier en het MIRT is er meer aandacht gekomen 

voor ruimtelijk en integraal ontwerpen binnen waterveiligheidsprojecten. De 

voorkeursstrategieën zijn vastgesteld en zullen een belangrijke input vormen voor 

toekomstige ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke 

ordening.  

 

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voeren in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma in een alliantie maatregelen uit om de primaire 

waterkeringen, dijken, dammen, duinen en kunstwerken, aan de veiligheidsnorm te 

laten voldoen. De beheerders voeren deze verbeteringen op MIRT-achtige wijze uit. 

Aandacht voor mogelijkheden op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling, 

inpassing, meekoppelen, uitwisselen, en ruimtelijk ontwerpen is onderdeel van ieder 

project. 

De provincie vult als goedkeurende instantie een belangrijke rol in als het gaat over 

landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Als Bevoegd Gezag is zij 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke goedkeuring van de inpassing en ruimtelijke 

kwaliteit van een waterveiligheidsmaatregel in relatie tot de omgeving. 

Op een hoger niveau hebben goed ingepaste en integrale plannen en het realiseren 

van meer maatschappelijke doelen een positief effect op het imago van de 

individuele waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma als alliantie. 

Soepele processen met de omgeving dragen bij aan snellere en betere projecten, 

wat aansluit bij de afgesproken programmadoelstellingen. 

 

Landschappelijke inpassing en kwaliteit is onderdeel van iedere 

waterveiligheidsopgave in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Afhankelijk van 

de specifieke opgave behoeft de inpassing in de omgeving en de ruimtelijke kwaliteit 

meer of minder aandacht. Ruimtelijk en integraal ontwerpen is een middel om te 

komen tot een goede inpassing en het juiste niveau van ruimtelijke kwaliteit en is 

daarom van meerwaarde voor de meeste projecten.  

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.  

De aard, omvang en complexiteit van het project bepaalt de zwaarte van de 

aandacht die nodig is voor de inpassing en ruimtelijke kwaliteit. In het geval dat de 

inpassing en kwaliteit van de opgave veel aandacht vraagt is het aan te bevelen om 

expertise op het gebied van ruimtelijk en integraal ontwerpen aan te trekken.  

 

De financieringsregeling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kent als 

uitgangspunten ‘Sober en Doelmatig’. Een goede landschappelijke inpassing met 

locatiespecifieke maatregelen om nadelige gevolgen van een plan in de omgeving te 

voorkomen, beperken of te compenseren hoort daar bij. Voor een aanvullende 

maatregel, niet zijnde waterveiligheid, zoals het versterken van de ruimtelijke 

kwaliteit of het verbeteren van de lokale verkeerssituatie is aanvullende financiering 

van andere partijen nodig. 

Logisch, Eenvoud en Specifiek zijn praktische handvatten die, doorbouwend op de 

inhoud van de financieringsregeling, de essentie van landschappelijke inpassing en 

ruimtelijke kwaliteit binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma definiëren. 
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De regeling biedt de mogelijkheid om af te wijken als dit vanuit het specifieke 

project logisch en doelmatig onderbouwd kan worden. De beoordeling of een 

maatregel op het gebied van inpassing en kwaliteit financierbaar is, vindt plaats op 

basis van de procesmatige onderbouwing en gesignaleerde risico’s met bijbehorende 

beheersmaatregelen in het Plan van Aanpak. Daarom is het niet op papier vast te 

leggen welke maatregelen “niet” en welke maatregelen “wel” financierbaar zijn 

vanuit de dijkrekening. Dit is maatwerk, specifiek per project en afhankelijk van de 

locatie, aard, omvang, complexiteit en het te doorlopen proces.  

Vanuit de financieringsregeling gezien komen die ruimtelijke proces- en 

uitvoeringsmaatregelen in aanmerking die onderdeel zijn van de 

waterveiligheidsopgave. Het proces van integraal en ruimtelijk ontwerpen van het 

project heeft als bijkomend voordeel dat projectrisico’s op het gebied van draagvlak 

en doorlooptijd afnemen. De inpassing van een waterveiligheidsmaatregel is erop 

gericht om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving op minimaal hetzelfde niveau te 

houden als voor de uitvoering van de maatregel. Hierbij geldt: ‘Dat wat er nu is, 

komt terug‘. Bij een afname is het mogelijk om in de directe omgeving 

compenserende maatregelen te treffen die de negatieve effecten beperken en de 

ruimtelijke kwaliteit weer op minimaal hetzelfde niveau brengen. 

Een goede inpassing gaat ook over het anticiperen op toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen zodat deze in de toekomst mogelijk blijven. 

Aan het einde van de planuitwerkingsfase dient de beheerder het opgestelde 

projectplan formeel te laten goedkeuren door de provincie als Bevoegd Gezag. 

Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit zijn aspecten die thuishoren in 

het projectplan. 

 

De aard, omvang, complexiteit en gekozen marktbenaderingsstrategie hebben 

invloed op de vorm en zwaarte waarmee men het proces van ruimtelijk ontwerpen 

binnen een waterveiligheidsproject opzet.  

In de verkenningsfase is het proces van ruimtelijk ontwerpen gericht op het 

verzamelen en analyseren van alle informatie, bijvoorbeeld de opgave, de bestaande 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de bestaande ruimtelijke plannen 

van het rijk, provincies en gemeenten en alle wensen van de omgeving. Na de 

analyse volgt het opstellen van een visie voor het project die leidt tot heldere 

uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing en verankering hiervan in het 

beoordelingskader. Tijdens de planuitwerking is het van belang dat de opgestelde 

uitgangspunten uit de ruimtelijke visie specifieker worden uitgewerkt nu het 

voorkeursalternatief bekend is. In het projectplan worden de uitgewerkte ruimtelijke 

uitgangspunten vertaald naar het niveau van concrete inrichtingsmaatregelen en het 

daarbij behorende ruimtebeslag. Het proces van uitvraag naar de aannemer heeft 

veel invloed op de wijze waarop landschappelijke inpassing en kwaliteit in de 

uitvoering wordt meegenomen. De eerder opgestelde uitgangspunten kan men 

vertalen en opnemen in het programma van eisen. 

De uitdaging bij ruimtelijke complexe projecten in de uitvoering is de inpassing en 

ruimtelijke kwaliteit op details goed te bewaken. Hiervoor dient bij zowel de 

beheerder als uitvoerende partij aandacht te zijn.  

 

De programmadirectie Hoogwaterbescherming ondersteunt het ontwerpproces door 

het organiseren van vakdagen, excursies en opleidingen. De programmadirectie is 

actief bezig om een groot netwerk van collega-beheerders, ontwerpers en adviseurs 

die ervaring hebben met ruimtelijk ontwerpen in waterveiligheidsprojecten op te 

zetten.  

Over het onderwerp landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit is al veel 

onderzocht en geschreven. Op de website van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma is een compleet overzicht van handreikingen, 

leidraden, tips en voorbeeldprojecten te vinden. 
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1 Waterveiligheid & landschappelijke inpassing 

1.1 Geschiedenis 

 

Dijken zijn historisch diep verweven in onze cultuur en het Nederlandse landschap. 

De discussie over de landschappelijke kwaliteit van dijken en de technische 

verbeteringsopgaven wordt sinds een halve eeuw gevoerd. Na de watersnoodramp 

in 1953 ontstond het eerste grootschalige plan voor dijkversterkingen. De 

werkzaamheden kwamen in de jaren zestig en zeventig op gang en resulteerde in 

veel kritiek en protest. De zware en robuust uitgevoerde dijken waren dermate hoog 

dat er van het bestaande fraaie dijkenlandschap en zijn omgeving niet veel 

overbleef. Als reactie stelde de minister van Verkeer en Waterstaat in 1975 de 

onderzoekscommissie-Becht in. De commissie pleitte voor ‘uitgekiende 

dijkontwerpen’ waarin de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische (LNC) 

waarden van het rivierengebied werden geborgd met de hulp van ruimtelijk 

ontwerpers.  

In 1992 werd in navolging van de commissie-Becht, de commissie Boertien 

opgericht. Wederom adviseerde men extra zorg te besteden aan het ontwerpen van 

nieuwe dijken in directe relatie tot het landschap, natuur en cultuur. Zij noemde dit 

‘integraal ontwerpen’.  

De hoogwaterstanden in 1995 resulteerde in een enorme versterkingsopgave van 

146,8 km met hoge prioriteit. De dijkverbeteringen werden uitgevoerd onder de 

noodwet, waardoor besluitvormings- en vergunningsprocedures konden worden 

versneld en inspraakprocedures ingekort. Het programma kreeg de naam ‘Deltawet 

Grote Rivieren’. Aangezien de maatregelen onder de noodwet werden uitgevoerd, 

was er angst bij betrokken partijen dat er geen aandacht zou zijn voor andere 

belangen dan waterveiligheid. Aan ruimtelijke ontwerpen en visieontwikkeling werd, 

op advies van de commissie Boertien, echter veel aandacht besteed in de 

dijkverbeteringsprojecten. Ruimtelijk ontwerpers, zoals landschapsarchitecten, en 

natuur- en milieuorganisaties werkten nauw samen met de uitvoerende 

waterschappen en dat leidde tot goed ingepaste dijken in het landschap.1 
 

 Tip 
In de tijd van commissie Boertien zijn de handreikingen ‘Ruimtelijk 
ontwerpen’ en ‘Visie ontwikkeling’ geschreven. Deze handreikingen bevatten 
nog steeds bruikbare en actuele informatie. De handreikingen zijn te 
downloaden via de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

1.2 Recente ontwikkelingen & context 

1.2.1 Ruimte voor de Rivier 
Ruimte voor de Rivier is het eerste programma waar men niet alleen de dijken 

verbetert, maar ook integraal inzet op het verlagen van de rivierstand door 
verruiming van het rivierbed. In dit programma werd zowel gebiedsontwikkeling als 
waterveiligheid integraal bekeken. Dit resulteerde in het uitvoeringsprogramma van 
ruim dertig projecten welke in 2016 worden afgerond. Ruimtelijke kwaliteit is, naast 
hoogwaterveiligheid, vanaf het begin een tweede hoofddoelstelling geweest van het 

programma en ruimtelijk ontwerpers zijn dan ook nauw betrokken bij het 
programma. Ruimtelijke kwaliteit als extra doelstelling droeg bij aan een snelle en 
soepele besluitvorming en goede samenwerkingsprocessen met de omgeving. Een 
drietal projecten van Ruimte voor de Rivier zijn omschreven in paragraaf 6.5. 

 
1 Bron: De nieuwe rivierdijken – dijkversterking als ontwerpopgave (1997) G. van de Ven & N. van Dooren 
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 Tip 
De handreikingen Ruimtelijke Kwaliteit, die zijn opgesteld door Ruimte voor 
de Rivier over de drie riviertakken, de Waal, de Rijn en de IJssel zijn te 
downloaden op de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

1.2.2 HWBP-2 
De dijken, dammen, duinen en kunstwerken die afgekeurd zijn in de tweede 

toetsronde worden verbeterd binnen het programma HWBP-2, waarvan de looptijd 
overlapt met die van het progamma Ruimte voor de Rivier. In opdracht van het Rijk 
voeren de waterschappen projecten uit die voldoen aan de uitgangspunten ‘Sober, 
robuust en doelmatig.’ Ruimtelijke kwaliteit is geen programmadoelstelling, maar bij 
een deel van de projecten, zoals bijvoorbeeld Kustversterking Katwijk2, besteedt 
men hier wel aandacht aan.  

1.2.3 MIRT 

In 2007 is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, oftewel 

het MIRT, geïntroduceerd. Met het MIRT werken het Rijk en regionale partijen 

samen aan een economisch sterk, duurzaam, mooi en bereikbaar Nederland. De 

samenhang tussen ruimtelijke projecten staat hierin centraal. Bij een ruimtelijke 

ontwikkeling, bijvoorbeeld een dijkverbetering, gaat het om het verbinden van de 

opgave met raakvlakken als mobiliteit, economie, wonen, water, recreatie en 

natuur. Meerwaarde daarbij is het realiseren van ruimtelijke kwaliteit: een hoge 

gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde.  

De MIRT werkwijze en systematiek is ontwikkeld op advies van de commissie 

Elverding. Hierin is opgenomen dat infrastructurele projecten in harmonie met de 

andere ruimtelijke aspecten moeten worden ontworpen en aangelegd. Ruimtelijk 

ontwerpen, samenwerking en participatie speelt hierbij in het proces, van 

verkenning tot uitvoering, een belangrijke rol.  

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt op MIRT-achtige wijze en maakt 

gebruik van de bijbehorende systematiek.  

 

 Tip 

Meer informatie over de rol van ruimtelijk ontwerpen in het MIRT, de 

verschillende fasen, praktijkvoorbeelden en tips zijn te vinden in de 

publicatie ‘Ontwerpen in het MIRT’. Deze is te downloaden via de website 

van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

 

 

1.2.4 Deltaprogramma 

Het Deltaprogramma is ons Deltaplan van de 21ste eeuw. Het staat voor een veilig 

en aantrekkelijk Nederland, nu en straks, waar de waterveiligheid en de 

zoetwatervoorziening op orde zijn. In dit nationale programma werken 

Rijksoverheid, waterschappen, provincies en gemeenten samen. Dit doen ze met 

 
2 Het project Kustwerk Katwijk staat nader omschreven in paragraaf 6.2  

Relevante beleidsstukken 

 

In de Architectuurnota 2008-2012 ‘Een cultuur van ontwerpen’ heeft het 

kabinet vastgelegd dat het ruimtelijk ontwerp een sterke positie krijgt in 

maatschappelijke projecten en programma’s.  

 

Het kabinet stelt in de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-

2016 dat architectuur en ruimtelijk ontwerp van belang zijn bij de ontwikkeling 

van functionele, innovatieve en betaalbare oplossingen voor ruimtelijke 

vraagstukken.  
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inbreng van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, burgers en 

kennisinstellingen. Het Deltaprogramma heeft dit jaar vijf structurerende 

‘deltabeslissingen’ opgeleverd. Partijen hebben de deltabeslissingen per deelgebied 

vertaald in een voorkeursstrategie. De voorkeursstrategie vormt voor het 

betreffende deelgebied het strategische kompas voor de keuze van maatregelen 

voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Bij het Deltaprogramma wordt ook 

jaarlijks een voorstel voor de programmering van maatregelen uitgebracht in het 

Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. Dit is voor de eerste zes jaar 

in detail en de twaalf jaar daarna op hoofdlijnen, en geeft een doorkijk tot 2050. Het 

HWBP is onderdeel van Deltaplan Waterveiligheid en vormt zo een afgestemd geheel 

met andere onderzoeken en maatregelen die op korte termijn nodig zijn. 

