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Voorwoord

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft zich ten doel gesteld 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel in de projecten te borgen. Ook 
wil het programma aansluiten bij de Omgevingswet en inspelen op de actuele 
ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord. De waterveiligheidsopgave staat bovenaan, 
maar waar mogelijk worden combinaties gemaakt met het realiseren van andere 
maatschappelijke doelen.

In een bijeenkomst met de projectmanagers van de hoogwaterbeschermingsprojecten 
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Programmadirectie 
van het HWBP, hebben we besproken hoe duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 
een plek konden krijgen in de projecten. Uit die ontmoeting is een samenwerking 
ontstaan die resulteerde in dit rapport. Gezamenlijk wilden we laten zien dat 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit belangrijke scopebepalende elementen 
zijn en dat het meenemen van die elementen in de opzet en organisatie van 
een dijkversterkingsproject doelmatig is en leidt tot meer draagvlak voor de 
hoogwaterbeschermingsprojecten.

Vanwege het integrale karakter waar de maatschappij om vraagt, stelden 
Rijkswaterstaat in het Deltaprogramma en de afdeling RWS-Ontwerpt tijd en geld 
beschikbaar om in een bestaand project een methode te ontwikkelen waarmee 
kansen die de omgeving biedt, benut kunnen worden. Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier droeg een geschikte casus aan: de dijken van Schellingwoude en 
Monnickendam die onderdeel zijn van het project Gouwzee & Buiten-IJ.

Met veel betrokkenheid en inspiratie is met de Provincie Noord-Holland, de 
gemeenten Amsterdam en Waterland, een vertegenwoordiging uit de Centrale 
Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord en de Dorpsraad Schellingwoude, 
Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, - 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Programmadirectie 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, het Ministerie van Infrastructuur en Water en 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken samengewerkt in ontwerpateliers.

Voor het gebied en de dijken van Schellingwoude en Monnickendam zijn concrete 
kansen en inzichten naar voren gekomen. Voor het gebied Schellingwoude is 
geconstateerd dat de waterveiligheidsopgave weliswaar klein is, maar dat wonen, 
recreatie, watersport, snelvaart, ecologie en het beheer van de dijk gebaat zullen 
zijn bij een integrale gebiedsaanpak. Een vergelijkbare kans doet zich voor in het 
gebied nabij Monnickendam, waar de opgave van Staatsbosbeheer; vernatting van 
het veenweidegebied ten behoeve van weidevogels, kan leiden tot een minder 
ingrijpende en/of anders vormgegeven dijkverbetering. Ten slotte is gesignaleerd 
dat het plan voor buitendijkse woningbouw bij Monnickendam, een rol kan spelen 
bij het verminderen van de versterkingsopgave aan de dijk in de oude stadskern van 
Monnickendam.



De inzichten uit de praktijkcasus kunnen in het vervolg van het project benut 
worden bij het bepalen van de scope van de dijkverbeteringsopgave ten noorden van 
Amsterdam, het bepalen van de ambitie met de omgeving en het inrichten van de 
projectorganisatie en de governance hiervan.

De ontwikkelde methodiek die in dit rapport beschreven wordt, kan in de toekomst 
wellicht een aanvulling zijn voor de Handreiking Trajectaanpak van de Unie van 
Waterschappen en voor vergelijkbare handreikingen van infrastructuurwerken van 
Rijkswaterstaat en het Ministerie.

Leo Becker Programmamanager HWBP  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Regina Havinga 
Senior adviseur duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 
Programmadirectie Hoogwaterbeschermingprogramma

Egon Baldal en Mark Bruinsma 
Programmamanagers Rijkswaterstaat in het Deltaprogramma

FIG. V.1 Illustratie uit startbijeenkomst pilot Schellingwoude en Monnickendam
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DEEL A 
Integrale 
scopebepaling 
waterveiligheids- 
opgaven

In dit deel van het rapport wordt de methode Integrale 
scopebepaling waterveiligheidsopgaven beschreven. Er wordt 
uitgelegd hoe voor een waterveiligheidsopgave bepaald kan worden 
welk niveau van integraliteit gewenst is: 1. Gebiedsontwikkeling, 
2. Meervoudige inrichting of 3. Inpassing, en welke aanpak bij elk 
niveau geschikt is. Tot slot worden de eindresultaten van de pilot 
Schellingwoude en Monnickendam gepresenteerd na het toepassen 
van de methode. 
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1 – Introductie

De ‘Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven’ is een 
ontwikkelde methodiek om handvatten te bieden voor het bepalen 
van de scope bij waterveiligheidsopgaven. Met scope wordt 
hier bedoeld: de grootte van het studiegebied en plangebied en 
duidelijkheid over welke opgaven en ambities in de omgeving al dan 
niet tot het waterveiligheidsproject behoren. In een vroeg stadium 
van een project wordt met stakeholders verkend hoe de aard en 
omvang van de waterveiligheidsopgave zich tot de gebiedscontext 
verhoudt. Dit wordt gedaan door middel van ontwerpateliers, waarin 
onderzocht wordt welke opgaven met elkaar samenhangen in een 
gebied. Zo wordt op een doeltreffende wijze en met breed draagvlak, 
een beeld gevormd over de scope van het project en integraliteit van 
opgaven in het gebied.

1.1 – Aanleiding

Een veilige en duurzame delta: Nederland anno 2020 staat voor veel uitdagingen op 
het gebied van waterveiligheid. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen voldoen 
aan de waterveiligheidsnorm. Deze waterveiligheidsopgave wordt vaak aangepakt in 
karakteristieke en waardevolle landschappen of gebieden waar de druk op de ruimte 
hoog is. Tegelijkertijd staat Nederland voor grote nieuwe maatschappelijke opgaven 
en ambities zoals de verstedelijkingsopgave, klimaatadaptatie, de transitie naar een 
circulaire economie en de energietransitie.

De hoogwaterbeschermingsprojecten van waterschappen en Rijkswaterstaat worden 
door deze ontwikkelingen steeds complexer. Een sectorale aanpak volstaat niet meer. 
Omdat de opgaven en ambities in een gebied op uiteenlopende manieren en in een 
verschillend tempo opgepakt kunnen worden, bestaat zonder afstemming de kans 
dat de opgaven elkaar belemmeren, terwijl ze elkaar juist zouden kunnen versterken. 
Bovendien is de beschikbare ruimte schaars. De toename aan complexiteit vormt 
een uitdaging om de projecten in tijd en geld te blijven beheersen. Het is nodig om 
integrale methoden te ontwikkelen waarbij de technische, ruimtelijke en duurzame 
invalshoeken in samenhang bekeken worden.
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1.2 – Doelen en doelgroep

De methode Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven is ontwikkeld met als 
doel beheerders van waterkeringen (Rijkswaterstaat en waterschappen) een praktisch 
handvat te bieden voor het bepalen van de scope van een HWBP-project in relatie 
tot andere opgaven in de omgeving waarin de waterveiligheidsopgave zich bevindt. 
De methode geeft de waterkeringbeheerder en betrokken stakeholders daarnaast 
handvatten om een aanpak op te stellen voor de voorbereiding naar de formele start 
van het project, die past bij de ambitie van de omgeving. Het resultaat kan invulling 
geven aan de opdrachtformulering van het project. De doelgroep voor de methode zijn 
zowel de beheerder als de betrokken stakeholders. De methode geeft invulling aan het 
doel van het HWBP om in 2023 de aspecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 
structureel te waarborgen in de HWBP-projecten en aan te sluiten op de doelen en 
eisen van de Omgevingswet (Programmaplan HWBP, 2019-2023). 

1.3 – Toepassing in een vroeg stadium

De methode is geschikt voor toepassing voorafgaand aan de verkenningsfase van een 
HWBP-project, voor de start van het project. De methode heeft de intentie invulling te 
geven aan de Handreiking Trajectaanpak van de Unie van Waterschappen1, de aanpak 
die beheerders van primaire waterkeringen volgen nadat zij, aan de hand van het 
Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI)2, beoordeeld hebben of hun waterkering 
voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Na de waterveiligheidsbeoordeling op 
trajectniveau staan beheerders voor de vraag wat nodig, wenselijk én mogelijk is op 
projectniveau: het uitvoeren van verbetermaatregelen voor de waterveiligheid als 
project binnen het HWBP en/of het uitvoeren van beheer- en onderhoudsmaatregelen 
binnen de reguliere lijnorganisatie. De methode Integrale scopebepaling 
waterveiligheidsopgaven helpt waterkeringbeheerders voor de start van een 
project te bepalen welke mate van betrokkenheid van de omgeving hierbij zinvol 
en wenselijk is. De opbrengst en resultaten kunnen tegelijkertijd input zijn voor de 
Omgevingsvisies en gebiedsprocessen.