 

Voor zes gebieden is een voorkeursstrategie waterveiligheid opgesteld: 

IJsselmeergebied, Kust, Rivieren, Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta en 

het Waddengebied. Ze geven een concrete, gebiedsgerichte invulling aan de 

deltabeslissingen en kijken van 2015 tot 2050 en 2100 vooruit. Daarmee vormen ze 

het strategisch kompas voor de programmering van maatregelen in het Deltaplan 

Waterveiligheid. De maatregelen bestaan in veel gevallen uit een innovatieve 

aanpak van dijkversterkingen en zandsuppleties of uit een combinatie van 

dijkversterkingen en ruimtelijke maatregelen zoals rivierverruiming. Voor een 

inhoudelijke beschrijving van de voorkeursstrategie per gebied verwijzen we naar 

het Deltaprogramma 2015 en bijbehorende achtergronddocumenten per gebied. 

 

Het merendeel van de urgente projecten in het HWBP ligt in het rivierengebied. De 

voorkeursstrategie rivieren bestaat uit een krachtig samenspel tussen 

dijkversterking en rivierverruiming. Een samenspel tussen dijkversterkingen en 

rivierverruimende maatregelen is nodig om tot een robuust riviersysteem te komen 

en biedt de mogelijkheid om met maatwerk in te spelen op de karakteristieken van 

de riviertakken en kansen te benutten voor meekoppeling met beleidsdoelen voor 

onder meer natuur en waterkwaliteit. Voor de HWBP-projecten is het dus van belang 

om een goed beeld te hebben van eventuele samenhang met ruimtelijke 

maatregelen in de rivier. Zo kan er bij de dijkversterkingen op de korte termijn goed 

worden geanticipeerd op de toekomstige maatregelen uit de voorkeursstrategie en 

wordt er niet teveel en ook niet te weinig gedaan. 

 

 

Rebuild by Design 

 

Rebuild by Design is een inspirerend 

voorbeeld van een integraal gebiedsproces 

waar ruimtelijk ontwerpen een rol heeft in de 

waterveiligheidsopgave van de Verenigde 

Staten. De superstorm Sandy zorgde voor 

grote schade in gebieden rondom New 

Jersey, New York en Connecticut in 2012. 

Wederopbouw alleen zou niet genoeg zijn om bestand te staan tegen de 

komende klimaatverandering. Rebuild by Design is een initiatief waar door 

middel van innovatieve ruimtelijke planning en ontwerpen gezocht wordt naar 

duurzamere gebiedsoplossingen voor de toekomst van dit gebied.  

 

Ontwerp ‘The Meadowlands, New Jersey’ door MIT CAU + ZUS + URBANISTEN & Deltares, 75B & 

Volker Infra Design 
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2 Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

2.1 Algemene informatie 

 

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voeren in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in een alliantie maatregelen uit om de 

primaire waterkeringen, dijken, dammen, duinen en kunstwerken, aan de 

veiligheidsnorm te laten voldoen. Dat doen deze partijen op basis van afspraken, 

vastgelegd in het Bestuursakkoord Water mei 2011. De belangrijkste afspraak is dat 

het Rijk en de waterschappen samen de verantwoordelijkheid dragen voor de 

uitvoering van de projecten en beide 50% bijdragen in de kosten. Het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale 

Deltaprogramma.  

 
Het uitgangspunt van het HWBP is een afgekeurde kering die op basis van urgentie 

wordt geprogrammeerd en na uitvoering weer aan de veiligheidsnorm voldoet. De 
beheerders voeren deze verbetering op MIRT-achtige wijze uit, beginnend met een 
brede verkenning, gevolgd door de planuitwerking- en uitvoeringsfase.  
 

 Tip 
Meer informatie over de fasering en werkwijze van de HWBP projecten is te 
vinden in de handreikingen Verkenning en Planuitwerking. Deze zijn te 

downloaden op de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de financieringsregeling voor het 

HWBP vastgesteld. Deze regeling geeft invulling aan de wijzigingen in de Waterwet. 

De uitgangspunten van de financieringsregeling zijn ‘Sober en Doelmatig’. Deze 

uitgangspunten bepalen voor een dijkverbeteringproject de hoogte van de 

beschikking. Hoe de financieringsregeling zich precies verhoudt tot landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit staat omschreven in hoofdstuk 4.  

2.2 Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit in het HWBP 

 

Keringverbeteringen zijn naast veiligheidsopgaven ook altijd ruimtelijke opgaven, 

vaak in een complexe omgeving van stad, landschap, cultuurhistorie en natuur. Van 

de top vijftig geprogrammeerde projecten in HWBP bevindt het overgrote deel zich 

in zo’n complexe omgeving.  

In de projecten krijgen de beheerders te maken met een omgeving die naast 

veiligheid ook een goed ingepast ontwerp wil, en vaak ook eigen plannen heeft met 

het gebied. Het vroegtijdig betrekken van en een goede samenwerking met de 

omgeving levert draagvlak op, heeft een positief effect op het proces en biedt 

mogelijkheden om extra maatschappelijke waarde te creëren. Ruimtelijk ontwerpen 

kan in dit proces een belangrijke positieve bijdrage leveren door letterlijk al 

schetsenderwijs met belanghebbenden naar oplossingsrichtingen te zoeken. 

Ervaring leert dat puur technische oplossingen, die niet actief inspelen op de 

omgeving, veelal niet zonder weerstand of beroep door procedures komen en weinig 

draagvlak vinden.  

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma hanteert een MIRT-achtige werkwijze voor 

de projecten. Aandacht voor mogelijkheden als integrale gebiedsontwikkeling, 

inpassing, meekoppelen, uitwisselen, en ruimtelijk ontwerpen is onderdeel van ieder 

project.  
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De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en landschappelijke inpassing van de 

projecten ligt bij de beheerders. De focus is de kering weer aan de veiligheidsnorm 

te laten voldoen met een goede inpassing van de maatregel waarbij men de 

omgeving netjes achterlaat. Daarbij gaat het zowel om de inpassing in de bestaande 

fysieke omgeving, landschap of stad, als om de aansluiting op visies en plannen die 

andere overheden hebben voor het gebied.  

Lokale en regionale organisaties zijn vanuit hun rol verantwoordelijk hieraan bij te 

dragen, zodat door integraal te ontwerpen maatschappelijke opgaven zo effectief 

mogelijk gerealiseerd kunnen worden. In samenwerking met deze partijen bepaalt 

de beheerder de scope en ruimtelijke ambitie van het project.  

 

De provincie vult als goedkeurende instantie een belangrijke rol in als het gaat over 

landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit. In het Bestuursakkoord Water 

(2011) hebben waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken dat de provincie 

als Bevoegd Gezag verantwoordelijk is voor de inhoudelijke goedkeuring van de 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit van een waterveiligheidsmaatregel in relatie tot de 

omgeving. Hierbij ligt de focus op de ruimtelijke consequenties van het plan en de 

manier waarop landschappelijke, natuur- en culturele waarden zijn meegenomen. 

Dit is bij de HWBP projecten onderdeel van de goedkeuring van het projectplan en 

staat nader beschreven in paragraaf 4.3.2. 

 

Op een hoger niveau hebben goed ingepaste en integrale plannen en het realiseren 

van meer maatschappelijke doelen een positieve invloed op het imago van de 

individuele waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma als alliantie. 

Soepele processen met de omgeving dragen bij aan snellere en betere projecten, 

wat aansluit bij de afgesproken programmadoelstellingen. 

 

 
 

 

Ruimtelijke kwaliteit is geen doel op zichzelf, maar ontstaat als het resultaat 

van een integraal en goed ingepast plan.  

Landschappelijke inpassing behoort tot de scope van iedere 

waterveiligheidsopgave in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  
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3 Ruimtelijk ontwerpen in het project 

Landschappelijke inpassing en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit is onderdeel van 

iedere waterveiligheidsopgave in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Afhankelijk van de specifieke opgave behoeft de inpassing in de omgeving en de 

ruimtelijke kwaliteit meer of minder aandacht.  

Ruimtelijk en integraal ontwerpen is een middel om te komen tot een goede 

landschapelijke inpassing en het juiste niveau van ruimtelijke kwaliteit en is daarom 

van meerwaarde voor de meeste projecten. Dit hoofdstuk gaat in op de 

verschillende onderdelen van ruimtelijk en integraal ontwerpen die bij kunnen 

dragen aan het project.  

Het aantrekken van expertise op het gebied van ruimtelijk ontwerpen kan voor 

financiering in aanmerking komen. Hoe het precies zit met de financierbaarheid van 

landschappelijke inpassing in HWBP projecten staat uitgebreid beschreven in 

hoofdstuk 4.  

 

 
 

Ruimtelijk ontwerpen omvat verschillende onderdelen en verantwoordelijkheden 

binnen een project. De aard, omvang en complexiteit van het project bepaalt de 

zwaarte van de aandacht die nodig is voor deze onderdelen en 

verantwoordelijkheden. In het geval dat de inpassing en ruimtelijke kwaliteit van de 

opgave veel aandacht vraagt kan het nodig zijn om expertise op het gebied van 

ruimtelijk en integraal ontwerpen aan te trekken.  

3.1 Bepalen van de benodigde aandacht voor ruimtelijk ontwerpen 

 

Het HWBP kent verschillende typen projecten in aard, omvang en complexiteit. Van 

het simpel vervangen van steenbekleding tot het versterken van een dijk in een 

historische stad. Als het gaat om een kleine aanpassing aan een kering waarbij op 

voorhand de technische oplossing al vast staat en er ruimtelijk niet of nauwelijks 

veranderingen optreden, is er geen of een beperkte noodzaak de rol van ontwerper 

door een expert in te laten vullen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vervangen van 

steenbekleding of het verstevigen van vijftig meter dijk in een gebied waar geen 

andere aspecten of belangen spelen dan waterveiligheid.  

 

Meekoppelen 

Inpassing en meekoppelen worden vaak in één adem genoemd maar zijn niet 

per definitie hetzelfde.  

Met meekoppelen wordt een integraal plan bedoeld waarbij het verbeteren van 

een kering en een aanvullende doelstelling niet-zijnde waterveiligheid in één 

ontwerp samenkomen. Landschappelijke inpassing is hierbij de vormgeving van 

deze gecombineerde doelen op een zodanige manier dat deze de ruimtelijke 

kwaliteit gelijk houdt of verhoogt.  

Een voorbeeld van meekoppelen is het in combinatie verbeteren van de 

verkeerssituatie door de aanpassing van op- en afritten en de aanleg van een 

verbrede berm ter behoeve van de waterveiligheid. Landschappelijke inpassing 

is hierbij de vormgeving van de op- en afritten op een zodanige manier dat 

deze logisch in het landschap liggen en het geheel van dijk en wegen kwaliteit 

en landschappelijke schoonheid uitstraalt. Een goede inpassing is bij ieder 

waterveiligheidsproject, met of zonder aanvullende doelstelling, van belang.  

Meer informatie over het onderwerp meekoppelen is te vinden op de website 

van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  
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Zodra er bij de start van een project blijkt dat de kansrijke alternatieven een 

ruimtelijke impact hebben, ook al is deze gering, dan is aandacht voor inpassing en 

ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk. De aard, omvang en complexiteit van het 

specifieke project bepaalt de hoeveelheid aandacht en de vorm van het proces. 

 

In de systematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma dient men 

voorafgaand aan iedere fase een Plan van Aanpak in. In deze vroege fase is het 

belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van de inzet die nodig is voor 

de invulling van de rol als verantwoordelijke voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit. 

Het is van belang dat de projectmanager die het team samenstelt de vaardigheid 

heeft in te schatten welke rol de inpassing behoeft in zijn project en hoe die het 

beste ingevuld kan worden. Ervaring hiermee is binnen een waterschap te vinden bij 

projectmanagers van ruimtelijke plannen zoals bergingsgebieden, beekdal of 

rivierherstelprojecten. Daarnaast kunnen collega-beheerders uit het netwerk van de 

programmadirectie Hoogwaterbescherming hierbij adviseren.  

Het kan voorkomen dat de benodigde inzet pas in de loop van de verkenning helder 

wordt als de belangen van andere partijen naar voren komen. Continue aandacht en 

vooraf goed nadenken over de te volgen aanpak is daarom nodig om op zo’n 

moment te schakelen en extra inzet en/of expertise toe te voegen aan het team. 

 

 Tip 

Het is niet eenvoudig vooraf in te schatten wat het belang van 

landschappelijke inpassing wordt in een project. Tijd en aandacht hiervoor 

hebben bij de opstart helpt voorkomen dat inpassing een issue wordt. 

 

 

Dijkverbetering Capelle – Schieland 

Krimpenerwaard 

De dijkverbetering Capelle is qua omvang een 

klein project. De dijk is over een strekking van 

circa 400 meter afgetoetst op stabiliteit. Met 

een historische slotgracht en monumentale 

panden is de omgeving erg complex. De 

technische oplossing bleek veel minder simpel 

dan gedacht. De aandacht die bij het project is 

besteed aan inpassing en integraal  

ontwerpen bleek achteraf van grote meerwaarde in het proces met de omgeving.  

Het ontwerp, de inzet en producten zijn nader omschreven in paragraaf 6.1. 

Oevererosie Klaphek – De Stichtse 

Rijnlanden 

De noordelijke dijk langs de Lek bij IJsselstein 

voldeed over een lengte van 200 meter niet 

aan de norm omdat hier sprake was van 

vooroevererosie. De technische oplossing was 

de oever beschermen met steenbestorting. De 

maatregel werd na uitvoering weer afgedekt 

met klei en ingezaaid met gras waardoor deze 

niet meer zichtbaar is.  

Ruimtelijk veranderde er in de omgeving niets en in totaal waren er twee 

stakeholders betrokken bij het project. Dit is een voorbeeldproject waarbij 

zwaar inzetten op ruimtelijk ontwerpen en vormgeving niet doelmatig zou zijn 

geweest.  
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3.2 Onderdelen van ruimtelijk en integraal ontwerpen 

 

De verschillende onderdelen van ruimtelijk en integraal ontwerpen die gedurende 

het proces aandacht vragen in het project zijn in deze paragraaf nader omschreven. 

De verantwoordelijkheid hiervoor is bij voorkeur toebedeeld aan dezelfde persoon of 

personen gedurende de verschillende MIRT fasen om continuïteit te waarborgen. Bij 

een eenvoudig project, waarbij de landschappelijke inpassing niet veel aandacht 

vraagt, kunnen deze verantwoordelijkheden gedragen worden door bijvoorbeeld de 

projectmanager, technisch manager of omgevingsmanager die gevoel heeft voor 

ruimtelijk en integraal ontwerpen. Bij complexere projecten kan extra inzet van een 

expert op het gebied van inpassing en ruimtelijke kwaliteit nodig zijn.  

 

Aansluiting bestaande ruimtelijke plannen 

Het rijk, provincies en gemeenten beschikken vaak over verschillende ruimtelijke 

visies en plannen voor het gebied waarbinnen de waterveiligheidsopgave ligt. 

Nota’s, streekplannen, structuur- en landschapsvisies en bestemmingsplannen 

hebben invloed op de opgave. Steeds meer gemeenten ontwikkelen pro-actief 

landschapsontwikkelingsplannen. Daarin staat beschreven welke landschappelijke 

waarden er binnen de gemeente zijn en ook welke waarden de gemeente wil 

behouden of versterken. Het is van belang dat de oplossing aansluit bij deze 

fungerende ruimtelijke kaders. 