1 Link: Handreiking Trajectaanpak 

2 Link: Beoordelen waterveiligheid 

https://www.uvw.nl/handreiking-trajectaanpak
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/
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FIG. 1.1 Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven toepassing in relatie tot de start van een HWPB-project

Het in een vroeg stadium bepalen van de scope, in samenhang met de omgeving en 
andere invalshoeken dan waterveiligheid, heeft de volgende voordelen:

1 Een stabielere scope, doordat nog voor de start van het project risico’s en kansen 
in relatie tot de omgeving zijn meegenomen in het definiëren en in de afbakening 
van het project.

2 Andere oplossingen komen in beeld, die ‘soberder en doelmatiger3’ kunnen zijn en/
of meer maatschappelijke waarde hebben, doordat waterveiligheid in samenhang 
met ruimtelijke ontwikkelingen en duurzaamheidsopgaven wordt beschouwd.

3 Conflicten of moeizame besluitvormingsprocessen in een later stadium kunnen 
zo worden voorkomen. Ook kunnen kansen in beeld komen: ontwikkelingen 
in de omgeving kunnen bijdragen aan het succesvol aanpakken van de 
waterveiligheidsopgave en daarnaast leiden tot draagvlak. Het betrekken van 
stakeholders in de vroege fase creëert begrip voor elkaars belangen. Ook zorgt het 
ervoor dat er tijdig samenwerkingsverbanden opgezet kunnen worden.

4 Er wordt duidelijk in hoeverre het waterveiligheidsproject integraal opgepakt zal 
moeten gaan worden (niveau van integraliteit): is alleen ‘inpassing’ aan de orde of 
is er ook sprake van ‘meervoudige inrichting’, of zelfs van ‘gebiedsontwikkeling’?

5 Het leidt tot een passende en scherpe opdrachtformulering: “Wat hoort wel en niet 
in de scope van het waterveiligheidsproject en welk niveau van integraliteit is 
passend voor het project?” De ambities van de omgeving worden inzichtelijk en de 
resultaten helpen bij het inrichten van de projectorganisatie en de governance van 
het waterveiligheidsproject.

3 Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze 
versterkt te hebben (indien uit de periodieke beoordeling is gebleken dat deze niet aan de normen 
voldoen), zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet 
(Programmaplan HWBP, 2019-2023). 
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De methode Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven is ontwikkeld en 
uitgewerkt voor HWBP-projecten in dit rapport. De principes van de methode 
zijn ook toepasbaar in andere waterveiligheids- en infrastructuurprojecten, zoals 
wegenprojecten, kustlijnprojecten, regionale waterkeringen of bij vervangings- en 
renovatieopgaven (V&R).

1.4 – Pilot Schellingwoude en Monnickendam

De methode is ontwikkeld aan de hand van een pilot: de casus van de dijktrajecten 
Schellingwoude en Monnickendam en de omgeving. De dijktrajecten vormen 
een onderdeel van het project Gouwzee & Buiten-IJ van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK). De pilot werd uitgevoerd als onderdeel van 
de voorverkenning van het project. Tijdens de pilot is de methode getest en zijn 
ontwerpateliers georganiseerd waarin de opgaven in het pilotgebied gezamenlijk met 
stakeholders zijn verkend. De resultaten van de pilot zijn verwerkt en er is een advies 
uitgebracht aan HHNK over een passende integrale scope en aanpak van de twee 
dijktrajecten. Tijdens de uitvoering van de pilot is de methode steeds geëvalueerd en 
aangescherpt. De methode die in dit rapport beschreven is, is de geoptimaliseerde en 
aanbevolen versie om in toekomstige projecten toe te passen.

FIG. 1.2 Foto in het studiegebied van de pilot Schellingwoude - Monnickendam.
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1.5 – Leeswijzer

In Deel A van dit rapport wordt de methode voor de Integrale scopebepaling 
waterveiligheidsopgaven beschreven. In hoofdstuk 2 worden de principes van de 
methode en benodigde stappen beschreven en samengevat in schema’s en een 
handleiding. Dit deel bevat de essentiële informatie die nodig is om de methode uit 
te voeren. In hoofdstuk 3 zijn de eindresultaten van de pilot in Schellingwoude & 
Monnickendam opgenomen. 

De bijlagen in Deel B beschrijven de methode, de begrippen en de toepassing 
in detail. Allereerst worden drie HWBP-projecten en een weg-infrastructuur 
project geïllustreerd met elk een ander niveau van integraliteit. Daarnaast wordt 
achtergrondinformatie gegeven over integraal werken en ontwerpend onderzoek. 
Tot slot beschrijven de bijlagen de benodigde organisatie voor de ontwerpateliers 
aan de hand van informatie over de pilot, waaronder beschrijvingen en tips voor 
de voorbereiding, de activiteiten, de programma's van de ontwerpateliers en de 
bijbehorende werkvormen voor de analyses en verwerking van de resultaten. Er wordt 
bijvoorbeeld ingegaan op de te behandelen thema's, de uit te nodigen experts en het 
benodigde kaartmateriaal.  
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2 – Methode Integrale 
scopebepaling 
waterveiligheidsopgaven

Wat hoort wel en niet in de scope van het waterveiligheidsproject? 
Welk niveau van integraliteit is passend voor het project? Welke 
aanpak is daarbij geschikt? Ambities van de omgeving worden 
inzichtelijk gemaakt en er worden handvatten gegeven voor het 
inrichten van de projectorganisatie en de governance van een 
waterveiligheidsproject. Dit hoofdstuk beschrijft de methode en 
ontwerpateliers, de benodigde stappen en een handleiding bij de 
stappen.

2.1 – Van waterveiligheidsopgave naar integrale aanpak

Ontwikkelingen in de omgeving van de dijk worden steeds belangrijker bij het 
beantwoorden van de vraag wat nodig, wenselijk en mogelijk is na het beoordelen van 
de waterveiligheid van een dijktraject: Er zijn vrijwel altijd opgaven in het gebied die 
in meerdere of mindere mate een relatie hebben tot de dijk. Bijvoorbeeld een fietspad 
op een dijk, regels voor waterkwaliteit, ambities voor duurzame energie, reductie van 
broeikasgassen en stikstof, plannen voor woningbouw en ambities voor recreatie. 

Het toepassen van de Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven leidt tot 
inzicht in een doelmatige grootte en begrenzing van de scope, het studiegebied 
en plangebied, en duidelijkheid over welke opgaven en ambities in de betreffende 
omgeving al dan niet tot het waterveiligheidsproject behoren en/of een link hebben 
met eventuele beheersmaatregelen. Hierin is het studiegebied het gebied waarin 
de onderzoeken plaatsvinden en het plangebied het gebied waar daadwerkelijk 
ingrepen plaats kunnen gaan vinden. Deze gebieden en daarmee de scope, krijgen 
tijdens de uitvoering van de methode een steeds vastere vorm. Zoals in de Introductie 
beschreven, kan de uitkomst van deze methode invulling geven aan de Trajectaanpak 
van de Unie van Waterschappen.

Bij de uitvoering van de methode wordt allereerst een overzicht gemaakt van 
de opgaven die naast de waterveiligheidsopgave spelen in het studiegebied en 
plangebied. Door vervolgens te onderzoeken welke opgaven te koppelen zijn aan de 
waterveiligheidsopgave, wordt een eerste stap gemaakt ten behoeve van het bepalen 
van de scope. Er wordt nagegaan welke gebiedsopgaven onderling verbonden zijn of 
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kunnen worden, en wat de wisselwerking is tussen deze opgaven. Hoe meer opgaven 
verbonden zijn of kunnen worden, hoe meer noodzaak of wenselijkheid er is om het 
project integraal aan te pakken. Het niveau van integraliteit staat voor de gewenste 
mate hierin. De eigenschappen van de drie niveaus die hierbij onderscheiden kunnen 
worden, staan in Tabel 2.1 beschreven: Gebiedsontwikkeling, meervoudige inrichting 
en ruimtelijke inpassing4.

In hoeverre een bepaald niveau van integraliteit wenselijk is bij de aanpak van 
een waterveiligheidsopgave, zal onderzocht en besproken moeten worden met de 
betrokken stakeholders. Met hen kan vervolgens een aanpak vormgegeven worden 
over hoe met de veelvoud aan opgaven, en de verbindingen daartussen, omgegaan 
kan worden in relatie tot de waterveiligheidsopgave. Als de waterveiligheidsopgave 
opgepakt gaat worden als een HWBP-project, kan deze aanpak opgenomen 
worden in de opdrachtomschrijving van het HWBP-project. Afhankelijk van het 
integraliteitsniveau zal er een product met richtlijnen opgesteld moeten worden 
(integrale visie, meervoudig inrichtingsplan of ruimtelijk kwaliteitskader) tijdens 
de verkenningsfase of, -afhankelijk van de situatie-, zelfs voorafgaand aan de 
verkenningsfase. Daarnaast kan worden afgesproken welke stakeholder de regie 
heeft over het vormgeven en coördineren van het proces in het gebied: de ‘regisseur’ 
of ‘initiatiefnemer’. Logischerwijs is dit de stakeholder met het grootste belang en/
of opgaven. In het geval van gebiedsontwikkeling is het nodig een stakeholder aan 
te stellen die de regie neemt over het vormgeven van het gebiedsproces en het 
coördineren hiervan met alle betrokken stakeholders in het gebied. Voorbeelden van 
HWBP-projecten die als gebiedsontwikkeling zijn vormgegeven zijn de Grebbedijk 
en de Meanderende Maas. In beide projecten is het waterschap de regisseur van de 
gebiedsontwikkeling (het HWBP-project). Andere voorbeelden van projecten met 
verschillende integraliteitsniveaus worden beschreven in bijlage B1.

NIVEAUS VAN INTEGRALITEIT

 Gebiedsontwikkeling  Meervoudige inrichting  Inpassing

Er spelen grootschalige opgaven in het gebied 
die een sterke wisselwerking hebben en 
daarom alleen in samenhang kunnen worden 
uitgevoerd. De opgaven zijn zo groot dat dit een 
transformatie van het landschap zal beteke-
nen.

Integrale visie
Er is een integrale visie nodig, waarbij de focus 
ligt op de raakvlakken tussen de waterveilig-
heidsopgave en andere gebiedsopgaven. De vi-
sie geeft richting aan de ontwikkeling van het 
gebied zodanig dat de opgaven elkaar mogelijk 
maken en versterken.
In de visie is daarnaast opgenomen wat er no-
dig is om de maatregelen voor waterveiligheid 
landschappelijk in te passen.

Er spelen meerdere opgaven in het gebied die 
raakvlakken hebben met de waterveiligheids-
opgave. Deze opgaven zijn gelijkwaardig en 
kunnen elkaar versterken. De opgaven kunnen 
in afzonderlijke projecten opgepakt worden, 
maar er is een wens de opgaven mee te koppe-
len met de waterveiligheidsopgave.

Meervoudig inrichtingsplan 
Er is een meervoudig inrichtingsplan nodig, 
waarin de opgaven in het gebied gerelateerd 
worden aan de waterveiligheidsopgave.
Gebiedsopgaven kunnen invloed hebben op de 
oplossingsrichting van de waterveiligheids-
opgave. In het meervoudig inrichtingsplan is 
daarnaast opgenomen wat er nodig is om de 
maatregelen voor waterveiligheid landschap-
pelijk in te passen.

De gebiedsopgaven hebben niet of nauwelijks 
een relatie met de waterveiligheidsopgave. Hier 
is een inpassing die het ruimtelijk kwaliteits-
niveau van de uitgangssituatie van het gebied 
waarborgt voldoende.

Ruimtelijk kwaliteitskader 
Er is een ruimtelijk kwaliteitskader nodig, 
waarin dijkversterkings-maatregelen in het 
landschap worden ingepast en waarmee het 
niveau van de ruimtelijke kwaliteit van de dijk 
in haar omgeving wordt behouden of versterkt.

TaBel 2.1 Niveaus van integraliteit 

4 De niveaus van integraliteit bouwen voort op de ambitieniveaus uit de Handreiking Trajectaan-
pak: gebiedsontwikkeling, meekoppelen en inpassen. 
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2.2 – Ontwerpateliers als middel

De invulling van de Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven bestaat uit 
een reeks werksessies, oftewel integrale ontwerpateliers, die elkaar opvolgen in een 
kort tijdsbestek. In de ontwerpateliers wordt samen met de waterkeringbeheerder, 
stakeholders en experts de waterveiligheidsopgave beschouwd in relatie tot de andere 
gebiedsopgaven. De experts worden gestimuleerd om over de grenzen van de eigen 
discipline heen te kijken en de interactie tussen opgaven mee te nemen, op een 
manier waarop dit meerwaarde oplevert voor het toekomstige project. Bijlage B2 in 
Deel B van dit rapport bevat achtergrondinformatie over integrale ontwerpateliers en 
ontwerpend onderzoek. Na de ontwerpateliers wordt het doel bereikt om 1. De scope, 2. 
Het gewenste niveau van integraliteit en 3. De aanpak voor het vervolg te bepalen.

De resultaten worden samengevat in een poster met kaart en tijdlijn waarop de 
waterveiligheidsopgave en andere gebiedsopgaven in samenhang zijn verbeeld. 
Hieraan gekoppeld wordt een advies gemaakt over de gewenste aanpak, rolverdeling 
van stakeholders en bijbehorende procesafspraken.

2.3 – Uitvoerend team

De methode kan het best worden uitgevoerd door een integraal en compact team: ‘het 
kernteam’. Het kernteam bestaat uit een team met adviseurs voor waterveiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, de omgevingsmanager en een senior 
ruimtelijk ontwerper. Het team heeft de ervaring nodig zowel (technisch en ruimtelijk) 
te kunnen verdiepen, als een holistische blik te hebben, en zo oog voor alle belangen 
te houden en de essentie uit de ontwerpateliers te halen. In paragraaf B.3.1 in Deel B 
van dit rapport is een gedetailleerde beschrijving van het kernteam opgenomen.
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2.4 – Stappenplan 

Om tot conclusies te komen over de passende scope, niveau van integraliteit en 
aanpak, worden gedurende de ontwerpateliers de onderstaande stappen doorlopen. 
In deze methodebeschrijving zijn de stappen verdeeld over twee ontwerpateliers. Het 
aantal benodigde ontwerpateliers en de opzet ervan is echter altijd maatwerk. Dit 
betekent dat de stappen ook over meerdere ontwerpateliers verdeeld kunnen worden. 
Het kan daarnaast nodig of wenselijk zijn om na het tweede (of laatste) ontwerpatelier, 
in een vervolgbijeenkomst de resultaten aan betrokken stakeholders te presenteren 
en te verifiëren. Ook kan een bijeenkomst georganiseerd worden om bestuurders te 
informeren en te committeren. De stappen per ontwerpatelier zijn in onderstaand 
schema weergegeven. De relatie tussen de stappen, de ontwerpateliers en resultaten 
zijn samengevat in Tabel 2.2 en nader toegelicht in de handleiding in paragraaf 2.5.

Start: Inhoudelijke en praktische voorbereiding

Ontwerpatelier 1: Verkennen van de opgaven en de 
relevante raakvlakken tussen deze opgaven

Ontwerpatelier 2: Oplossingsrichtingen, advies 
scope, niveau van integraliteit en aanpak

Stap 1. Gezamenlijk met stakeholders en experts 
inventariseren welke opgaven er in het gebied zijn.

Stap 2. Verkennen wat de raakvlakken zijn tussen de 
waterveiligheidsopgave en de andere gebiedsopgaven, 
bijvoorbeeld in locatie, tijdsvenster of verantwoordelijke 
stakeholder.

Stap 3. Onderzoeken of en in hoeverre de opgaven elkaar 
kunnen versterken of een risico vormen voor elkaar.

Stap 4. Tussenresultaat maken: Samenvattende kaarten op 
verschillende schalen en een tijdlijn waarin de opgaven en 
raakvlakken geïllustreerd zijn.

Stap 5. Verdiepen opgaven op inrichtingsniveau.

Stap 6. Oplossingsrichtingen met meerwaarde ontwerpen en in 
beeld brengen.

Stap 7. De scope bepalen:

 – De grootte van het studiegebied en plangebied;

 – Duidelijkheid over welke opgaven en ambities al dan niet 
tot het toekomstige HWBP-project, dan wel tot andere 
maatregelen van de waterkeringbeheerder behoren.

Stap 8. Het niveau van integraliteit bepalen: Inpassing, 
meervoudige inrichting of gebiedsontwikkeling.

Stap 9. De aanpak bepalen die nodig is in de voorbereiding naar 
de verkenningsfase van het HWBP-project.