Het vroegtijdig betrekken van overheden en het Bevoegd Gezag om mee te denken 

over hoe een goede aansluiting te vinden bij bestaande plannen, helpt om sneller tot 

een gedragen voorkeursalternatief te komen.  

Ruimtelijke plannen kunnen nog conceptueel zijn en vragen om een verdiepingslag 

op het detailniveau van het project. Om een waterveiligheidsopgave goed in te 

passen kan het nodig zijn om op basis van deze bestaande plannen een specifieke 

ruimtelijke visie te maken voor de opgave.  

 

 
 

 Tip 

In de ‘Leidraad Rivieren’ en het ‘Technisch Rapport Ruimtelijke Kwaliteit’ 

staat een algemeen overzicht van de verschillende wetgeving en beleid op 

het gebied ruimtelijke inpassing. Beide documenten zijn te downloaden via 

de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

 

Integraliteit 

Integraal ontwerpen gaat over het leggen van verbindingen door schalen en 

sectoren heen. Meekoppelkansen, ideeën van omwonenden, bestuurlijke wensen, 

cultuurhistorische eisen en/of natuurontwikkelinginitiatieven zijn integraal verweven 

met de opgave. De verantwoordelijke voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit is in 

staat verschillende aspecten overzichtelijk in beeld te brengen. Dit maakt gewogen 

en integrale beslissingen mogelijk. De verantwoordelijke zorgt voor het integraal 

meenemen van landschappelijke inpassing en kwaliteit in de afweging van 

alternatieven en het projectproces. 

 

Verbinden techniek en ruimtelijke vormgeving 

De technische oplossing voor een dijkverbetering kent vaak veel meer 

vrijheidsgraden dan men beseft. Meerdere ruimtelijke oplossingen voldoen vaak aan 

de ontwerprandvoorwaarden. Ruimtelijk ontwerpen is het begrijpen van dit 

In de voorbereiding van het Deltaprogramma en de voorkeursstrategieën zijn er 

door de verschillende regio’s vele studies gedaan en visies opgesteld. Deze 

documenten zijn handig om kennis van te nemen in de verkenningsfase en zijn 

te vinden op de websites van provincies en het Deltaprogramma. 
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technische speelveld en vanuit een ander standpunt dan alleen vanuit 

waterveiligheid beredeneerd varianten aandragen voor de oplossing. Synergie 

tussen techniek en ruimtelijkheid leidt tot een goed ingepast ontwerp waarvan 

ruimtelijke kwaliteit een resultante is. Vanuit het projectteam vraagt dit nauwe 

samenwerking tussen disciplines en sturing op de ruimtelijke vormgeving van het 

ontwerpproces dat men uitbesteedt.  

 

Samenwerken 

Ruimtelijk ontwerpen is een creatief proces waarbij men in samenwerking kan 

komen tot een slim voorkeursalternatief. Een voorbeeld hiervan is het organiseren 

van een ontwerpsessie in een vroeg stadium met het projectteam, 

omgevingspartijen en eventueel een ingehuurd adviesbureau, waarbij men met een 

ruimtelijk ontwerper het ontwerpproces op hoofdlijnen doorloopt. Dit maakt de te 

onderzoeken lijnen en uit te werken oplossingsrichtingen helder. Het geeft zicht op 

eventuele scopewijzigingen en hoofdpunten waar aandacht voor landschappelijke 

inpassing kan bijdragen aan het project.  

Met ruimtelijk ontwerpen kan men in samenwerking komen tot slimme oplossingen.  

 

 
 

Beeldende communicatie  

Communiceren met beelden is onderdeel van ruimtelijke en integraal ontwerpen. 

Beeldende communicatie kan de samenwerking en het proces ondersteunen maar 

ook maatregelen inzichtelijk maken voor omwonenden, andere overheden of 

belangengroepen.  

 

Kustwerk Katwijk – Rijnland 

Een simpele en out-of-the-box 

oplossing kan veel opleveren en 

weinig kosten. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de oplossing voor het 

stallen van fietsen bij Kustwerk 

Katwijk. De gemeente wilde graag 

extra fietsenstallingen op de 

boulevard. In de toekomstige situatie 

verwacht de gemeente dat mensen 

hun fietsen zo ver mogelijk mee 

richting zee nemen langs de  

nieuwe duinpaden. Dit kan mogelijk de nooddiensten belemmeren.  

In plaats van verbodsborden te plaatsen stelde de landschapsarchitect voor om 

de duinpaden te verbreden en de hekken zo uit te voeren dat men hier fietsen 

tegen aan kan stallen. Deze oplossing bespaarde de kosten voor een nieuwe 

fietsenstalling en stelde alle partijen tevreden. Bezoekers willen immers zo dicht 

mogelijk bij het strand parkeren. Het ontwerp en de landschappelijke inpassing 

is nader omschreven in paragraaf 6.2. 
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Dijkprofiel ter hoogte van de Slotgracht van het project Capelle 

 

 

3.3 Inschakelen van expertise 

 

Als vooraf de rollen, positie, verantwoordelijkheden en verwachtingen ten aanzien 

van de inpassing en ruimtelijke kwaliteit binnen het project zijn bepaald, kan het 

projectteam op zoek naar iemand die de rollen in kan vullen. In het geval dat de 

inpassing in stad en/of landschap een belangrijk onderdeel van het proces vormt, is 

het verstandig een ruimtelijk ontwerper toe te voegen aan het projectteam. Het 

aantrekken van expertise op het gebied van ruimtelijk ontwerpen kan voor 

financiering vanuit de dijkrekening in aanmerking komen. 

 

Bij de uitvraag is het van belang voor een ontwerpbureau of ruimtelijk ontwerper te 

kiezen welke staat ingeschreven in het architectenregister en ervaring heeft met 

dijkverbeteringprojecten, omgevingsprocessen en waterschappen.  

Over het inschakelen van expertise op het gebied van landschappelijke inpassing en 

ruimtelijke kwaliteit is veel informatie beschikbaar. Daarnaast beschikt de 

programmadirectie over een netwerk van adviseurs en collega-beheerders die 

advies kunnen geven op dit gebied.  

 

 Tip 

Meer informatie over de verschillende typen ruimtelijke ontwerpers is te 

vinden in ‘Ontwerpen in het MIRT’.  

 

De ‘Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving’ gaat uitgebreid in op 

de benodigde producten en het opzetten van een goede uitvraag naar een 

Dijkverbetering Capelle – Schieland Krimpenerwaard 

Schetsen van de mogelijke oplossingen voor de dijkverbetering droegen bij dit 

project veel bij aan de afweging van verschillende alternatieven. Ze gaven de 

mogelijke oplossingen helder weer waardoor het projectteam de besluitvorming 

goed kon voorbereiden. Daarnaast zorgde de beelden voor inzicht en draagvlak 

bij de belangrijke stakeholders zoals archeologen en cultuurhistorici.  

De bovenstaande schets van de dwarsdoorsnede van het dijkprofiel bij de 

slotgracht gaf uiteindelijk de doorslag in het proces voor draagvlak van de 

gemeente en omwonenden. Het ontwerp en de landschappelijke inpassing is 

nader omschreven in paragraaf 6.1. 
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ontwerper. Deze handreiking is opgesteld door Rijkswaterstaat en sluit aan 

op de MIRT werkwijze. 

 

Het ‘Technisch Rapport Ruimtelijke Kwaliteit’ heeft een uitgebreide 

beschrijving van het ruimtelijk ontwerpproces en de invulling daarvan. 

 

De Handreikingen Ruimtelijke Kwaliteit voor de Rijn, Waal en IJssel van 

Ruimte voor de Rivier omschrijven uitgebreid alle kwaliteiten van deze 

riviertakken en zijn goed bruikbaar voor HWBP projecten.  

 

Alle genoemde publicaties zijn te downloaden via de website van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
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4 De financieringsregeling 

De financieringsregeling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kent als 

uitgangspunten ‘Sober en Doelmatig’. Dit hoofdstuk biedt duidelijkheid over de 

inhoud en toepassing van de financieringsregeling in relatie tot landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Logisch, Eenvoud en Specifiek zijn handvatten die 

helpen deze relatie te onderbouwen en zullen nader worden toegelicht in paragraaf 

4.1.  

De financieringsregeling biedt de mogelijkheid om af te wijken van de 

uitgangspunten als dit vanuit het specifieke project logisch en doelmatig 

onderbouwd kan worden. De mogelijke redeneerlijnen zijn uitgezet in paragraaf 4.2 

ter praktische ondersteuning. 

De processtappen van de aanvraag tot financiering vanuit de dijkrekening als HWBP 

project in relatie tot inpassing en ruimtelijke kwaliteit zijn beschreven in paragraaf 

4.3.  

 

Ter ondersteuning van dit hoofdstuk zijn de aanpak en redeneerlijnen in relatie tot 

financiering van drie projecten omschreven in hoofdstuk 6. In paragraaf 6.1 staan 

de redeneerlijnen en financiële afspraken tussen het Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard en de omgeving van het project Capelle-Moodrecht 

omschreven. Als HWBP-2 project is Kustwerk Katwijk een voorbeeld waarbij het 

Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk uitgebreid aandacht 

besteedden aan inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Het samenwerkingsproces en de 

financiële afspraken zijn beschreven in paragraaf 6.2. Waterschap Groot-Salland 

maakte de bestuurlijke keuze om een deel van het project Dalfsen voor te 

financieren om integraal te versterken met een gebiedsontwikkeling. Hoe zij 

anticipeerden op de ontwikkelingen, welke afspraken zij maakten en samenwerken 

met de gemeente Dalfsen en de private ontwikkelaar staat omschreven in 6.3. 

 

Om de inhoud en toepassing van de uitgangspunten ‘Sober en Doelmatig’ te 

verduidelijken volgt hieronder een beschrijving vanuit het oogpunt landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit. De definitie zoals deze wettelijk omschreven is in 

de financieringsregeling staat geciteerd in bijlage 1.  

 

 

 
 

 

 

Doelmatig 

Doelmatig houdt in dat de totale kosten van een primaire waterkering 

gedurende de resterende levensduur worden geminimaliseerd.  

Doelmatigheid omvat ook locatiespecifiek en risicogestuurd investeren vanaf de 

voorkant van het proces. Een locatiespecifieke en risico gestuurde investering in 

de verkenningsfase van een project, bijvoorbeeld in landschappelijke inpassing 

en kwaliteit, kan richting realisatie doelmatig zijn.  

Sober 

Sober wil zeggen dat alleen de kosten van maatregelen om de primaire 

waterkering weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen en de wettelijke 

inpassing daarvan in de omgeving, voor financiering in aanmerking komen. 

Sober is slim omgaan met de middelen die je hebt. Een goede inpassing met 

locatiespecifieke maatregelen om nadelige gevolgen van een plan te 

voorkomen, beperken of te compenseren in de omgeving hoort daar bij. 
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4.1 Logisch, Eenvoud en Specifiek 

 

Logisch, Eenvoud en Specifiek zijn praktische handvatten die, doorbouwend op de 

inhoud van de financieringsregeling, de essentie van landschappelijke inpassing en 

ruimtelijke kwaliteit binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma definiëren. Voor 

een project zijn deze begrippen naar de financiële en ruimtelijke onderbouwing te 

vertalen.  

 

Logisch 

De te financieren kosten voor de inpassing in stad en landschap zijn een logisch 

gevolg van afgewogen keuzes en integraal ingebed in het project. Het projectteam 

heeft vooraf nagedacht, samengewerkt met omgevingspartijen en is in staat alle 

kosten voor maatregelen op gebied van landschappelijke inpassing logisch te 

onderbouwen. De gekozen oplossing voor de veiligheidsopgave is in de ogen van 

medebeheerders volkomen helder. Het is logisch dat het project op de gekozen 

wijze ruimtelijk is ingepast in zijn omgeving en wordt uitgevoerd.  

 

Eenvoud 

Kwaliteit, weloverwogen, selectief en precies goed. In ontwerpjargon is eenvoud een 

begrip dat staat voor ‘begrijpelijkheid en schoonheid’ in de beleving. In de te 

financieren kosten is dit te vertalen naar dat doen wat nodig is met oog voor 

ruimtelijke kwaliteit.  

 

Specifiek 

De te financieren kosten voor de landschappelijke inpassing zijn specifiek voor het 

project. Dat houdt in dat de getroffen maatregelen per definitie niet voor ieder 

project financierbaar zijn. Dit is maatwerk en afhankelijk van de specifieke context 

en omgeving van het project. Het projectteam kan logisch onderbouwen waarom de 

genomen maatregelen voor de landschappelijke inpassing voor die specifieke 

situatie bijdragen aan de projectdoelen.  

4.2 Redeneerlijnen 

 

Uit de financieringsregeling volgt dat alleen de kosten van maatregelen om de 

primaire waterkering weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen voor financiering 

in aanmerking komen. Een goede inpassing in de omgeving maakt hier onderdeel 

vanuit. Voor een aanvullende maatregel, niet zijnde waterveiligheid, zoals het 

versterken van de ruimtelijke kwaliteit of het verbeteren van de lokale 

verkeerssituatie is aanvullende financiering nodig omdat deze niet financierbaar is 

vanuit de dijkrekening.  

De regeling biedt de mogelijkheid om af te wijken als dit vanuit het specifieke 

project logisch en doelmatig onderbouwd kan worden. De beoordeling of een 

maatregel op het gebied van inpassing en ruimtelijke kwaliteit financierbaar is, vindt 

plaats op basis van de procesmatige onderbouwing en gesignaleerde risico’s met 

bijbehorende beheersmaatregelen. Daarom is het niet op papier vast te leggen 

welke maatregelen “niet” en welke maatregelen “wel” financierbaar zijn vanuit de 

dijkrekening. Dit is maatwerk, specifiek per project en afhankelijk van de locatie, 

aard, omvang, complexiteit en het doorlopen proces.  

 

Ter verheldering zijn in deze paragraaf een aantal redeneerlijnen uiteengezet die 

helpen bij de onderbouwing van de kosten op het gebied van landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit. 
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4.2.1 De integrale veiligheidsopgave 

Een integraal ruimtelijk ontwerp komt tot stand in samenwerking met de omgeving. 

Het belang van de beheerder is de waterveiligheidsopgave. Omgevingspartijen 

hebben vaak andere maatschappelijke belangen en wensen. Dit spanningsveld is 

een inhoudelijk en bestuurlijk proces waarbij het mogelijk is om met een integraal 

ontwerp een maximale maatschappelijke opbrengst te genereren tegen zo laag 

mogelijke maatschappelijke kosten. Vanuit de financieringsregeling gezien komen 

die ruimtelijke proces- en uitvoeringsmaatregelen in aanmerking die onderdeel zijn 

van de waterveiligheidsopgave. Ruimtelijke uitvoeringsmaatregelen die niet 

integraal verbonden zijn met de waterveiligheidsopgave vallen onder meekoppelen.  