Stap 10: Eindresultaat: Poster(s) met kaart en tijdlijn 
met integraal beeld van de opgaven en een advies aan 
de beheerder en stakeholders over de passende scope, 
het integraliteitsniveau en voorgestelde aanpak van de 
waterveiligheidsopgave.
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RELATIE STAPPENPLAN EN ONTWERPATELIERS

Stappen Bijeenkomst Resultaten

Start: Waterveiligheidsopgave (HWBP-opgave) als aan-
leiding

Eerste bijeenkomst stakeholders, 
gebiedsbezoek

 - Inhoudelijke voorbereiding kernteam en 
inventarisatie opgaven en stakeholders in het 
gebied

 - Praktische voorbereiding kernteam

Formuleren opgaven op regionaal niveau en gebieds- en 
lokaal niveau 

Stap 1. Gezamenlijk met stakeholders en experts inventa-
riseren welke opgaven er in het gebied zijn. 

Stap 2. Verkennen wat de raakvlakken zijn tussen de 
waterveiligheidsopgave en de andere gebiedsopgaven, 
bijvoorbeeld in locatie, tijdsvenster of verantwoordelijke 
stakeholder. 

Stap 3. Onderzoeken of en in hoeverre de opgaven elkaar 
kunnen versterken of een risico vormen voor elkaar.

Ontwerpatelier 1
 - Eerste serie kaarten met opgaven
 - Eerste tijdlijn
 - Eerste conclusies raakvlakken
 - Eerste inschatting of het niveau van integraliteit 

inpassing, meervoudige inrichting of 
gebiedsontwikkeling is

 - Formuleren verdiepingsvragen voor 
ontwerpatelier 2

Stap 4. Tussenresultaat maken Samenvattende kaarten op verschillende schalen 
en een tijdlijn waarin de opgaven, stakeholders en 
raakvlakken geïllustreerd zijn.

Stap 5. Verdiepen opgaven op inrichtingsniveau Ontwerpatelier 2 – Deel 1
Deze stap kan kort zijn indien na 

Ontwerpatelier 1 niveau inpas-
sing de voorkeur geniet. 

Deze stap is significant indien 
de inschatting meervoudige 

inrichting of gebiedsontwikke-
ling is. Bij omvangrijke opgaven 

of gebied, kan dit ook als een 
afzonderlijk ontwerpatelier geor-

ganiseerd worden.

 - Deeltraject kaarten met typologie 
(aandachtsvelden)

 - Opgaven in relatie tot stakeholders (doorwerken 
op kaarten ontwerpatelier 1)

 - Schema’s met tijdlijn
 - Conclusies

Contouren oplossingsrichting 
Stap 6. Oplossingsrichtingen met meerwaarde ontwer-
pen en in beeld brengen.

Ontwerpatelier 2 – Deel 2
 - Schetsoplossingsrichtingen wanneer er sprake 

is van gebiedsontwikkeling.

Bepalen scope, niveau van integraliteit en maken pro-
cesafspraken 

Stap 7. De scope bepalen:
 - De grootte van het studiegebied en plangebied;
 - Duidelijkheid over welke opgaven en ambities al dan 

niet tot het toekomstige HWBP-project, dan wel tot 
andere maatregelen van de waterkeringbeheerder 
behoren.

 
Stap 8. Het niveau van integraliteit bepalen: Inpassing, 
meervoudige inrichting of gebiedsontwikkeling
 
Stap 9. De aanpak bepalen die nodig is in de voorberei-
ding naar de verkenningsfase van het HWBP-project.

 - Niveau van integraliteit en scope
 - Contouren procesvoorstel
 - Overzicht van relevante stakeholders en 

regisseur/initiatiefnemer

Stap 10. Eindresultaat maken Poster(s) met kaart en tijdlijn met integraal beeld 
van de opgaven en een advies aan de beheerder 
en stakeholders over de passende scope, het 
integraliteitsniveau en voorgestelde aanpak van de 
waterveiligheidsopgave.

TaBel 2.2 Relatie stappenplan en ontwerpateliers
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2.5 – Handleiding

Start: Inhoudelijke en praktische voorbereiding

De voorbereiding voorafgaand aan de ontwerpateliers wordt door het kernteam 
gedaan. Met een ‘deskstudie’ wordt een eerste beeld geschetst van de opgaven en 
een analyse gemaakt van het gebied. Zo wordt er een inventarisatie gemaakt van 
de waterveiligheidsopgave, andere gebiedsopgaven en relevante stakeholders in 
het gebied. Vanuit de verschillende stakeholders worden inhoudelijke experts 
en beleidsmedewerkers op verschillende thema’s uitgenodigd, zoals adviseurs 
waterveiligheid, bodem, beheer & onderhoud, stadsontwikkeling, klimaatadaptatie 
en circulaire economie. Ook vanuit de waterkeringbeheerder worden medewerkers 
van andere relevante disciplines dan de waterveiligheid betrokken. Daarnaast is 
het wenselijk een vertegenwoordiger van een bewonersvereniging te betrekken. 
Individuele bewoners worden in dit stadium nog niet betrokken, maar pas zodra het 
daadwerkelijke project is gedefinieerd en de verkenning start. De deelnemersgroep 
wordt gevraagd te helpen bij de inhoudelijke voorbereiding door in beeld te brengen 
wat er in het gebied speelt, wat het karakter van het gebied is en welke opgaven, 
wensen, ambities, plannen, beleid en ontwikkelingen er spelen die relevant kunnen 
zijn voor de waterveiligheidsopgave. Daarnaast wordt met de betrokken groep 
voorafgaand aan het eerste ontwerpatelier een gebiedsbezoek georganiseerd 
waarin de omgevingsmanager wordt gevraagd een presentatie te geven over de 
waterveiligheidsopgave in het gebied en eerste ideeën over ontwikkelingen in 
het gebied met elkaar gedeeld worden. Een gedetailleerde beschrijving van de 
inhoudelijke en praktische voorbereiding is opgenomen in hoofdstuk B3 en B4 van 
Deel B van dit rapport.

Ontwerpatelier 1: Verkennen van de opgaven en de 
relevante raakvlakken tussen deze opgaven

Het doel van het eerste ontwerpatelier is om gezamenlijk met de groep deelnemers 
te inventariseren welke opgaven er in het gebied spelen en de verhouding tussen 
de waterveiligheidsopgave en andere gebiedsopgaven te verkennen. Aan het 
einde van het eerste ontwerpatelier ontstaat een beeld over welke opgaven aan de 
waterveiligheidsopgave verbonden zouden moeten of kunnen worden. Centrale 
vragen zijn: Welke opgaven hangen met elkaar samen in een gebied? Kunnen deze 
gecombineerd worden en zo leiden tot doelmatige en waardevolle maatschappelijke 
oplossingen? Zijn er gebiedsopgaven waarmee combineren niet zinvol of mogelijk 
is, maar die een risico voor het toekomstige HWBP-project kunnen gaan vormen? In 
hoofdstuk B5 van Deel B van dit rapport is meer praktische informatie rondom de 
organisatie van het eerste ontwerpatelier te vinden. 

Stap 1: Gezamenlijk met stakeholders en experts 
inventariseren welke opgaven er in het gebied zijn
Tijdens de eerste verkennende stap worden de stakeholders gevraagd de informatie 
die zij tijdens de voorbereiding hebben verzameld, te presenteren. Hiermee krijgen alle 
deelnemers een overkoepelend en gemeenschappelijk beeld over de omgeving van 
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de dijk en wordt zichtbaar waarmee rekening gehouden moet worden in relatie tot 
de waterveiligheidsopgave. De informatie kan bijvoorbeeld in de vorm van een korte 
‘pitch’ gedeeld worden5, waarin de hoofdzaken gepresenteerd worden. Het verhaal 
van de pitcher wordt ter plekke op een kaart bijgehouden zodat voor alle deelnemers 
zichtbaar wordt waar en op welke termijn wensen, ambities, plannen en/of projecten 
spelen. Zo vormt zich een eerste beeld van de locaties van de opgaven.

Dit onderdeel kan niet worden vervangen door een serie individuele gesprekken 
of interviews: het is belangrijk dat de partijen elkaars opgaven zien, zodat ze ook 
zelf verbanden kunnen leggen tussen verschillende wensen, ambities, plannen en 
projecten. Daarnaast wordt, door gezamenlijk de opgaven te verkennen, een eerste 
stap gezet in het verbinden van partijen en het creëren van draagvlak. Dit helpt bij het 
in een later stadium eventueel gezamenlijk oppakken van opgaven.

Stap 2: Verkennen wat de raakvlakken zijn tussen de 
waterveiligheidsopgave en de andere gebiedsopgaven
Na het inventariseren en het in beeld brengen van de opgaven, worden de 
raakvlakken tussen de opgaven onderzocht, benoemd, en als dat mogelijk is, in beeld 
gebracht. Dit kunnen opgaven zijn die op dezelfde plek spelen, effect hebben op elkaar, 
in hetzelfde tijdsvenster spelen en/of waarbij dezelfde organisaties een rol spelen. 
De ontwerpers en experts werken met de stakeholders samen om de raakvlakken te 
benoemen en dit op kaarten in te tekenen. Er wordt aan de stakeholders gevraagd om 
de opgaven te concretiseren in locatie, stakeholder, thema, tijdsvenster en status:

 – Locatie: Op de kaart wordt ingetekend waar de opgaven spelen.

 – Thema: De opgave wordt gecategoriseerd op thema, bijvoorbeeld waterveiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

 – Stakeholder: Er wordt aangegeven welke stakeholder(s) verantwoordelijk is/zijn 
voor de opgave.

 – Tijdsvenster: Er wordt ingeschat op welke termijn de opgave speelt en in een 
tijdlijn ingetekend.

 – Status: Er wordt een onderverdeling gemaakt op ‘status’ van een opgave6: 1) De 
opgave is aangeduid als een probleem of kwestie; 2) Er is al een wens of idee voor 
een oplossing voor de opgave; 3) Oplossingen zijn ingebed in een visie, of 4) Er is al 
een plan, project en/of programma.

De clustering van de opgaven onder deze categorieën wordt aangescherpt in het 
tweede ontwerpatelier.

5 Een pitch van 5 tot 10 minuten gevolgd door 5 minuten voor verduidelijkende vragen volstaat. 
Ter indicatie: Bij de pilot waren er onder andere pitches van het waterschap, de gemeenten, de 
provincie, de Dorpenraad en Staatbosbeheer. Er volstond een presentatie van tien minuten gevolgd 
door vijf minuten voor vragen uit de zaal. 

6 In de posters van de pilot (zie ook hoofdstuk 3) is een onderverdeling gemaakt tussen: Opgaven: 
een sectoraal probleem of kwestie; Wensen en ideeën: wenselijke of denkbare sectorale oplossing, 
zonder formele status; Visies: op basis van geïntegreerde opgaven opgesteld integraal toekomst-
beeld, die na beleidsmatige verankering als kader geldt; Plannen, projecten en programma’s: 
uitwerking van de visie, variërend in schaal- en detailleringsniveau, door een partij te realiseren.  
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FIG. 2.1 Illustratie uit startbijeenkomst pilot Schellingwoude en Monnickendam

Stap 3: Onderzoeken of en in hoeverre de opgaven elkaar 
kunnen versterken of een risico vormen voor elkaar
Nadat de opgaven en raakvlakken geclusterd zijn en in kaart zijn gebracht, 
kunnen kansen en risico’s uitgelicht worden: Kansen zijn opgaven die elkaar 
kunnen versterken omdat er veel overlap is en samengewerkt kan worden tussen 
projectteams; risico’s zijn opgaven die raakvlakken hebben, maar veel tegenstellende 
belangen hebben. Door de kansen te benutten, kunnen de opgaven elkaar versterken 
en stakeholders samenwerken. Daarnaast is het zinvol om in beeld te brengen welke 
risico’s er zijn, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.

Stap 4: Tussenresultaat maken
Het resultaat van het eerste ontwerpatelier zijn kaarten op verschillende schalen 
en een eerste tijdlijn waarop de gebiedsopgaven zijn ingetekend. In deze kaarten 
zijn de opgaven gelabeld op thema, status en verantwoordelijke stakeholders (zie 
figuur hieronder en paragraaf B5.4 in Deel B). er is zicht op de raakvlakken tussen 
de opgaven, in hoeverre deze elkaar kunnen versterken, of een risico vormen. Aan 
het einde van het eerste ontwerpatelier zal zich zo op basis van de kaarten al een 
eerste beeld aftekenen over het niveau van integraliteit. Onder leiding van de senior 
ruimtelijk ontwerper kan een eerste inschatting gemaakt worden of er sprake is van 
een gewenste gebiedsontwikkeling, meervoudige inrichting of inpassing. 

Na het ontwerpatelier worden de resultaten door het kernteam verwerkt, de 
onderzoeksvragen voor het tweede ontwerpatelier voorbereid en de relevante 
deelnemers uitgenodigd op basis van de eerste conclusies. Indien het project als 
potentiële gebiedsontwikkeling geïdentificeerd is, wordt het tweede ontwerpatelier 
gebruikt om de opgaven, wensen en rol van de stakeholders verder aan te scherpen. 
Indien duidelijk is geworden dat er geen sprake van gebiedsontwikkeling is, wordt 
het tweede ontwerpatelier gebruikt om te onderzoeken of het niveau van integraliteit 
meervoudige inrichting of inpassing is, om vervolgens tevens de opgaven, wensen 
en rol van de stakeholders aan te scherpen. Bij gebiedsontwikkeling zullen over 
het algemeen meer deelnemers in het tweede ontwerpatelier betrokken zijn dan bij 
meervoudige inrichting of inpassing.
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FIG. 2.2 Voorbeeld tussenresultaat Monnickendam na Ontwerpatelier 1 

Ontwerpatelier 2: Oplossingsrichtingen, advies scope, 
niveau van integraliteit, en aanpak

Het resultaat van het tweede ontwerpatelier is een beeld van de scope, en 
een antwoord op de vraag of het niveau van integraliteit van de betreffende 
waterveiligheidsopgave getypeerd kan worden als gebiedsontwikkeling, meervoudige 
inrichting of inpassing. In deze sessie wordt vervolgens de gewenste aanpak en de 
rolverdeling van de waterkeringbeheerder en stakeholders besproken en worden de 
benodigde procesafspraken voor het vervolg gemaakt. Deelnemers worden wederom 
gevraagd met de inhoudelijke voorbereiding te helpen. In hoofdstuk B6 van Deel B 
van dit rapport is meer praktische informatie rondom de organisatie van het tweede 
ontwerpatelier te vinden.

Stap 5: Verdiepen opgaven op inrichtingsniveau.
Tijdens het tweede ontwerpatelier worden de resultaten uit het eerste ontwerpatelier 
teruggelegd en getoetst, en worden opgaven en ambities van de belanghebbenden 
verder verdiept. In het geval van meervoudige inrichting en gebiedsontwikkeling 
worden de opgaven verdiept op inrichtingsniveau. Deze verdiepende stap kan 
vervallen wanneer na het eerste ontwerpatelier duidelijk is dat inpassing de voorkeur 
geniet. 

Stap 6: Oplossingsrichtingen met meerwaarde ontwerpen en in beeld brengen
Als vervolg op de resultaten van het eerste ontwerpatelier vindt een ontwerpslag 
plaats in het tweede ontwerpatelier: Door oplossingsrichtingen in beeld te brengen 
wordt gezocht naar oplossingen die voor meerdere stakeholders tot meerwaarde 
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leiden. Dit gebeurt door de resultaten op de kaarten uit het eerste ontwerpatelier 
in kleine, interdisciplinaire groepen, verder te analyseren en te brainstormen over 
mogelijke oplossingen voor de waterveiligheidsopgave in samenhang met de 
omgeving. Het is belangrijk dat de experts de ruimte krijgen en nemen om zich te 
verdiepen in elkaars vak. Hierdoor kunnen interessante, waardevolle oplossingen 
ontstaan. De ambitie moet zijn dat de opgaven elkaar versterken. De ideeën worden op 
kaart ingetekend, aangeduid met steekwoorden en zo nodig een korte toelichting.

FIG. 2.3 Illustratie uit startbijeenkomst pilot Schellingwoude en Monnickendam

Stap 7: De scope bepalen
Tijdens het ontwerpen aan oplossingsrichtingen wordt duidelijk welke andere 
opgaven in het gebied wel en welke niet een logische koppeling vormen met de 
waterveiligheidsopgave. Ook wordt duidelijk of het meerwaarde kan creëren als er 
opgaven samengenomen worden en in hoeverre het voor problemen kan zorgen als 
ergens geen rekening mee wordt gehouden. Aan de hand van deze conclusies wordt 
een indicatie gemaakt van een passende scope van de waterveiligheidsopgave in het 
gebied, waaronder: 

 – De grootte van het studiegebied en plangebied;

 – Duidelijkheid over welke opgaven en ambities al dan niet tot de 
waterveiligheidsopgave en het toekomstige HWBP-project, dan wel tot andere 
maatregelen van de waterkeringbeheerder behoren.