 

Het kan voorkomen dat tijdens de afweging van verschillende varianten blijkt dat 

een sobere variant alleen een volwaardig alternatief kan bieden als er extra 

middelen besteed worden aan inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Denk bijvoorbeeld 

aan een grondoplossing met extra ruimtelijke inpassingmaatregelen als alternatief 

voor een dure diepwand oplossing. In dit geval is het logisch om voor de goedkopere 

variant met extra ruimtelijke inpassingmaatregelen te kiezen. Bij een slim en 

integraal ontwerp kan dit zelfs een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit opleveren. 

Ter illustratie is deze redeneerlijn verder uitgewerkt in de beschrijving van het 

project Capelle-Moordrecht in paragraaf 6.1. 

4.2.2 Landschappelijke inpassing heeft een positief effect op risico’s 

Het proces van integraal en ruimtelijk ontwerpen van het project heeft als 

bijkomend voordeel dat de projectrisico’s op het gebied van draagvlak en 

doorlooptijd afnemen. Integraal en ruimtelijk ontwerp is een procesaanpak wat een 

project aan de voorkant in kan zetten om te sturen op risico’s. Hoe zwaar dit proces 

wordt opgetuigd is afhankelijk van de aard, complexiteit en omvang van het project.  

Een sterke focus op ruimtelijk ontwerpen in het proces is, bij een omvangrijk project 

met een complexe omgeving waar veel belangen spelen, vaak doelmatig. Bij een 

klein project waar alleen de grasbekleding vervangen moet worden zal dit zware 

accent op ruimtelijk ontwerpen minder doelmatig zijn.  

Het proces van integraal en ruimtelijk ontwerpen kan voor financiering in 

aanmerking komen. De beheerder kan vanaf de start van de verkenningsfase tot het 

einde van het project expertise aantrekken op het gebied van ruimtelijk ontwerpen 

als dit doelmatig is en een positief effect heeft op de projectrisico’s. 

4.2.3 Bestaande ruimtelijke kwaliteit behouden 

De inpassing van een waterveiligheidsmaatregel is erop gericht om de ruimtelijke 

kwaliteit van de omgeving op minimaal hetzelfde niveau te houden als voor de 

uitvoering van de maatregel. Hierbij geldt: ‘Dat wat er nu is, komt terug.’  

Dit houdt bijvoorbeeld in dat de essentiële waarden en kwaliteiten van een dijk 

behouden blijven of terugkomen na de uitvoering van de verbetering. Eventuele 

meerkosten in de uitvoering en het proces van de landschappelijke inpassing kunnen 

in aanmerking komen voor financiering vanuit de dijkrekening.  

4.2.4 Negatieve effecten op ruimtelijke kwaliteit beperken en compenseren 

Het kan voorkomen dat de beste technisch mogelijke oplossing een negatief effect 

heeft op het niveau van ruimtelijke kwaliteit in een omgeving. Denk bijvoorbeeld 

aan een duinenrij die drie meter verhoogd moet worden en daardoor het uitzicht van 

de woningeigenaren aan de boulevard volledig wordt weggenomen. Bij een 

dergelijke afname is het mogelijk om in de directe omgeving compenserende 

maatregelen te treffen die de negatieve effecten beperken en de ruimtelijke kwaliteit 

weer op minimaal hetzelfde niveau brengen. Daarbij gaat de voorkeur naar de 

oplossing van de hoogste kwaliteit.  
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Om deze redenatie transparant te onderbouwen is het aan te bevelen één of 

meerdere experts te laten adviseren over de eventuele afname in ruimtelijke 

kwaliteit en de relatie met de gekozen oplossingsrichting en/of compenserende 

maatregelen.  

Zowel de proceskosten, zoals de inzet van een kwaliteitsteam en het aantrekken van 

expertise op het gebied van ruimtelijk ontwerpen, als de beperkende en 

compenserende ruimtelijke uitvoeringsmaatregelen kunnen (deels) voor financiering 

vanuit de dijkrekening in aanmerking komen.  

4.2.5 Anticiperen 

Integraal ontwerpen en landschappelijke inpassing gaat niet alleen over het 

bestaande plangebied van een project, maar ook over toekomstige ontwikkelingen. 

Het kan voorkomen dat de waterveiligheidsopgave vanwege urgentie zo snel 

mogelijk uitgevoerd wordt terwijl een aantal jaar later een gebiedsontwikkeling 

voorzien is. In dat geval gaat een goede inpassing over het anticiperen op deze 

ontwikkeling, zodat deze in de toekomst mogelijk blijft.  

Het eerder uitvoeren van projecten door middel van voorfinanciering om te 

anticiperen op een gebiedsontwikkeling is ook mogelijk. Het project Dalfsen van 

Waterschap Groot-Salland is hiervan een mooi voorbeeld en staat beschreven in 

paragraaf 6.3. 

 

 Tip 

De programmadirectie Hoogwaterbescherming organiseert de mogelijkheid 

om tussentijds advies te vragen aan collega-waterbeheerders om de 

onderbouwing van de verwachte realisatiekosten en kostenverdeling tussen 

partijen met betrekking tot landschappelijke inpassing, te checken en waar 

nodig aan te scherpen. 

4.3 Processtappen financiering inpassing & ruimtelijke kwaliteit 

4.3.1 Plan van Aanpak, review en toets 

Een HWBP project doorloopt drie fases: de verkenning, de planuitwerking en de 

uitvoeringsfase. Voorafgaand aan iedere fase dient het projectteam een Plan van 

Aanpak in bij de programmadirectie Hoogwaterbescherming voor een 

beschikkingsaanvraag. Dit plan bevat een beschrijving van de uit te voeren 

werkzaamheden, een raming, planning en risicodossier.  

Om in aanmerking te komen voor financiering dienen de procesmaatregelen en/of 

uitvoeringsmaatregelen op het gebied van landschappelijke inpassing en ruimtelijke 

kwaliteit samen met de doelmatigheidsonderbouwing per fase opgenomen te worden 

in het Plan van Aanpak. De redeneerlijnen uit de vorige paragraaf kunnen hierbij 

helpen maar dienen wel specifiek uitgewerkt te worden voor het betreffende project. 

 

Het Plan van Aanpak kan op aanvraag van de beheerder ingediend worden voor een 

review. Een processchema van de review en toets is te vinden in bijlage 3.  

De review wordt uitgevoerd door collega waterbeheerders. Het reviewteam 

beoordeelt het Plan van Aanpak en adviseert op de risicogestuurde aanpak en de 

doelmatigheidsonderbouwing.  

Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit vormt expliciet onderdeel van de 

review. Het reviewteam kijkt hierbij naar de geplande procesaanpak van het 

projectteam op dit onderwerp in relatie tot de risico’s en complexiteit van het 

project. Daarom is het voor het reviewteam van belang dat de procesmaatregelen 

en/of uitvoeringsmaatregelen op het gebied van inpassing en ruimtelijke kwaliteit 

samen met de onderbouwing helder en integraal zijn verwerkt in het Plan van 

Aanpak, het risicodossier, de planning en de raming.  
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De review dient als voorbereiding op de formele toets aan de financieringsregeling. 

Op basis van de reviewresultaten heeft het projectteam de mogelijkheid om het Plan 

van Aanpak nog aan te passen. Bij de formele toets zijn wederom collega-

beheerders betrokken en kijkt men of de aanvraag tot beschikking wettelijk voldoet 

aan de financieringsregeling en hoe de reviewresultaten verwerkt zijn. Ook voor de 

toetsers is het van belang dat de proces- en uitvoeringsmaatregelen inzichtelijk in 

het Plan van Aanpak staan beschreven zodat de onderbouwing en redeneerlijn 

helder is. 

 

Een goede inschatting vooraf van de benodigde aandacht voor landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit en de bijbehorende risico’s is dus essentieel voor 

het Plan van Aanpak en het vervolg van de projectfase.  

4.3.2 Projectplan 

Aan het einde van de planuitwerkingsfase dient de beheerder het opgestelde 

projectplan formeel te laten goedkeuren door de provincie als Bevoegd Gezag 

voordat de overgang naar uitvoeringsfase kan plaatsvinden. Deze goedkeuring is 

nodig omdat plannen rondom primaire waterkeringen vaak doorwerken in de 

ruimtelijke ordening.  

In het Bestuursakkoord Water (2011) hebben waterschappen, provincies en Rijk 

afgesproken dat bij de goedkeuring de focus zal liggen op de ruimtelijke 

consequenties en landschappelijke, natuur- en culturele waarden.  

In de ‘Wegwijzer Waterwet’ (2014) staat het volgende hierover geschreven: ‘Het 

plan bevat ten minste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop 

dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen 

voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige 

gevolgen van de uitvoering van het werk.’  

Landschappelijke inpassing is hierbij een aspect dat thuishoort in het projectplan.  

 

 Tip 

Het betrekken van de provincie vanaf de start van het project vanuit de rol 

van Bevoegd Gezag kan verrassingen op het gebied van inpassing en 

ruimtelijke kwaliteit bij de goedkeuring van het projectplan voorkomen.  
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5 De processtappen van ruimtelijk ontwerpen 

Zoals in de hoofdstuk 3 is besproken, hangt de hoeveelheid aandacht en inzet op 

het gebied van inpassing in stad of landschap en ruimtelijke kwaliteit af van de aard, 

omvang en complexiteit van het project. Dit heeft ook invloed op de zwaarte 

waarmee men het proces van ruimtelijk ontwerpen binnen een 

waterveiligheidsproject opzet.  

In dit hoofdstuk bespreken we het proces waarbij inpassing en ruimtelijke kwaliteit 

een belangrijk en integraal onderdeel vormt van het project en waarbij een 

ruimtelijk ontwerper is toegevoegd aan het projectteam. Het ruimtelijk 

ontwerpproces van een project waarbij dit onderwerp minder aandacht behoeft zal 

er dus minder uitgebreid uitzien. 

5.1 Verkenningsfase 

 

Tijdens deze fase komt er veel informatie op het projectteam af, wat uiteindelijk tot 

een weloverwogen voorkeursalternatief moet leiden. In deze fase is het proces van 

ruimtelijk ontwerpen gericht op het verzamelen en analyseren van alle informatie. 

Bijvoorbeeld een analyse van de opgave, de bestaande landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, de bestaande ruimtelijke plannen van het rijk, 

provincies en gemeenten en alle wensen en belangen van de omgeving.  

Vervolgens is het van belang een richting of visie te kiezen voor het project die leidt 

tot heldere uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing. Dit kan bijvoorbeeld 

door middel van het opstellen een ruimtelijke visie.  

De uitgangspunten hiervan dienen als input voor het op te stellen beoordelingskader 

waaraan het voorkeursalternatief moet voldoen. Daarnaast kunnen ook de 

ruimtelijke ambities van het project hierin worden opgenomen en dient dit als basis 

voor het vervolg van het project. De ruimtelijke visie kan door een ruimtelijk 

ontwerper in samenwerking met de omgevingsmanager en de andere leden van het 

projectteam worden opgesteld. Daarnaast kan de ruimtelijk ontwerper meewerken 

aan en adviseren over de verschillende op te stellen varianten en het proces om te 

komen tot een voorkeursalternatief.  

Een ruimtelijke visie wordt vaak in samenspraak met omgevingspartijen opgesteld, 

bijvoorbeeld door het organiseren van workshops of ontwerpateliers. De stappen 

kunnen daarom samengevoegd worden met de stappen die gezet worden om te 

komen tot de keuze welke meekoppelkansen, andere belangen of doelen integraal 

mee te nemen. Dit is een keuze die de beheerder samen met andere partijen, zoals 

de gemeente en provincie, maakt. De ruimtelijke visie kan een brug en verbinding 

leggen tussen deze partijen. 

 

 Het ‘kader ruimtelijke kwaliteit en vormgeving’ is opgesteld voor intern 

gebruik bij Rijkswaterstaat, maar bevat een bruikbare generieke 

beschrijving van de mogelijke processtappen in projecten. Het kader is te 

downloaden via de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

 

 
 

Uiterwaardvergraving en dijkteruglegging Munnikenland - Rivierenland 

Bij het Ruimte voor de Rivier project Munnikenland is veel aandacht besteed 

aan het maken van een ruimtelijke visie en deze te vertalen naar een 

beoordelingskader. De rol van de ruimtelijke visie en het beoordelingskader met 

betrekking tot ruimtelijke kwaliteit bij Munnikenland is nader omschreven in 

paragraaf 6.5.3. 
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5.2 Planuitwerking 

 

In de planuitwerking wordt de ruimtelijke vormgeving van de maatregel en de 

samenwerking met de techniek belangrijker. De ruimte die de technische oplossing 

biedt voor vormgeving en de ruimtelijke effecten daarvan komen aan de orde. Met 

de samenwerking tussen ontwerper en technisch manager in het team is de kans 

groter dat techniek en ruimtelijke kwaliteit samenvallen.  

 

Tijdens de planuitwerking is het van belang dat de opgestelde ruimtelijke 

uitgangspunten uit de ruimtelijke visie specifieker worden uitgewerkt nu het 

voorkeursalternatief bekend is. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het opstellen 

van een inpassingsvisie. Deze visie vormt een ontwerpkader, vanuit ruimtelijke 

kwaliteit, bij de uitwerking naar het projectplan en de toekomstige realisatie. De 

visie houdt rekening met toekomstige ontwikkelingsplannen, van bijvoorbeeld 

gemeenten en provincies, voor het gebied. De inpassing van het ontwerp wordt 

hiermee afgestemd. 

 

In het projectplan worden de opgestelde ruimtelijke uitgangspunten uit de 

inpassingsvisie vertaald naar het niveau van concrete inrichtingsmaatregelen en het 

daarbij behorende ruimtebeslag. Dit kan bijvoorbeeld door een landschapsplan 

hierin op te nemen. Deze vormt tevens de basis voor de realisatiefase en 

voorbereiding naar de uitvoering. Technische eisen, ruimtelijke ontwikkelingen, 

aanwezige natuur, archeologie, cultuurhistorie, bodem en water, het beheer en te 

nemen mitigerende en compenserende maatregelen zijn integraal opgenomen in het 

landschapsplan. Dit is bijvoorbeeld een tekening van de landschapselementen in het 

voorgestelde dijkontwerp die samen met het projectplan ter inzage wordt gelegd. 

 

Naast de architectonische uitwerking van de maatregel kan een ruimtelijk ontwerper 

zorg in deze fase dragen voor het uitwerken van de in de verkenningsfase 

opgestelde ruimtelijke uitgangspunten richting het projectplan en de realisatie.  

 

 Voorbeelden van ruimtelijke visies, beoordelingskaders, inpassingsvisies en 

landschapsplannen waar ruimtelijke inpassing en kwaliteit een grote rol 

speelde bij waterveiligheidsprojecten zijn te vinden op de website van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Landschappelijke inpassing & MER 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het 

milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De MER-

procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond 

waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de 

bestemmingsplanprocedure, of een milieuvergunningsprocedure. 

Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit is op het moment van 

schrijven nog geen standaard onderdeel in de MER-procedure. De beheerder 

kan er wel actief voor kiezen om de MER in te zetten als integraal 

afwegingskader waar landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit 

onderdeel van is. Hier kan men de gemaakte afwegingen in het proces 

inzichtelijk maken voor het team maar ook voor het Bevoegd Gezag.  

De Commissie MER is op advies van het College van Rijksadviseurs gestart met 

verschillende pilots waar landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit 

integraal onderdeel uitmaakt van de MER procedure. De bevindingen van deze 

pilots zullen verwerkt worden in een speciale handreiking van de Commissie 

MER. Zij verwachten deze eind 2014 gereed te hebben.  
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5.3 Marktbenadering 

 

Het proces van uitvraag naar de aannemer heeft veel invloed op de wijze waarop 

landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit in de uitvoering wordt 

meegenomen. De eerder opgestelde visies kan men vertalen naar uitgangspunten 

en op nemen in het programma van eisen. Dit kan apart, bijvoorbeeld door een 

esthetisch programma van eisen op te stellen of integraal in het algemene 

programma van eisen.  

In beide gevallen is het een toespitsing van de geformuleerde inpassingsvisie, het 

projectplan en het landschapsplan en zoomt het in op de omgevingsaspecten van 

het project. Het maakt integraal onderdeel uit van de uitvraag en dient als 

ontwerpkader voor de marktpartijen. Op basis van het (esthetisch) programma van 

eisen dient het ontwerp- en realisatieproces vorm te krijgen.  

 

De bij het projectteam 

betrokken ruimtelijk 

ontwerper kan de eisen, 

uitgangspunten en het 

ontwerpkader opstellen waar 

de ruimtelijk ontwerper van 

de uitvoerende marktpartij 

aan moet voldoen.  

Het komt steeds vaker voor 

dat de aannemer een 

landschapsarchitect betrekt 

aan zijn kant om de 

ruimtelijke kwaliteit en 

vormgeving bij de uitvoering 

te borgen. Na gunning kan de ruimtelijk ontwerper van de beheerder betrokken 

blijven als adviseur. 

 

 Tip 

De ‘Handreiking ruimtelijke kwaliteit en vormgeving’ bevat een checklist die 

kan helpen bij het opstellen van de eisen.  

 

De inhoud en diepgang van het (esthetisch) programma van eisen is afhankelijk van 

een aantal aspecten, zoals de contractvorm, de aanbestedingswijze en de EMVI-

criteria. 

De gekozen contractvorm kan invloed hebben op het (esthetisch) programma van 

eisen. Bij een RAW constructie zal het PVE veel diepgang bevatten terwijl bij een 

D&C of DBFM contract het document conceptueler blijft en veel ontwerpvrijheid 

geeft.  

De gekozen aanbestedingsvorm is ook van invloed op de inhoud van het PVE. Een 

aanbesteding op basis van laagste prijs zonder aanbiedingsontwerp vergt een 

andere aanpak dan bijvoorbeeld een aanbesteding met een Concurrentiegerichte 

Dialoog. 

In geval ruimtelijke kwaliteit en vormgeving een EMVI-criterium zijn in de 

aanbesteding, dan dient in het PVE duidelijk aangegeven te worden op welke 

aspecten de markt zich kan onderscheiden en op welke wijze dat beoordeeld wordt. 

 

Bij vroegtijdige marktbenadering zal de focus van het PVE meer liggen op 

procesmaatregelen omdat de opgave nog veel ontwerpvrijheid kent. Dit was 

bijvoorbeeld het geval bij de dijkverbeterings Schoonhovenseveer – Langerak. Dit 

project staat nader omschreven in paragraaf 6.5.1.  
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 Tip 

Voor specifieke kennis over vroegtijdige marktbenadering en 

landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit beschikt de 

programmadirectie over een netwerk van adviseurs en collega-beheerders 

die advies kunnen geven bij het opstellen van de uitvraag en het 

(esthetisch) programma van eisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Uitvoering 

 

Bij een ruimtelijk complex project is de bewaking van de landschappelijke inpassing 

en ruimtelijke kwaliteit in de uitvoering van belang. Een goed ingepast ontwerp valt 

of staat met de uitwerking van de details. Bij de uitvoerende partij dient hiervoor 

voldoende aandacht te zijn. Afhankelijk van de aanbestedingsvorm kan de 

beheerder een managementplan ruimtelijke kwaliteit en vormgeving (RK&V)3 en een 

inschrijvingsontwerp vragen als inschrijvingsdocumenten bij de aanbesteding.  

 

Het managementplan RK&V 

heeft tot doel te borgen dat 

marktpartijen 

landschappelijke inpassing 

en ruimtelijke kwaliteit in het 

ontwerp- en realisatieproces 

een passende plek geven. 

Van inschrijving tot 

oplevering van het project. 

Als de beheerder hierom 

vraagt kunnen de 

marktpartijen zelf op zoek 

gaan naar een ruimtelijk 

 
3 Andere voorkomende benamingen zijn ‘plan van aanpak vormgeving’ of ‘vormgevingsplan’ 

Voorbeeldproces voor ruimtelijk ontwerpen in het project 
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ontwerper waarmee zij willen samenwerken.  

In het managementplan RK&V komt de samenstelling van het ontwerpteam aan 

bod, de borging van landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit tijdens de 

uitvoering en raakvlakbeheersing met betrokken disciplines.  

 

Afhankelijk van de aanbestedingsvorm kan de beheerder een inschrijvingsontwerp 

vragen. Aan de hand van dit inschrijvingsontwerp kan de beheerder toetsen of het 

ontwerp voldoet aan de gestelde eisen voor landschappelijke inpassing en 

vormgeving. In het geval dat landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit een 

EMVI criterium is, is het aan te raden om een groep van deskundigen het 

inschrijvingsontwerp te laten beoordelen en de meerwaarde hiervan te laten 

bepalen.  

 

Na gunning blijft kwaliteitsborging van groot belang. Afhankelijk van de gekozen 

marktbenaderingstrategie kan men toetsmomenten inbouwen waarop de aannemer 

gevraagde producten, zoals een voorlopig of definitief ontwerp ter toetsing indient 

bij het opdrachtgevend waterschap. De ruimtelijk ontwerper van het waterschap kan 

hierbij adviseren.  

 

 Tip 

Het helder en consequent doorlopen van de verschillende MIRT-fasen draagt 

bij aan de borging van inpassing en ruimtelijke kwaliteit binnen het project. 

Rond dus eerst het benodigde proces af alvorens de volgende stap te zetten.  

 

 
 

5.5 Beheer en onderhoud 

 

Een kering heeft onderhoud nodig om de waterveiligheid te kunnen waarborgen. 

Binnen de kaders van het HWBP heeft beheer en onderhoud, met de LCC 

benadering, een belangrijkere plek gekregen. Bij integraal ontwerpen aan inpassing 

en ruimtelijke kwaliteit is aandacht voor beheer en onderhoud van belang. Een 
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slecht te onderhouden ontwerp kan een negatief effect hebben op de ruimtelijke 

kwaliteit van de kering. Denk hierbij aan materialen die snel verweren en er 

daardoor armoedig uitzien of een hoek waar men net niet bij kan tijdens een 

onderhoudsbeurt.  

Tijdens het ontwerpproces aandacht besteden aan toekomstig beheer en onderhoud 

zorgt ervoor dat de verbeterde kering ook op de lange termijn zijn kwaliteit 

behoudt. Een maatregel hoeft daarbij niet altijd ‘onderhoudsvrij’ te zijn. Onderhoud 

biedt juist ook mogelijkheden om tot creatieve en slimme oplossingen te komen. 

Denk bijvoorbeeld aan een pad over de dijk dat ontstaat door een specifiek 

maaibeleid.  

 

Naast de materiaalkeuze en een ontwerp dat rekening houdt met onderhoud is het 

van belang om duidelijke afspraken te maken over het onderhoud en eventuele 

kosten hiervan. Dit kan binnen de eigen organisatie zijn maar ook met een 

betrokken partij zoals een gemeente, provincie of natuurorganisatie.  

Het komt vaak voor dat een kering meerdere functies heeft dan alleen waterkeren. 

Op het gebied van beheer en onderhoud kunnen daarom raakvlakken liggen. 

Heldere afspraken maken met betrokken partijen tijdens het ontwerpproces over 

wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en de kosten daarvan helpt om ook in 

de toekomst de ruimtelijke kwaliteit op het gewenste niveau te houden. 

 

5.6 Ondersteuning vanuit de programmadirectie Hoogwaterbescherming 

 

Naast deze handreiking is er op de website van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma veel bestaande informatie te vinden over 

landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit. De projectbegeleiders kunnen 

adviseren over nuttige documentatie en helpen bij het beantwoorden van vragen. 

Daarnaast zullen er regelmatig berichten op de website verschijnen waarin de 

uitvoerende projectteams vertellen over hoe zij omgaan met landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit in de lopende projecten.  

 

Door middel van vakdagen over inpassing en ruimtelijke kwaliteit ondersteunt de 

programmadirectie verdere uitwisseling van informatie tussen beheerders. De 

programmadirectie helpt bij het organiseren van excursies naar voorbeeldprojecten 

en zorgt ervoor dat inpassing en ruimtelijke kwaliteit aanbod komt in het 

opleidingsprogramma.  

 

Tot slot is de programmadirectie actief bezig om een groot netwerk van collega-

beheerders, ontwerpers en adviseurs die ervaring hebben met ruimtelijk ontwerpen 

in waterveiligheidsprojecten op te zetten. Op deze manier kan er actief kennis over 

dit onderwerp worden gedeeld. Collega-beheerders en adviseurs kunnen helpen met 

vragen over marktbenadering, de uitvraag naar een ruimtelijk ontwerper, het 

bepalen van de doelmatigheid en kansen en op voorhand een inschatting maken van 

benodigde aandacht voor landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit.  

 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een voortrollend programma, daarom zal 

de programmadirectie zichzelf blijven ontwikkelen in de ondersteuning die zij biedt. 

Suggesties, tips en aanvullingen vanuit de uitvoerende beheerders zijn daarom altijd 

van harte welkom.  
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6 Best Practices 

Dit hoofdstuk gaat nader in op de wijze waarop beheerders om kunnen gaan met 

ruimtelijke inpassing en kwaliteit aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten. 

Daarnaast is er een apart deel opgenomen voor drie projecten van Ruimte voor de 

Rivier waarbij veel ervaring is opgedaan met het onderwerp ruimtelijke kwaliteit.  

6.1 Dijkverbetering Capelle 

 

De dijkverbetering bij Capelle vindt plaats in een complexe historische omgeving. Het 

dijktraject van 400 meter is voornamelijk afgekeurd op binnenwaartse macrostabiliteit en loopt 

langs een historische slotgracht en monumentale panden. Het traject is aan de buitenzijde 

vrijwel geheel bebouwd en aan de binnenzijde staan een tweetal rijksmonumenten. In het 

rijksmonument aan de Dorpsstraat nr. 3, voorheen het voormalige Raadhuis van Capelle, is nu 

een sterrenrestaurant gevestigd. Het traject is opgedeeld in drie secties, Oostelijk deel 

Dorpstraat (1), middendeel (2), Westelijk deel Dorpsstraat (3). 

 

 

 

Omdat er door de historische slotgracht en 

bebouwing aan de binnenzijde van de dijk 

weinig ruimte is voor een grondoplossing 

leek een damwandconstructie de meest 

voordehandliggende oplossingsrichting. De 

omwonenden waren hierover echter minder 

enthousiast. Vanwege de veelal historische 

bebouwing bestaat er namelijk grote vrees 

voor schade aan de woningen, met 

daarnaast het beeld van veel overlast en 

bouwhinder tijdens de uitvoering. Het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard heeft vanaf het begin van 

het project hoog ingezet op omgevingsmanagement en samen met de gemeente en 

omwonenden gewerkt aan een dijkversterking met veel draagvlak. Deze samenwerkende 

houding zorgde ervoor dat de gemeente Capelle initiatief nam om het gehele gebied een 

opknapbeurt te geven. De gemeente heeft een landschapsplan laten opstellen gericht op de 

ontwikkeling van de openbare ruimte rondom het rijksmonument aan het raadhuisplein.  

Binnen dit plan is ook de ambitie geuit om de parkeerruimte tegenover het restaurant om te 

vormen tot een hoogwaardig plein met terras aan het water. Daarnaast wordt de 

toegankelijkheid naar de rivier versterkt door ter plaatse op het talud een tribunetrap aan te 

Inrichtingsplan raadhuisplein door gemeente 

Capelle 
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brengen. Dit voornemen, dat voortkwam uit de samenwerking met het Hoogheemraadschap, 

vergroot de belevingswaarde van het totale gebied en in combinatie met de keuze voor de 

grondoplossing wordt daarmee het draagvlak in de omgeving versterkt. 

De gekozen oplossing voor sectie 2 en 3 bestaat uiteindelijk uit een grondoplossing met, in 

sectie 3, een oeverconstructie die de grondoplossing keert bij de slotgracht om zodoende de 

cultuurhistorische kasteelbiotoop in stand te kunnen houden. Deze maatwerkoplossing wordt 

toegejuicht door omwonenden omdat daarmee de damwand uit beeld is en daarmee de kans 

op schade aan de woningen aanzienlijk minder is, met daarnaast ook veel minder bouwhinder. 

Verder is er in het ontwerp rekening gehouden met de ruimtelijke plannen van de gemeente. 

Hieronder volgt een overzicht van de inpassingmaatregelen per dijksectie.  

 

 

 

Sectie 3 

Dit gedeelte van de dijk loopt langs de historische slotgracht die aangemerkt is als ‘Kasteel-

biotoop’ en planologisch wordt beschermd op basis van de Provinciale verordening Ruimte. Een 

volledige oplossing in grond zou de slotgracht volledig dempen en was daarom onbespreekbaar 

voor de cultuurhistorici van de provincie. 

Daarom is gekozen voor een combinatie 

van grond en een oeverconstructie om 

de grondoplossing te keren bij de 

slotgracht. Om deze ingreep in te 

passen in de omgeving wordt de 

oeverconstructie, nog nader uit te 

werken door de aannemer of het een 

stabiliteitsscherm of een houten 

beschoeiing wordt, afgewerkt met een 

vlonder die tevens dient als wandelpad. 

Daarnaast wordt de oude trap vervangen 

door een nieuwe trap die aansluit bij de vormgeving van het vlonderpad en de aansluiting naar 

het Raadhuisplein. De vlonder en trap vormen integraal onderdeel van het landschapsontwerp 

van de gemeente Capelle en dragen slim bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in 

het gebied. Het alternatief van deze oplossing was een veel duurdere damwand constructie tot 

aan het pleistocene zand geweest welke totaal geen draagvlak had in de omgeving en circa 1,5 

miljoen duurder zou zijn. 

Het ontwerp en de aanleg van het Raadhuisplein bij het rijksmonument met het 

sterrenrestaurant wordt gefinancierd door de gemeente.  