Stap 8: Niveau van integraliteit bepalen
Koppelingen die tijdens het ontwerpen aan mogelijke oplossingen zichtbaarder 
zijn geworden, geven ook inzicht over of, en in hoeverre, samenwerking tussen 
stakeholders lonend is. Op basis van de beschikbare informatie zal bepaald moeten 
worden welk niveau van integraliteit passend is. Dit wordt samen met de stakeholders 
besproken. Een passend niveau is afhankelijk van de vraag of opgaven op dezelfde 
plek en in tijd samenvallen. Hoewel dit altijd maatwerk is, betekent het doorgaans 
dat het gewenst is dat een project met een grotere scope en meer onderlinge relaties 
tussen opgaven, integraler opgepakt zal worden, het plangebied groter is, en er meer 
stakeholders betrokken zijn.

 – Gebiedsontwikkeling: Doorgaans op regio- of gemeenteschaal.

 – Meervoudige inrichting en inpassing: Doorgaans op gemeente- of wijkschaal.
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Stap 9: De aanpak bepalen
Als de scope en het niveau van integraliteit duidelijk zijn, wordt gekeken naar de 
gewenste betrokkenheid van stakeholders, de onderlinge rolverdeling, benodigde 
procesafspraken voor de rol van de omgeving in het project, en de stappen die 
hiervoor gezet moeten worden in de verkenningsfase. Zoals in Tabel 2.1 beschreven, 
kan het nodig zijn een integrale visie voor gebiedsontwikkeling of een meervoudig 
inrichtingsplan op te stellen als volgende stap. In ieder geval zal een kader opgesteld 
moeten worden om invulling te geven aan de vereiste landschappelijke inpassing van 
de waterveiligheidsopgave.

Hierbij is het nodig een stakeholder te benoemen die verantwoordelijk wordt 
voor het vervolg van de waarborging van de integraliteit van het project: dit is 
de initiatiefnemer of regisseur van het proces in het gebied. Daarnaast zal elke 
stakeholder een eigen rol vervullen. In onderstaande kader uit het Deltaprogramma 
2019 staat de rol van overheden in gebiedsprocessen bij dijkversterkingen beschreven. 

Rol overheden in gebiedsproces dijkversterkingen
Bij de uitvoering van dijkversterkingsprojecten is het regionale en lokale 
gebiedsproces heel belangrijk. Dijkversterkingen kunnen impact hebben op de 
leefomgeving. Daarom worden de relevante stakeholders zo vroeg mogelijk betrokken. 
Medeoverheden hebben hierbij ook een formele rol. Zo hebben gemeenten een rol 
vanwege de verantwoordelijk voor de lokale ruimtelijke ordening (bestemmingsplan). 
Provincies hebben een belangrijke rol bij dijkversterkingsprojecten vanwege de 
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving, regionale gebiedsontwikkelingen en 
natuur. Ook stellen provincies het Projectplan Waterwet vast, een cruciale schakel in 
de totstandkoming van dijkversterkingsprojecten. Gemeenten en provincies hebben 
daarnaast de rol om kansen voor meekoppeling met andere opgaven en ambities 
in het gebied te identificeren en te benutten. Daarvoor brengen de waterschappen 
de conceptprogrammering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma tijdens de 
jaarlijkse consultatie in de Gebiedsoverleggen van het Deltaprogramma in.

Bron: Deltaprogramma 2019

Afhankelijk van het niveau van integraliteit, wordt de aanpak met de stakeholders 
doorgenomen tijdens het ontwerpatelier:

 – Gebiedsontwikkeling: Stakeholders verkennen gezamenlijk welke opgaven sturend 
en welke volgend zijn (zowel ruimtelijk, functioneel als qua tijdspad) en schetsen 
een eerste beeld van een benodigde integrale visie, waarbij de focus ligt op de 
raakvlakken tussen de waterveiligheidsopgave en andere gebiedsopgaven. Ook 
wordt er een eerste beeld geschetst van een benodigd ruimtelijk kwaliteitskader 
waarin de verbetermaatregelen ingepast moeten worden.

 – Meervoudige inrichting: Stakeholders formuleren vanuit hun deelbelang 
hun inrichtingsopgave en tijdspad. Mogelijke oplossingsrichtingen voor de 
waterveiligheidsopgave worden in beeld gebracht en er wordt een eerste beeld 
geschetst van een meervoudig inrichtingsplan waarin de andere opgaven in 
het gebied gerelateerd worden aan de waterveiligheidsopgave.  Er wordt een 
eerste beeld geschetst van een benodigd ruimtelijk kwaliteitskader waarin de 
verbetermaatregelen ingepast moeten worden.

https://deltaprogramma2019.deltacommissaris.nl/3.html
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 – Inpassing: De waterveiligheidsopgave is dominant en gezamenlijk wordt verkend 
wat de belangrijkste ruimtelijk-functionele consequenties van de voorgestelde 
ingreep zijn. De deelnemers schetsen een eerste beeld van een benodigd ruimtelijk 
kwaliteitskader waarin de verbetermaatregelen ingepast moeten worden.

Per integraliteitsniveau is doorgaans een passende initiatiefnemer of regisseur aan te 
wijzen:

 – Gebiedsontwikkeling: De provincie of gemeente is vanwege haar 
verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening een logische initiatiefnemer 
of regisseur. In dit geval kunnen zij eventueel samen met de waterkeringbeheerder 
deze rol trekken. Er is intensieve samenwerking onderling en met andere 
stakeholders in het gebied. Afhankelijk van belang en urgentie kan de 
waterkeringbeheerder ook de initiatiefnemer of regisseur zijn. 

 – Meervoudige inrichting: De regie ligt bij de waterkeringbeheerder, in nauwe 
samenwerking met de provincie en gemeente als kerngroep. Daarnaast zullen ook 
andere stakeholders betrokken worden bij de totstandkoming van het meervoudige 
inrichtingsplan.

 – Inpassing: De initiatiefnemer of regisseur voor de dijkversterking waarvan 
inpassing een standaard onderdeel is, is de waterkeringbeheerder. Deze werkt 
hierbij tevens samen met de gemeente, de provincie en eventueel andere 
stakeholders, maar is de samenwerking minder intensief dan bij meervoudige 
inrichting.

Halverwege het ontwerpatelier wordt door het kernteam een voorstel voorbereid voor 
de scope van het vervolgtraject en de eventuele procesafspraken. Deze worden daarna 
met de groep deelnemers gedeeld, aangevuld en aangescherpt.

FIG. 2.4 Illustratie uit startbijeenkomst pilot Schellingwoude en Monnickendam
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Stap 10. Eindresultaat 

De Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven wordt afgesloten met een 
advies voor het vervolgproces, dat wordt meegegeven aan de beoogde initiatiefnemer 
of regisseur en de overige stakeholders. Uitgaande van het eindresultaat kan de 
waterkeringbeheerder een besluit nemen over de passende scope en aanpak van de 
waterveiligheidsopgave in relatie tot de omgeving.

Het eindresultaat bestaat uit een poster per deelgebied met drie onderdelen:

1 Een kaart waarop de waterveiligheidsopgave en andere gebiedsopgaven in 
samenhang zijn verbeeld.

2 Een tijdlijn met de tijdsvensters, de status van de verschillende opgaven in het 
gebied en de verantwoordelijke stakeholders per opgave.

3 Een geschreven advies over de passende scope, het integraliteitsniveau, de 
gewenste aanpak, rolverdeling van stakeholders, regisseur/ initiatiefnemer, en 
bijbehorende procesafspraken.

Het eindresultaat kan in een vervolgbijeenkomst aan betrokken stakeholders 
gepresenteerd worden en gebruikt worden in een bijeenkomst om bestuurders te 
informeren en te committeren. Voorbeelden van het eindresultaat zijn de posters en 
het advies voor de pilot Monnickendam en Schellingwoude, die in hoofdstuk 3 staan 
afgebeeld. 

De stappen van de methode Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven in 
relatie tot de conclusies zijn samengevat in Tabel 2.3 op de volgende bladzijde. 
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TaBel 2.3 Schema proces Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven
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3 – Eindresultaat pilot 
Schellingwoude & Monnickendam

De dijken van Schellingwoude en Monnickendam liggen ten noorden 
van Amsterdam en behoren tot de Markermeerdijken. In 2011 zijn 
de dijken afgekeurd, waardoor Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de taak heeft om deze weer te laten voldoen aan 
de wettelijke norm. De dijken zijn onderdeel van het HWBP-project 
Gouwzee & Buiten IJ. Vanwege de vele ontwikkelingen in het 
gebied is het cruciaal dat er in een vroeg stadium interactie is met 
de omgeving bij het aanpakken van de waterveiligheidsopgave. De 
Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven was onderdeel van 
de voorverkenning van het project.

De dijken liggen onder de rook van Amsterdam, waar veel (ruimtelijke) ontwikkelingen 
spelen en thema’s zoals toerisme en cultuurhistorie aanzienlijke aandacht krijgen. 
Tijdens de pilot zijn ontwerpateliers georganiseerd waarin de opgaven in het gebied 
rondom de dijken met stakeholders zijn verkend. Het gebied werd opgedeeld in 
vier deelgebieden: Stedelijk Schellingwoude, Landelijk Schellingwoude, Stedelijk 
Monnickendam en Landelijk Monnickendam. Voor elk deelgebied zijn de stappen van 
de methode doorlopen. De resultaten zijn verwerkt en er is een advies uitgebracht 
aan HHNK over een passende integrale scope en aanpak van de vier deelgebieden. De 
uitvoering van de Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven in Schellingwoude 
en Monnickendam draagt bij aan een stabiele scope en zo sobere en doelmatige 
oplossingen met maatschappelijk draagvlak. De eindresultaten, vier posters met 
integraal kaartbeeld, tijdlijn en advies, zijn per deelgebied afgebeeld in dit hoofdstuk.

FIG. 3.1 Dijktrajecten Schellingwoude en Monnickendam, Gouwzee en Buiten-IJ
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ADVIES

Samenvatting
De belangrijkste opgaven in het stede-
lijk deel van Schellingwoude bestaan 
uit: 
 - Zorgen voor ruimtelijke continuïteit 

van de historische dijk en deze 
beter benutten als recreatieve 
verbinding. Door de druk vanuit 
de omgeving is er een rommelig 
dijkprofiel ontstaan met organisch 
ingepaste nevenfuncties. Dit 
zorgt nu voor parkeer- en 
mobiliteitsproblemen en 
onvoldoende dijkbeheer terwijl de 
gebruiksdruk in te toekomst verder 
toeneemt door woningbouw in de 
omgeving. 

 - Zorgen voor efficiëntere en 
veiliger benutting van het Buiten-
IJ. Woonschepen, recreatievaart 
en beroepsvaart zijn toegenomen 
waardoor er knelpunten 
ontstaan, zoals een tekort aan 
wachtplekken, kruisend recreatief 
en beroepsmatig vaarverkeer 
en een beheeropgave van de 
steigers van de woonschepen. Het 
aanpakken van de brug en sluis 
biedt kansen voor het integreren 
van parkeergelegenheid enerzijds 
en een ecologische verbinding 
binnen-buiten IJ en renovatie van 
de vismigratie anderzijds. 

De synergie tussen de opgaven is 
kansrijk maar kan alleen plaatsvinden 
als er op visieniveau duidelijk is hoe 
de gewenste inrichting eruitziet. De 
waterveiligheidsopgave is fysiek sterk 
verbonden met de vele andere opgaven 
in het gebied. 

Niveau van integraliteit: Gebiedsont-
wikkeling 
Er wordt geadviseerd om op bestuur-
lijk niveau de Gemeente Amsterdam 
en Rijkswaterstaat op grond van de 
gemaakte analyse te vragen of zij 
bereid zijn de opgaven op visieniveau 
te formuleren. Hierbij is relevant dat 
de bereidheid wordt uitgesproken om 
open te staan voor het verruimen van 
de dijkopgave. 
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ADVIES

Samenvatting
In dit gebied speelt een veelheid aan 
opgaven die verweven zijn met elkaar. 
Voor de waterveiligheid geldt zowel 
een binnen- als buitenwaartse ma-
crostabiliteitsopgave. In het kader van 
de natuurontwikkelingsopgave waar-
voor Staatsbosbeheer een uitvoerings-
plan heeft opgesteld, is nog de vraag 
welke identiteit het gebied tussen 
Schellingwoude en Durgerdam precies 
moet krijgen, als zijnde entree van het 
achterland. Voor wat betreft duur-
zaamheid en klimaatadaptatie spelen 
bodemdaling en waterbuffering een 
rol, maar tegelijkertijd is de cultuurhis-
torische waarde van het landschap en 
de toenemende recreatieve druk een 
uitdaging. Op verkeersgebied zorgt de 
ligging van de sportvelden voor pieken 
van verkeersdruk op de dijk. Moge-
lijke kans is het ontwerpen van een 
nieuwe binnendijkse verkeersroute die 
opgewaardeerd wordt tot primaire wa-
terkering. Hiermee kan de huidige dijk 
afgewaardeerd worden tot secundaire 
functie en dus verlaagd worden, wat 
weer kansen biedt voor een sterkere 
beleving van het water. Tot slot is de 
continuïteit van de dijk een belangrijke 
opgave en speelt de rommeligheid van 
de woonboten hier ook een rol.

Niveau van integraliteit: Gebiedsont-
wikkeling 
 - HHNK is met de andere 

stakeholders een 
stakeholder in het integrale 
gebiedsontwikkelingsproces. 
Partners zijn: de Provincie Noord-
Holland, Gemeente Amsterdam, 
de Centrale Dorpenraad, de 
sportvereniging, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, Metropool Regio 
Amsterdam (MRA). 

 - Er wordt geadviseerd om op 
bestuurlijk niveau de Gemeente 
Amsterdam op grond van de 
gemaakte analyse te vragen of 
zij bereid zijn de opgaven op 
visieniveau te formuleren. Hierbij 
is relevant dat de bereidheid wordt 
uitgesproken open te staan voor het 
verbreden van de dijkopgave. 
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ADVIES

Samenvatting
De binnenwaartse waterveiligheidsop-
gave en natuurontwikkelingsopgave 
hangen nauw samen. Onderzoek naar 
het effect van de vernatting op de 
stabiliteit van de dijk is belangrijk om 
de waterveiligheidsopgave scherp te 
stellen. Voor de hand ligt een nauwe 
samenwerking tussen HHNK en 
Staatsbosbeheer om technisch en 
ruimtelijk te zoeken naar een optimale 
oplossing. Er is reeds een toekomstvi-
sie ‘Amsterdam Wetlands’. Opgaven die 
slim gekoppeld kunnen worden zijn 
het toenemende weg- en recreatie-
verkeer, de bodemdaling, de energie-
transitie en de ruimtelijke kwaliteit. 
Noodzakelijk is het gezamenlijk opstel-
len van een gebiedsinrichtingsplan, 
zodat iedere stakeholder zijn eigen 
project kan uitvoeren. Staatsbosbeheer 
heeft reeds het initiatief genomen 
om een gebiedsproces te starten en is 
mogelijk geïnteresseerd als regisseur. 
Er liggen kansen om met de Provin-
cie Noord-Holland en de Gemeente 
Waterland slim af te stemmen over de 
planning. Het conflict tussen de popu-
laire surfspot en het foerageergebied 
voor watervogels kan parallel opgelost 
worden.

Niveau van integraliteit: 
Meervoudige inrichting
 - Geadviseerd wordt aan HHNK 

om samen met Staatsbosbeheer 
een onderzoek uit te voeren naar 
de effecten van vernatting op de 
dijkstabiliteit  

 - Geadviseerd wordt om een 
gezamenlijk gebiedsinrichtingsplan 
op te stellen waarin de 
waterveiligheidsopgave en de 
natuurontwikkelingsopgave 
leidend zijn. Hierbij wordt 
geadviseerd, gezien het initiatief 
dat Staatsbosbeheer genomen heeft, 
met hen te bespreken of zij bereid 
zijn de regie op zich te nemen.  
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ADVIES

Samenvatting
De belangrijkste opgaven in het stede-
lijk deel van Monnickendam bestaan 
uit het behoud van het waardevolle 
historische karakter van het centrum, 
de waterveiligheidsopgave, de huidige 
en mogelijk toekomstige buitendijkse 
ontwikkeling van het Galgeriet en de 
benodigde natuurcompensatie. De 
opgave om het extra verkeer van  het 
Galgeriet af te wikkelen heeft weinig 
interactie met de waterveiligheidsop-
gave. 
Synergie tussen opgaven kan ontstaan 
bij de koppeling van de dijkverster-
king met natuurcompensatie. Bij een 
waterveiligheidsopgave in het centrum 
van Monnickendam ontstaat er syn-
ergie door een dijkverlegging en het 
buitendijks ontwikkelen van Galgeriet 
2 waardoor het historische centrum in 
takt blijft. 