 

 

 

Oplossing binnenzijde sectie 3  
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Sectie 2 

Een deel van het pleintje bij het restaurant wordt momenteel gebruikt voor het parkeren van 

auto’s. Nu de gemeente de belevingswaarde van dit gedeelte van de dijk wil opwaarderen 

komen deze parkeerplaatsen te vervallen. Op verzoek van de gemeente en het restaurant 

worden deze parkeerplaatsen in het plan verplaatst naar sectie 2. Hiervoor moet de dijk 

plaatselijk verbreed worden om zodoende langsparkeren mogelijk te maken.  

Om het draagvlak te 

vergroten heeft het 

hoogheemraadschap op 

verzoek van de gemeente 

de verbreding van de dijk 

en de aanleg van de 

parkeerplaatsen 

meegenomen in het 

projectplan.  

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel Meerwaarde Extra kosten (t.o.v. 1,5 
miljoen als alternatief) 

Extra aandacht afwerking 

damwand constructie sectie 3 

(vlonderpad, trappen) 

Alternatief voor damwand 

constructie; groot draagvlak 

in omgeving ivm minder kans 

op schade aan woningen; 

compenseren voor afname 

van ruimtelijke kwaliteit door 

gedeeltelijk dempen van 

slotgracht 

Ca. € 250.000 (excl. BTW) 

Verbreden dijk en aanleg van 

parkeerplaatsen 

Draagvlak gemeente; 

mogelijk maken van integrale 

gebiedsontwikkeling en 

daardoor indirect draagvlak 

bij omwonenden 

Ca. € 29.000 (excl. BTW) 

(excl. grondverwerving die 

nodig is voor de verbreding 

van de dijk) 

Ontwerp voor sectie 3 met vlonder en trappen 

Parkontwerp langs sectie 2 met de te verplaatsen parkeerplaatsen op de dijk 
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6.2 Kustwerk Katwijk – Hoogheemraadschap van Rijnland & gemeente Katwijk 

 

Het project Kustwerk Katwijk is onderdeel van het HWBP-2 en wordt samen met de gemeente 

Katwijk uitgevoerd. De aanleiding van het project was de afgekeurde kering die door het 

centrum van Katwijk aan Zee loopt door het Hoogheemraadschap van Rijnland versterkt moest 

worden. Tijdens de verkenningsfase van het project is de gemeente met het verzoek bij het 

Hoogheemraadschap gekomen om te onderzoeken of de waterkering gecombineerd kon 

worden met een parkeergarage om de toenemende parkeerdruk te faciliteren.  

De verkenningsfase heeft zich naar aanleiding van deze behoefte verbreed. Naast alternatieven 

voor de verbetering van de waterkering, zowel in het dorp als langs de boulevard, zijn er ook 

alternatieven ontwikkeld voor de combinatie met een parkeergarage. Het vervolg van deze 

planstudie is gezamenlijk opgepakt. Het zwaartepunt voor de waterkering lag bij het 

Hoogheemraadschap van Rijnland en voor de parkeergarage bij de gemeente Katwijk.  

 

 

 

In het besluitvormingsproces rond het voorkeursalternatief (VKA) heeft de projectorganisatie 

twee alternatieven uitgewerkt: dijk in duin met parkeergarage (beoogd VKA) en het 

referentiealternatief zandigeduinoplossing. Om te komen tot een keuze van het VKA zijn tussen 

de betrokken partijen afspraken gemaakt over de financiering. Deze afspraken zijn vastgelegd 

in een bestuursovereenkomst tussen HH van Rijnland, Gemeente Katwijk, provincie Zuid-

Holland en RWS programmabureau HWBP-2.  

 

Met deze bestuursovereenkomst is gekozen voor de dijk in duin met parkeergarage als VKA. 

De zandigeduinoplossing was een soberder oplossing maar betekende ook dat de duinenrij in 

het centrum met 2 tot 4 meter zou worden verhoogd en daarmee het zicht op zee vanaf de 

boulevard zou ontnemen. De Dijk in Duin oplossing houdt de waterkering lager, waardoor het 

contact tussen de boulevard en de zee beter behouden blijft. En bovendien een parkeergarage 

mogelijk maakt. Deze oplossing genoot de voorkeur van de regio en andere belanghebbenden. 

Het HWBP-2 ging akkoord met de financiering van het RA. De in de verkenningsfase geschatte 

meerkosten voor de Dijk in Duin oplossing zouden maximaal oplopen tot € 9 miljoen. In de 

bestuursovereenkomst is afgesproken dat deze meerkosten bij de regio kwamen te liggen.  

Omdat de kans op meerkosten van € 9 miljoen voor de gemeente Katwijk wel erg hoog was, 

zijn andere partijen ingestapt. De provincie Zuid-Holland heeft max € 2 miljoen ingelegd, 

Rijnland heeft € 1 miljoen van het eigen geld ingelegd (dit kwam dus niet van het HWBP-2) en 

er is max € 1,5 miljoen extra geld toegezegd van het Innovatiefonds RWS. Daardoor werd het 

risico voor de gemeente beperkt tot € 4,5 miljoen. Deze afspraken zijn bestuurlijk vastgelegd 

en zorgde ervoor dat het waterschap in de planuitwerking verder kon met het VKA, de Dijk in 

Duin oplossing met parkeergarage.  
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In de planuitwerking en realisatiefase bleek dat de verwachtte meerkosten voor de Dijk in Duin 

constructie konden worden beperkt en lager uit vallen dan € 9 miljoen.  

In het project trekken Rijnland en de gemeente Katwijk samen op als opdrachtgever. Om 

goede afspraken te maken over deze samenwerking is tussen de twee partijen een 

samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering gesloten. Over dit gezamenlijk 

opdrachtgeverschap moesten ook sluitende financiële afspraken worden gemaakt, zodat 

financiële discussies de samenwerking tijdens de uitvoering niet zouden frustreren en ook naar 

het HWBP-2 helderheid geschapen kon worden. In overleg met Rijnland, de gemeente en het 

HWBP-2 zijn deze volgens een procentuele verdeelsleutel op bestuurlijk niveau vastgelegd, 

inclusief afspraken rond de verdeling van de risicopot. Bij de bepaling van deze verdeelsleutel 

speelde de vergelijking tussen het VKA en RA een belangrijke rol.  

De procentuele verdeelsleutel houdt in dat de gemeente voor 100% financieel verantwoordelijk 

is voor de aanleg van de parkeergarage. De waterkering wordt voor het overgrote deel 

financieel gedekt door het HWPB-2, maar ook de gemeente heeft hierin een financiële bijdrage. 

Immers de gemeente was voorstander van een lagere veiligheidsoplossing in de vorm van een 

dijk in duin.  

De ruimtelijke inrichting van het gebied wordt voor een groot deel gefinancierd door het HWBP, 

immers ook zonder parkeergarage zou deze ruimte ingericht moeten worden na aanleg van de 

waterkering (inpassing). De extra wensen van de gemeente en extra ruimtelijke maatregelen 

worden gefinancierd door de gemeente. Op basis van het inrichtingsplan van de RA en het VKA 

is hier tussen beide partijen een verdeling over afgesproken. 

Iedere rekening die binnenkomt bij het project wordt via de afgesproken verdeelsleutel 

betaald. Administratief is dit wel meer werk, maar het geeft ook veel duidelijkheid in de 

samenwerking.  

 

Voor de verdeelsleutel van de ruimtelijke inrichting is zoals gezegd zowel voor het VKA als voor 

het referentiealternatief een inrichtingsplan gemaakt. Een landschapsarchitect is op intensieve 

wijze bij het project betrokken en draagt zorg voor het ontwerp, de kwaliteit en een goede 

inpassing van het project. Het ontwerp voor de ruimtelijke inrichting is tot stand gekomen via 

een intensief traject met de omgeving, waarbij de wensen van stakeholders zo goed als 

mogelijk vertaald zijn naar het ontwerp. Het gehele plan is uiteindelijk bekrachtigd in de 

besturen van zowel Rijnland als de gemeente en vastgelegd in het bestemmingsplan. 

 

 Het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit hoeft niet altijd meer geld te kosten. Een 

voorbeeld: de betonnen loopplaten naar het strand waren vaak glad en er waaide veel 

zand op. Bij het terugbrengen van deze strandovergangen houdt het project Kustwerk 

Katwijk in haar ontwerp hier rekening mee en zorgt er op slimme wijze voor dat deze 

problemen worden opgelost.  
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6.3 Dalfsen – Waterschap Groot-Salland 

 

Het project Dalfsen is een 

voorfinancieringproject dat 

vooruitlopend op de reguliere 

programmering van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

wordt uitgevoerd in 2014. Langs de 

Overijsselse Vecht zijn de dijk, over 

een totale lengte van 520 meter, en 

een kunstwerk afgekeurd. Ze 

voldoen niet aan de eisen voor 

hoogte. Het betreft een deel van 200 

meter ten westen van de brug en 

een deel van 320 meter ten oosten van de brug. Het project is opgesplitst om de westelijke 

200 meter vervroegd uit te kunnen voeren, inspelend op een ingrijpende gebiedsontwikkeling.  

Het oude gemeentehuis en de Eshuis fabriek worden vervangen door woningen, 

appartementen, horeca en winkels. De nieuwe woningen zijn beschikbaar in verschillende 

prijsklassen. In het plangebied komt ook een supermarkt. Samen met een totaal nieuw 

ingerichte openbare ruimte krijgt Dalfsen een mooi waterfront met het karakter van een 

levendig dorpscentrum. Begin 2013 is een bestuursovereenkomst getekend met de gemeente 

Dalfsen waarin is afgesproken de planvoorbereiding en realisatie voor de 200 meter ten westen 

van de brug in 2013-2014 voorgefinancierd uit te voeren. In de bestuursovereenkomst is onder 

meer geregeld dat ieder zijn 

eigen deel van de kosten 

voor rekening neemt en zijn 

afspraken gemaakt over het 

ophogen van de huidige 

keermuur tot normconforme 

hoogte (35 centimeter 

ophoging tot 4,70 + NAP), 

mogelijk op langere termijn 

gevolgd door het inzetten 

van een mobiele kering in 

de vorm van schotbalken. 

Bij het dimensioneren van 

de kering is rekening 

gehouden met deze extra 

uitbreiding in de toekomst. 

In combinatie met de door 

de gemeente geplande promenade aan de buitenzijde van de kade, doet deze oplossing recht 

aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en eis dat Dalfsen verbinding houdt met de Vecht. 
 

Naast dat Waterschap Groot-Salland hiermee anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en de 

beleefbaarheid van de omgeving, denkt zij ook mee met de inrichting van de promenade. De 

gemeente en ontwikkelaar hebben voor het ontwerp van de kade een prijsvraag uitgeschreven. 

Het winnende ontwerp hiervan is integraal opgenomen in het ontwerp van de kering in het 

projectplan. Het technisch ontwerp is zo vormgegeven dat het de aanleg van de promenade 

mogelijk maakt.  

Een mooi voorbeeld van de goede samenwerking was de materiaal keuze van de kademuren. 

Het oorspronkelijke idee was om deze uit te voeren met wandbeplanting, maar door de ligging 

op het hete zuiden bleek het lastig te zijn voor planten om te groeien. Ter voorbereiding van 

de goedkeuring van de welstand hebben het waterschap en de gemeente samen een 

landschapsarchitect in de hand genomen om te adviseren op materiaal keuze en het ontwerp 

te visualiseren.  
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Op bestuurlijk niveau zijn heldere afspraken gemaakt over de kosten van de integrale 

inpassing van de kering. Waterschap Groot-Salland financiert de plaatsing van de damwand, 

de deksloof aan de bovenzijde van de damwand en het herstellen van een bestaand stuk kade 

met trap. Hierbij sluiten zij met het ontwerp en de materialisering aan bij het totale ontwerp. 

De gemeente en ontwikkelaar financieren de aanleg van de promenade, de (geringe) 

meerkosten van het ontwerp en het materiaal van de kadewand dat ervoor zorgt dat de stalen 

damwand uit zicht is.  

 

Door de keuze van Waterschap Groot-Salland om dit project te gaan voorfinancieren kan de 

verhoging van de kering tegelijk plaatsvinden met de gebiedsontwikkeling. De promenade is 

hierdoor vijf tot zes jaar eerder klaar waardoor horeca zich hier al kan vestigen. Daarnaast 

voorkomt men hiermee dat men later, wanneer het gebied bewoond is, weer terug moet 

komen. Een kwalitieve en economische impuls voor het gebied.  
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6.4 Project Abbekesdoel – Waterschap Rivierenland 

 

Het project Abbekesdoel betreft een reconstructie van een kade en de herinrichting van de 

daarop liggende weg. Rivierenland heeft zowel de kade als de weg in eigen beheer. In het 

proces is er veel aandacht besteed aan het ontwerp van de bestrating die tot doel heeft om 

een veiligere verkeersituatie te creëren en de ruimtelijke kwaliteit en beleving te verbeteren. 

Abbekesdoel is een mooi voorbeeld waarbij met een slim integraal ontwerp en aandacht voor 

details de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit en beleving is verbeterd.  

 

Voor                 Na 
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6.5 Ruimte voor de Rivier 

 

De Dijkverbeteringsprojecten Schoonhovenseveer – Langerak (SLA) en de Hagestein – 

Opheusden (HOP) zijn twee van de 34 maatregelen binnen het programma Ruimte voor de 

Rivier. De Dijkverbetering Hagestein – Opheusden is op het moment van schrijven bijna in 

uitvoering, het project Schoonhovenseveer – Langerak bevindt zich nog in de 

planuitwerkingsfase. Binnen Ruimte voor de Rivier vormen de dijkverbeteringsprojecten de 

minderheid, het gros van de 34 projecten betreffen dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen, 

obstakelverwijderingen, een hoogwatergeul, een waterberging of een combinatie daarvan.  

 

Voor Ruimte voor de River is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit de tweede 

hoofddoelstelling. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft niet zozeer de doelstelling om 

de kwaliteit te verbeteren in een gebied, maar wel om tenminste hetzelfde niveau te behouden 

en nadelige gevolgen voor de omgeving te voorkomen, te beperken en/of te compenseren. 

Omdat er bij Ruimte voor de Rivier veel ervaring is opgedaan met ruimtelijk ontwerpen willen 

we onder andere deze twee dijkverbeteringsprojecten graag nader toelichten.  

 

De dijk heeft een grote kwaliteit als lijn in het landschap. Zeker waar de kruin relatief smal is 

en er steile taluds zijn, geeft de dijk het gevoel dat je boven het landschap zweeft. Je kijkt 

neer op het aangrenzende landschap met boomgaarden, weiden en bebouwing die soms 

doorlopen tot in de dijkvoet. Het landschap aan weerszijden van de dijk kan in grote mate van 

elkaar verschillen of juist op elkaar lijken. Ook in de uiterwaarden komen akkers en 

beplantingen voor, maar over het algemeen is er een groot contrast tussen het binnendijkse 

cultuurlandschap en de buitendijkse rivier. Hier is de dijk een heldere en logische grens.  

 

Tijdens het proces en het werken aan de twee dijkverbeteringen is consequent dit belangrijke 

leidende ruimtelijk principe gehanteerd: de dijk als scherpe grens in het landschap. De dijk is 

de baas.  

Dat betekent dat de hoofdvorm van de dijk (kruin, steile taluds, beheerstroken) een autonoom 

en continu karakter heeft. Indien versterkingsmaatregelen buiten de hoofdvorm van de dijk 

plaatsvinden, dienen ze te worden geïntegreerd in het landschap langs de dijk.  

 

Hoewel de beide projecten bovenstaand leidend principe delen, zijn er ook verschillen, namelijk 

de breedte van de opgave en wijze van aanbesteden.  

 Breedte  

De dijkverbetering SLA vindt plaats binnen het dijkprofiel en dus op het eigen terrein 

van het waterschap. Dat geldt niet voor dijkverbetering HOP dat een veel bredere 

aanpak kent. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het handboek 

ruimtelijke kwaliteit van HOP. Deze is als voorbeeld te downloaden op de website van 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

 Wijze van aanbesteden  

Bij HOP is alleen de realisatie inclusief het uitvoeringsontwerp uitbesteed. Bij SLA is de 

aanbesteding inclusief de planuitwerkingsfase. Dat betekent een vroegtijdige 

inschakeling van de markt met alle onzekerheden die daar bij horen. Vanwege de 

vroegtijdige aanbesteding was de ruimtelijke oplossing nog niet bekend. Daarom was 

het lastig anticiperen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit en zijn in het contract 

vooral proceseisen opgenomen. Onder andere de inschakeling van een erkende 

landschapsarchitect is hier verplicht gesteld. 

 

6.5.1 Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak – Waterschap Rivierenland 

 

Op vier plekken blijkt de dijk zwak als het niveau in de rivier stijgt. Oorzaak is de verdieping 

van de Lekbodem door erosie, waardoor watervoerende lagen zijn aangesneden. Via die lagen 



DEFINITIEF | Hoogwaterbeschermingsprogramma – Handreiking landschappelijke inpassing en ruimtelijke 

kwaliteit in waterveiligheidsopgaven | versie 1.0 

 

 

 
Pagina 43 van 55 

 

vindt het water gemakkelijk toegang tot het dijklichaam. Dit leidt ertoe dat de waterspanning 

in de dijk bij maatgevend hoogwater te groot wordt, waardoor de dijk binnenwaarts kan 

afschuiven.  

 

Kern van het winnende voorstel is de zogenaamde waterontspanner, een serie verticale 

drainagebuizen onder aan de binnenteenlijn van de dijk. Ze zullen worden verbonden door een 

horizontale verzamelleiding. De verticale drainagebuizen zullen op ongeveer 20 meter van 

elkaar worden geplaatst. Het betreft een passief afvoerproces, er zullen dus geen pompen 

nodig zijn.  

Het systeem is op zichzelf onzichtbaar, wel wordt elke verticale buis afgedekt door een 

betonnen plaat van ongeveer 1 bij 1 meter. Op gezette afstanden zullen stuwtjes en een serie 

uitwateringspunten geplaatst worden.  

 

Daarnaast is er op één deeltraject sprake van een hoogtetekort. De Veersedijk zal maximaal 

één meter verhoogd moeten worden. De ruimte voor de verhoging van de Veersedijk zal 

binnen de bestaande breedte van het dijklichaam gevonden moeten worden. Dat betekent dat 

de taluds steiler worden, ze gaan van 1:3 naar maximaal 1:2,5. 

 

 

 

Bij de dijkverbetering SLA is zowel de planuitwerking als de realisatie aanbesteed. Dat 

betekent dat de aannemer en zijn mensen het projectplan opstellen, zoals gebruikelijk in een 

dergelijke Design en Construct aanbesteding. In de proceseisen is gevraagd naar 

betrokkenheid van een erkend ontwerper. Dat is hier Berdie Olthof van Feddes Olthof 

landschapsarchitecten geworden. Voor de bouwkundige elementen zijn de architecten van 

Movaris betrokken. De marktpartijen zijn gedurende de zogenaamde dialoogfase uitgedaagd 

met innovatieve oplossingen te komen. 

 

Qua ruimtelijke kwaliteit is deze dijkverbetering er één voor fijnproevers. Veel van de te 

nemen maatregelen zullen namelijk onzichtbaar zijn. Het ondergronds drainagesysteem - de 

waterontspanner - zal een groot deel van de verbeteringsvraag oplossen. Toch zal dit systeem 

ook een serie zichtbare elementen genereren: de verticale drainagebuizen zullen stuk voor 

stuk worden afgedekt door een serie van ruwweg 150 afdekplaten of putdeksels.  

 

De verhoging van de Veersedijk zal gebeuren binnen het bestaande profiel, waardoor de 

dijktaluds steiler zullen worden en de dijk als lijn zal versterken. Het ter plaatse spontaan 

ontstane bos in de uiterwaard zal in het kader van het programma Stroomlijn – een 



DEFINITIEF | Hoogwaterbeschermingsprogramma – Handreiking landschappelijke inpassing en ruimtelijke 

kwaliteit in waterveiligheidsopgaven | versie 1.0 

 

 

 
Pagina 44 van 55 

 

programma los van Ruimte voor de Rivier – worden gekapt. In het contact met het programma 

Stroomlijn zal worden bezien hoe de bomenkap de landschapsbeleving kan versterken, met 

een verbeterd zicht op de rivier, de uiterwaarden, Schoonhoven en Nieuwpoort. De historische 

stad Nieuwpoort is onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Dit schept bepaalde 

kwaliteitsverwachtingen aansluitend op die historische verdedigingslinie. 

 

Aan het project is voorjaar 2014 een bezoek 

gebracht door het kwalitietsteam van 

Ruimte voor de Rivier. De aanbevelingen 

voortkomend uit het Q teambezoek worden 

meegenomen bij de verdere planuitwerking. 

Bijvoorbeeld de serie van 150 putdeksels 

langs de binnenteenlijn werd door het Q-

team gezien als een kans voor een 

ontwerpopgave. Ze kunnen gezien worden 

als een reeks landmarks of plateaus. Dit 

werd beschouwd als een serieuze en 

aantrekkelijke opgave voor een industrieel 

ontwerper. Ook de samenwerking met de 

programma’s Stroomlijn en de Oude 

Hollandse Waterlinie werd gezien als kans 

voor wederzijdse versterking.  

 

6.5.2 Dijkverbetering Hagestein – Opheusden – Waterschap Rivierenland 

 

Het dijkverbeteringstraject bestaat uit een heel aantal losse vakken, over een totale lengte van 

45 kilometer worden de vakken van bij elkaar 30 km lengte aangepakt. Naast het aanhouden 

van de hoofdlijn – de dijk is de baas - is sprake van vergaand maatwerk. Bij het opstellen van 

het precieze, gedetailleerde ontwerp is ernaar gestreefd de grote lijn niet uit het oog te 

verliezen maar toch zoveel mogelijk met eigenaren en gebruikers rekening te houden. De 

aanpak is succesvol, het aantal bezwaren na indiening van het projectplan was zeer beperkt. 

 

 

 

Bij het project is gekozen voor zoveel mogelijk versterking van de dijk met grond. Alleen daar 

waar er bebouwing vlak aan de dijk staat is gekozen voor een constructieve oplossing. Door de 

versterkingsmaatregelen zullen de dijken breder en logger worden. De ‘lijn’ of ‘scherpe grens’, 

zoals eerder beschreven, is dan niet langer vanzelfsprekend en vraagt dus extra aandacht. Bij 

de dijkverbetering Hagestein – Opheusden wordt er daarom op gelet dat de dijk als vorm goed 

zichtbaar blijft en zo compact mogelijk wordt gehouden.  

 

Zo zullen over een groot deel van het gebied aan de binnenzijde van de dijk lage grondbermen 

tegen de dijk worden aangebracht. Daarbij zal het grondgebruik vanuit de aangrenzende 

percelen doorlopen tot aan de beheerstrook onderaan de dijk. De grondbermen worden 
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daardoor visueel geïntegreerd in het landschap en de eigenaren en gebruikers houden ten 

opzichte van een klassieke technische dijkverbetering extra gebruiksruimte over. Daar waar 

het echt noodzakelijk is, zal in buitendijks gebied klei-ingraving plaatsvinden.  

 

 

Deze klei-inkassing zal reliëfvolgend gebeuren waardoor deze, na afloop van de 

werkzaamheden en het herstel van de zode, onzichtbaar zal zijn. Er is hier dus sprake van een 

visuele integratie.  

Daar waar oude monumentale bebouwing en/of beplanting voorkomt langs de dijk is een steil 

binnentalud aangehouden. Als dat niet mogelijk was, is het hoogteverschil door middel een 

stalen damwand opgelost. Zo zijn de oude en monumentale bomen langs de dijk vrijwel 

allemaal gespaard, hetzelfde geldt voor de historische bebouwing langs de dijk.  

Gedurende het proces was Pieter Schengenga van H+N+S Landschapsarchitecten betrokken 

om de basis te leggen voor en het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit.  
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Tijdens het planuitwerkingsproces is gezocht naar een optimale en integrale wisselwerking 

tussen ruimtelijk ontwerp, (geo-)techniek, ecologie, cultuurhistorie en beheer. Door alle 

technische en ruimtelijk ontwerpers tot intensieve samenwerking te brengen is een win-win 

situatie gecreëerd met een sober, doelmatig en gedragen ontwerp. De kwaliteit van het 

planuitwerkingsproces is een belofte voor de realisatiefase waar deze samenwerking doorgezet 

zal worden.  

 

Daarom is in de uitvraag voor de realisatie gevraagd naar een erkend ontwerper als adviseur 

van de aannemer op een adequate positie. Dat is Tijs van Loon van Bosch en Slabbers, 

landschapsarchitecten geworden. Hij zal nauw samenwerken met de projectmanager van de 

aannemer aan de zeven uitwerkingslocaties. Op die plekken is een nog gedetailleerde 

planuitwerking nodig. Daarnaast zal gedurende de uitvoeringvoorbereiding en tijdens de 

uitvoering zelf een gedetailleerdere uitwerking nodig zijn. Daarvoor is het noodzakelijk een 

ontwerper te betreken die kan samenwerken met technisch ontwerpers. Hij kan meedenken en 

in samenwerking met alle betrokkenen tot heldere, betaalbare en doelmatige oplossingen 

komen.  

 

6.5.3 Uiterwaardvergraving en dijkteruglegging Munnikenland – Waterschap Rivierenland 

 

Uiterwaardvergraving en dijkteruglegging Munnikenland is één van 34 maatregelen van het 

programma Ruimte voor de Rivier. In dit project, gelegen in het uiterste puntje van 

Gelderland, krijgt de rivier meer ruimte en er komt nieuwe natuur. Dat gebeurt door het 

terugleggen van de dijk en het graven van geulen in de uiterwaarden. Zo zijn de bewoners van 

het rivierengebied in de toekomst nóg beter beschermd tegen hoogwater en blijft het gebied 

aantrekkelijk. Bij project Munnikenland is, naast de waterveiligheidsdoelstelling, vanaf het 

begin veel oog geweest voor ruimtelijke kwaliteit. Nu, in de uitvoeringsfase, is goed te zien hoe 

deze plannen steeds meer vorm gaan krijgen.  

Een bijzonder gebied 

Munnikenland is onderdeel 

van het rivierenlandschap 

van de Waal. Het 

rivierenlandschap kent van 

nature een heldere 

opbouw: de rivier, de 

uiterwaarden, oeverwallen 

en de komgronden. 

Karakteristiek voor 

Munnikenland is de 

uitmonding van de 

Afgedamde Maas in de 

Waal. Munnikenland kent 

een hoge diversiteit aan 

flora en fauna. Langs de 

Waal is sprake van 

dynamische natuur en in de komgronden bevinden zich moerasachtige vegetaties. Bijzonder is 

de samenkomst van het rivier- en het getijdesysteem. Als de Haringvlietsluizen verder 

opengaan, zal de getijdeinvloed in Munnikenland toenemen. Grote delen van het gebied vallen 

onder de Habitatrichtlijn en zijn meegenomen in de voorbereiding voor aanwijzing als 

Natura2000 gebied. Typerend voor Munnikenland is de leegte. Door het beperkt aantal mensen 

dat woont en werkt in het gebied is het rustig en donker. De openheid geeft een ruimtelijk 

gevoel. 

 

Munnikenland in de uitvoering 
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Ruimtelijk kwaliteitskader  

Om voor dit project richting te geven 

aan de doelstelling ruimtelijke 

kwaliteit van het programma Ruimte 

voor de Rivier is eind 2007 een 

ruimtelijk kwaliteitskader (ruimtelijke 

visie) opgesteld. Deze visie gaf de 

gewenste ontwikkelingsrichting voor 

het plangebied aan. Er werd een 

gebiedseigen ontwikkeling 

nagestreefd, waardoor het ‘eigene’ 

van Munnikenland zou worden 

versterkt. Munnikenland is niet 

zómaar een stukje rivierengebied langs de IJssel of de Maas. Er moest worden voortgebouwd 

op de bestaande identiteit: bestaande kernwaarden moesten worden gerespecteerd en worden 

benut om nieuwe dragers van ruimtelijke kwaliteit te creëren. 

 

Doel ruimtelijk kwaliteitskader 

Doel van dit ruimtelijke kwaliteitskader was het waarborgen en versterken van de ruimtelijke 

kwaliteit van Munnikenland. Het was het toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit in de 

verdere planvorming (MER-studie) en uitvoering van project Munnikenland. Het kader bevat 

toetsbare criteria voor ruimtelijke kwaliteit. Zo ontstaat helderheid aan het begin van het 

planproces. In dit kader waren de toetsingscriteria geformuleerd als ‘ontwerpprincipes’. 

 

Blauw, Groen & Goud 

‘Blauw, Groen & Goud’ was het leidende thema in de visie. Blauw staat voor de wateropgave. 

Het realiseren van de benodigde waterstandsdaling bij maatgevend hoogwater is leidend. 

Groen staat symbool voor de natuurontwikkeling. De hoofdfunctie van Munnikenland wordt 

natuur. De verschillen in rivier- en getijdendynamiek gaan de natuurontwikkeling sturen. Goud 

is de rijke cultuurhistorische identiteit van het gebied. De interactie tussen mens en water 

speelt een grote rol in de visie. Het water is eeuwenlang een strategisch militair instrument 

geweest, met Slot Loevestein en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als zichtbare iconen. Deze 

cultuurhistorie is leidraad en inspiratiebron voor de toekomstige inrichting. 

 

Cultuurhistorie 

Munnikenland kent een rijke cultuurhistorie; er hebben zich vele belangrijke gebeurtenissen in 

de vaderlandse geschiedenis afgespeeld. De cultuurhistorie, zichtbaar in de vorm van 

ontginningspatronen en markante gebouwen als Slot Loevestein, maar ook onzichtbaar 

aanwezig als verhalen levend in de hoofden van mensen is een belangrijke kernwaarde. Een 

bijzondere historische laag van Munnikenland is de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De relicten 

van dit nationale verdedigingswerk voegen een extra dimensie toe aan Munnikenland. De 

bijzondere plekken, Slot Loevestein, Kasteel Munnikenland en ’t Rechthuis en ‘t Munnikenhof 

markeren mijlpalen in de geschiedenis van Munnikenland.  

 

Inspiratiebron  

Het ruimtelijk kwaliteitskader was gedurende het project - en is nog steeds - een 

inspiratiebron. Een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het landschap hangt nauw 

samen met bewustwording van streekeigen kwaliteiten. Wat bepaalt de eigenheid van 

Munnikenland? Hoe kan dit versterkt worden? Communicatie en voorlichting spelen een 

belangrijke rol bij de bewustwording van gebiedseigen kwaliteiten. Dit ruimtelijk 

kwaliteitskader reikt daarom ter inspiratie voorbeelden voor een gebiedseigen ontwikkeling 

aan. 
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Ruimtelijke kwaliteit in de uitvoering 

Belangrijk is dat de doelstelling ruimtelijke kwaliteit wordt geborgd in de uitvoering van het 

Ruimte voor de Rivier project. Al in de aanbestedingsprocedure wordt de aannemer die het 

project gaat uitvoeren mede geselecteerd op basis van de invulling van het ruimtelijk 

kwaliteitskader: dat was een specifiek criterium in de beoordeling. Voor de geselecteerde 

aannemerscombinatie betekent dit dat ruimtelijke kwaliteit een integrale benadering moet 

krijgen in de uitvoeringsontwerpen, mede door de inzet van een – door de 

aannemerscombinatie in te zetten – landschapsarchitect. Waterschap Rivierenland beoordeelt 

deze uitvoeringsontwerpen in nauwe samenwerking met een eigen landschapsarchitect. 

Daarnaast heeft het landelijke Q-team een rol. Deze adviseert de programmadirectie van 

Ruimte voor de Rivier over de invulling van het aspect ruimtelijke kwaliteit in de uitvoering van 

het project. Dat doet ze onder meer door het project te bezoeken, te bekijken en door 

gesprekken te voeren met 

opdrachtnemer en 

opdrachtgever. Bij de 

oplevering van het project 

dient Waterschap 

Rivierenland een 

verantwoordingsrapportage 

in. In deze rapportage 

wordt beschreven dat de 

ruimtelijke kwaliteit zoals 

opgesteld in de 

planvorming, in de 

uitvoering het gewenste 

resultaat heeft opgeleverd. 
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Samenvatting voor projectmanagers 

 Landschappelijke inpassing behoort tot de scope van ieder HWBP project 

 

 Meekoppelen is het meenemen van aanvullende doelstellingen niet-zijnde 

waterveiligheid. Landschappelijke inpassing is altijd, bij ieder project, aan de 

orde. Hoe het zit met de financiering van de extra kosten is verder uitgewerkt in 

de factsheet ‘Meekoppelen’.  

 

 Ruimtelijke kwaliteit is geen doel op zichzelf, maar ontstaat als het resultaat van 

een integraal en goed ingepast plan. 

 

 De provincie is als Bevoegd Gezag verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

goedkeuring van het projectplan op het gebied van landschappelijke inpassing 

en ruimtelijke kwaliteit. Hen vroegtijdig betrekken kan verrassingen bij de 

goedkeuring van het projectplan voorkomen.  

 

 In de review wordt gekeken hoe landschappelijke inpassing en ruimtelijke 

kwaliteit een plek heeft in het PvA.  

 

 Tijd en aandacht voor inpassing bij het opstellen van het PvA helpt voorkomen 

dat dit later een issue wordt. 

 

 De aandacht die nodig is voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit is specifiek per 

project en hangt af van de aard, omvang en complexiteit. Het HWBP beschikt 

over een netwerk van adviseurs op dit gebied, maar expertise kan vaak ook 

binnen de eigen organisatie worden gevonden bij projectmanagers van 

bergingsgebieden, beekdal of rivierherstelprojecten. 

 

 In het geval dat de inpassing in stad en/of landschap een belangrijk onderdeel 

van het proces vormt, is het verstandig een ruimtelijk ontwerper toe te voegen 

aan het projectteam. Het aantrekken van expertise op het gebied van ruimtelijk 

ontwerpen kan voor financiering vanuit de dijkrekening in aanmerking komen. 

 

 Logisch, Eenvoud en Specifiek zijn praktische handvatten die, doorbouwend op 

de inhoud van de financieringsregeling, de essentie van landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

definiëren. 

 

 Een goede landschappelijke inpassing met locatiespecifieke maatregelen is 

gericht op het voorkomen, beperken of compenseren van de nadelige gevolgen 

van een plan en daarbij de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving op minimaal 

hetzelfde niveau te houden als voor de uitvoering van de maatregel 

 

 Het proces van integraal en ruimtelijk ontwerpen van het project heeft als 

bijkomend voordeel dat de projectrisico’s op het gebied van draagvlak en 

doorlooptijd afnemen. 

 

 Werk in de verkenningsfase met het projectteam en eventueel stakeholders aan 

een inpassingsvisie en borg de inpassing en ruimtelijke kwaliteit in het 

beoordelingskader. 
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 Vertaal in de planuitwerking de opgestelde uitgangspunten door naar een 

inpassingsvisie en/of landschapsplan in het projectplan. 

 

 Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit verdient expliciete aandacht 

in de marktbenadering en overgang naar uitvoering. Hoe men dit het beste kan 

borgen hangt af van het tijdstip, wijze van aanbesteden en de contractvorm. Het 

HWBP beschikt over een netwerk van adviseurs en ervaringsdeskundigen op dit 

gebied.  

 

 Een slecht te onderhouden ontwerp kan een negatief effect hebben op de 

ruimtelijke kwaliteit van de kering. Neem beheer en onderhoud dus integraal 

mee in het proces.  
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Bijlage 1 

De hieronder volgende teksten zijn overgenomen uit: paragraaf 3.2 en 3.3 van de 

Toelichting op het Algemene deel van de “Regeling subsidies hoogwaterbescherming 

2014”, gepubliceerd op 13 maart 2014 en paragraaf 6.3.1 van de Memorie van 

Toelichting behorende bij de “Wijzing van de Waterwet (doelmatigheid en 

bekostiging hoogwaterbescherming)”, gepubliceerd op 7 november 2012 

 

Paragraaf 3.2 Sober  

Sober wil zeggen dat alleen de kosten van maatregelen waardoor de kering weer 

aan de veiligheids-norm gaat voldoen voor subsidie in aanmerking komen. 

 

Wettelijke inpassingskosten maken onderdeel uit van de te subsidiëren kosten. Het 

gaat daarbij om locatiespecifieke maatregelen of voorzieningen die nodig zijn om de 

nadelige gevolgen van een plan of besluit te voorkomen, te beperken of te 

compenseren. Hierbij kan gedacht worden aan de Wet ruimtelijke ordening die 

regelt dat er sprake dient te zijn van een ’goede ruimtelijke ordening’. Dit kan met 

zich meebrengen dat de kosten van aanvullende voorzieningen in aanmerking 

komen voor subsidie, bijvoorbeeld om versterkingsmaatregelen in te passen binnen 

de bestaande bebouwde omgeving en de sloop van gebouwen te voorkomen. 

 

Het kan maatschappelijk wenselijk zijn om bij het uitvoeren van een maatregel niet 

alleen te voldoen aan de veiligheidsdoelstelling, maar ook nevendoelstellingen te 

verwezenlijken. Hierbij kan gedacht worden aan het tegelijkertijd met het project 

uitvoeren van groot onderhoud aan infrastructuur op of naast de waterkering, 

bovenwettelijke maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten, gebieds-

ontwikkelingen of maatregelen die voortkomen uit het deltaprogramma. De 

additionele kosten van deze nevendoelstellingen komen niet in aanmerking voor 

subsidie vanuit het HWBP. De beheerder dient in een dergelijk geval inzichtelijk te 

maken wat de omvang is van de niet-subsidiabele meerkosten. Voor dat resterende 

deel zal de beheerder aanvullende financiële dekking moeten vinden in eigen 

middelen, bijdragen van derden of andere subsidieregelingen. Wanneer een 

beheerder voor bepaalde kosten op grond van een andere regeling al een subsidie of 

vergoeding kan aanvragen worden deze niet (nogmaals) vergoed uit het budget van 

het HWBP. 

 

Indien een primaire kering die aan het einde van zijn levensduur is en daardoor een 

vervangingsinvestering behoeft, is deze vervangingsinvestering alleen subsidiabel 

indien de primaire kering niet meer aan de norm voldoet als gevolg van een 

wijziging in het wettelijk toetsinstrumentarium (WTI). Krachtens artikel 7.23, eerste 

lid, van de Waterwet zijn de geraamde kosten van een maatregel alleen 

subsidieerbaar als het ontwerp van een primaire waterkering moet worden 

aangepast om aan de vigerende norm te kunnen voldoen. Indien het ontwerp van 

de primaire waterkering moet worden aangepast om aan de vigerende norm te 

kunnen voldoen. Indien het ontwerp van de primaire waterkering niet aangepast 

hoeft te worden, is er sprake van (achterstallig) onderhoud dat niet subsidiabel is. 

 

Paragraaf 3.3 Doelmatig  

Doelmatig houdt in dat de totale kosten van een primaire waterkering gedurende de 

gehele (resterende) levensduur worden geminimaliseerd. Daartoe dient de 

beheerder de kosten van de versterking en toekomstige beheer en 

onderhoudskosten na het realiseren van de maatregel – voor de geïdentificeerde 

oplossingen om aan de vigerende norm te voldoen – in beeld te brengen en met 
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elkaar te vergelijken op basis van de netto contante waarde van de 

geprognosticeerde kasstromen. 

 

Oplossingen hoeven zich niet te beperken tot de kering zelf maar kunnen ook 

gericht zijn op maatregelen die het waterschap als beheerder treft in het voor- of 

achterland zoals extra baggeren van een voorliggende vaargeul gericht op 

waterstandsverlaging of voorzieningen voor het beheren van waterstandpeilen in het 

achterland. De (aanleg)kosten voor het realiseren van dergelijke maatregelen 

komen in aanmerking voor subsidie als het de meest doelmatige oplossing is om aan 

de vigerende norm te voldoen. De kosten van beheer en onderhoud na realisatie van 

de maatregel zijn voor rekening en risico van het waterschap. 

 

Het versterken van tussenliggende dijkvakken welke niet zijn afgekeurd, is vanuit 

het oogpunt van doelmatigheid alleen subsidiabel indien de kosten om aansluitingen 

te realiseren hoger zouden zijn dan het meenemen van het tussenliggende vak in de 

versterking. De beheerder dient per maatregel aan te tonen welke van de 

onderzochte oplossingen het meest doelmatig is en welke kosten derhalve voor 

subsidie in aanmerking komen. 

 

Om inzicht te krijgen in de waterstaatkundige toestand van de primaire 

waterkeringen worden zij periodiek getoetst (landelijke rapportage toetsing). Bij de 

laatste, derde, landelijke toetsing, waarvan de resultaten eind 2011 zijn 

gerapporteerd aan de Tweede Kamer, is nog geen rekening gehouden met de 

effecten van andere programma’s op het gebied van waterveiligheid, zoals Ruimte 

voor de Rivier. Na afronding van deze programma’s kunnen de hydraulische 

randvoorwaarden worden aangepast, wat ertoe kan leiden dat primaire 

waterkeringen bij de volgende toetsing alsnog aan de norm voldoen. In strikte zin 

komen deze keringen momenteel in aanmerking voor subsidie. Het zou echter 

ondoelmatig zijn om de maatregelen waarbij dit speelt te gaan uitvoeren, indien de 

verwachting is dat na afronding van een programma en aanpassing van de 

hydraulische randvoorwaarden de betreffende kering alsnog aan de norm gaat 

voldoen. 

 

In een levenscyclusanalyse onderzoekt de beheerder de verschillende 

oplossingsmogelijkheden. De meest doelmatige oplossing kan een 

versterkingsmaatregel zijn die ten opzichte van een klassieke oplossing lagere 

aanlegkosten en hogere beheerkosten omvat. 
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Bijlage 2 

Logisch, Eenvoud en Specifiek 

 

Logisch, eenvoud en specifiek zijn naast randvoorwaarden voor financiering ook 

ruimtelijke ontwerprichtlijnen voor waterveiligheidsopgaven van het HWBP. Ter 

informatie zijn de begrippen daarom verder uitgewerkt in deze bijlage.  

 

De ruimtelijke ontwerprichtlijnen gebaseerd op het bekende ontwerpprincipe ‘Less is 

More’4: ‘dat wat minder gecompliceerd is, wordt vaak beter begrepen en meer 

gewaardeerd.’ Simpliciteit is geprefereerd boven complexiteit en schoonheid vindt 

men in logica en eenvoud.  

 

Logisch 

Een logisch ontworpen dijk ligt als een lijn element in het landschap, een scheiding 

tussen het onbedwongen rivierengebied of een woeste zee, waar de natuur de vrije 

hand heeft, en het strakke cultuurlandschap. Ruimtelijk is de dijk op een logische 

manier ingepast, rekening houdend met de karakteristieken van de locatie. Een 

logisch dijkontwerp is integraal, slim en doordacht in samenwerking met de 

omgeving. Het resultaat vormt een logische lijn door het landschap met een 

gebiedseigen en hoogwaardig profiel.  

 

Eenvoud 

De schoonheid van een ontwerp zit in de eenvoud. In het maken van gewogen 

keuzes en het accentueren van bestaande historische of waardevolle 

landschapselementen. Rondom de dijk is vaak veel historie te vinden, een 

monumentaal gemaal, een oude boerderij of pittoreske bebouwing aan een wiel. Een 

onzorgvuldig dijkontwerp kan deze bestaande elementen teniet doen, terwijl een 

doordacht ontwerp bestaande kwaliteiten juist kan versterken. Een overvloed aan 

ideeën en initiatieven voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit kan juist ook 

het tegengestelde effect hebben door de omgeving te verrommelen. Dit kan 

voorkomen worden door selectief te zijn en te zoeken naar bestaande schoonheid en 

eenvoud in de omgeving. 

 

Specifiek 

Iedere dijkverbetering is maatwerk. De manier waarop men landschappelijke 

inpassing en ruimtelijke kwaliteit kan meenemen is afhankelijk van de aard van het 

project. Sommige projecten bevatten veel kansen voor inpassing en ruimtelijke 

kwaliteit terwijl andere kunnen volstaan met een simpele technische oplossing. De 

optimale oplossing, zowel ruimtelijk als technisch, verschilt per locatie.  

 
  

 
4 Geïntroduceerd door Duitse architect Mies van de Rohe, aanhanger van de minimalistische architectonische 

stroming.  
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Bijlage 3 
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