Niveau van integraliteit: 
Meervoudige inrichting 
Er wordt geadviseerd om: 
 - Afspraken te maken met de 

Provincie Noord-Holland over de 
wijze waarop de natuurcompensatie 
opgave wordt geïntegreerd in het 
ontwerp van de dijkversterking.

 - De Gemeente Waterland te 
adviseren om bij een herziening 
van hun omgevingsvisie een zachte 
reservering op te nemen voor 
een toekomstige dijkverlegging, 
zodat het historische centrum 
intact blijft bij een toekomstige 
veiligheidsopgave. 
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DEEL B 
Bijlagen              
Toelichting en uitwerking

In dit deel worden de methode, de toepassing en bijbehorende 
begrippen nader toegelicht. In de eerste bijlage wordt van ieder 
niveau van integraliteit een voorbeeldproject geschetst. In 
de tweede bijlage wordt een toelichting gegeven op integraal 
ontwerpen en ontwerpend onderzoek, omdat dit belangrijke 
instrumenten zijn bij de methode. Vanaf de derde bijlage worden 
de ontwerpateliers en inhoudelijke en praktische bijbehorende 
activiteiten bij de Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven 
beschreven. Daarbij is het beeldmateriaal wat bij de ontwerpateliers 
en verslaglegging gebruikt kan worden, met name geïllustreerd 
aan de hand van beeldmateriaal uit de pilot Schellingwoude en 
Monnickendam. Uiteraard is de toepassing van de methode en het 
inrichten van de ontwerpateliers altijd maatwerk.
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Workshopvel
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B1 – Voorbeelden integraliteit 
van projecten

In dit hoofdstuk wordt voor elk niveau van integraliteit een 
voorbeeldproject gegeven. De eerste twee voorbeelden zijn projecten 
die zijn voortgekomen uit het MIRT-onderzoek 'Volop verbindingen 
tussen water en ruimte' in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
en het HWBP. In het MIRT-onderzoek is een integrale verkenning 
uitgevoerd voor de gehele dijkring 16 – vooruitlopend op de 
wettelijke beoordeling van de waterveiligheid van de dijken – en 
er zijn verschillende projecten geïdentificeerd waar een hoge mate 
van integraliteit belangrijk is, waaronder: Kinderdijk Alblasserdam 
(gebiedsontwikkeling) en Vestingwal Gorinchem (meervoudige 
inrichting). Binnen het HWBP is er een tendens zichtbaar naar 
deze integralere projecten. Het derde voorbeeld is een HWBP-
inpassingsproject: de dijkversterking Eemdijk-Westdijk. Tot slot 
wordt een voorbeeld gegeven over het niveau van integraliteit in 
een weg-infrastructuurproject.

B1.1 – Voorbeeld gebiedsontwikkeling: 
Kinderdijk - Alblasserdam

Het MIRT-onderzoek 'Volop verbindingen tussen water en ruimte' in de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is uitgevoerd in 2016. Een van de gebiedsopgaven 
die binnen dit project is gedefinieerd is de gebiedsontwikkeling Kinderdijk- 
Alblasserdam. 

Beschrijving opgave
In het gebied Kinderdijk-Alblasserdam komen veel verschillende opgaven samen. 
De dijken worden versterkt, toekomstrobuuste strategieën voor de afwatering van 
de Alblasserwaard worden verkend, en in de verschillende deelgebieden rondom 
de dijk vinden veel ontwikkelingen plaats. Zo zijn de dijken binnen dit gebied naast 
een waterkering ook een drukke verkeersweg, met op sommige plekken onveilige 
verkeerssituaties. Er zijn plannen voor de herinrichting van een deel van deze weg, en 
er liggen kansen om deze opgaven aan de dijkversterking te koppelen. Ook de entree 
van UNESCO-werelderfgoed locatie Kinderdijk ligt aan de dijk. Hier is een slimme 
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ruimtelijke indeling nodig om de grote bezoekersstromen die per fiets, boot, bus en 
auto het gebied bezoeken beter af te kunnen handelen. Daarnaast is het de ambitie 
om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied rondom de bezoekersentree te verbeteren, 
wat kansen kan bieden voor een integrale aanpak. De start voor het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit is reeds gemaakt met de Werelderfgoed Kinderdijk realisatie van 
een nieuw bezoekerscentrum.

Ook de herontwikkeling van het langs de dijk gelegen bedrijventerrein Mercon Kloos 
tot woningbouwgebied brengt ruimtelijke vraagstukken met zich mee: Hoe kan bij 
de herstructurering en dijkversterking, de ruimtelijke kwaliteit intact blijven en de 
overlast bij de uitvoering beperkt blijven? 

FIG. B1.1 Kaart inventarisatie thematische opgaven gebiedsopgave Kinderdijk-Alblasserdam

Daarnaast is een groot deel van de dijk in dit gebied een woonlint met 
karakteristieke en soms cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Dit betekent 
dat een dijkversterking veel impact kan hebben op de bestaande bebouwing en de 
ruimtelijke kwaliteit van het karakteristieke dijklint. De dijk kent een aantal plekken 
met bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische kenmerken (zoals de dijkwielen 
en een bijzondere inham met voormalige directeurswoningen). Hoe kunnen deze 
kwaliteiten behouden blijven (of zelfs versterkt worden) in het ontwerp voor een 
dijkversterking? De dijk grenst verder aan een waardevol natuurgebied waar onder 
andere purperreigers te vinden zijn. Dit betekent dat goed moet worden gekeken of 
een dijkversterking geen nadelige gevolgen heeft voor dit natuurgebied en er indien 
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nodig natuur moet worden gecompenseerd. Tot slot liggen langs de dijk enkele van de 
grote werkgevers en scheepsbouwers van het gebied, die ruimte nodig hebben voor 
parkeren en eventuele toekomstige uitbreidingen. De kronkelende dijkweg is een 
uitdaging voor de zware trucks die het staal aanvoeren voor de scheepsbouwers; ook 
hier kan door de dijkversterkingsopgave integraal op te pakken meerwaarde worden 
gecreëerd.

Conclusie integraliteit
De dijkversterking heeft een sterke wisselwerking met veel andere ruimtelijke 
en economische opgaven en transities binnen het gebied waaronder toerisme, 
werkgelegenheid, mobiliteit, cultuurhistorie, leefbaarheid, ecologie en 
landschappelijke kwaliteit. Eerst is een integrale visie voor het hele gebied nodig, 
om te zorgen dat alle functies op een logische plek in het gebied terecht komen en te 
zorgen dat de schoonheid van het gebied krachtig overeind blijft.

Er is hier ingezet op gebiedsontwikkeling waarbij in 2018 is gestart met een 
'gebiedsperspectief'. De Provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Kinderdijk en 
Alblasserdam en het waterschap hebben gezamenlijk opgetreden als opdrachtgever 
en regisseur voor dit project. Op 7 maart 2019 hebben ontwikkelaar Whoonapart, 
Waterschap Rivierenland, gemeente Alblasserdam en de Provincie Zuid-Holland 
een intentieovereenkomst gesloten en wordt nagegaan of gebiedsontwikkeling en 
dijkversterking op deze locatie samen kunnen opgaan.

B1.2 – Voorbeeld meervoudige inrichting: 
Vestingwal Gorinchem

Het project 'Volop verbindingen tussen water en ruimte' in de Alblasserwaard- 
Vijfheerenlanden is uitgevoerd in 2016. Een van de meervoudige inrichtingsopgaven 
die binnen dit project is gedefinieerd is de inrichtingsopgave Vestingwal Gorinchem.

Beschrijving opgave
Bij de Gemeente Gorinchem valt de dijk samen met een deel van de voormalige 
vestingwal. De vestingwal, die deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
heeft altijd een dubbele functie als waterkering en vestingwal gekend, maar waar 
vanuit de historie de functie als vestingwal dominant was voor het uiterlijk van de 
wal, is dat nu de inmiddels de flink versterkte dijk.

Er spelen dan ook meerdere opgaven in het gebied die raakvlakken hebben met 
de waterveiligheidsopgave. Partijen waren het erover eens dat de opgaven voor 
cultuurhistorie, de dijkversterking en het recreatieve gebruik van de vestingwal 
elkaar zouden kunnen versterken door ze integraal op te pakken in een meervoudig 
inrichtingsplan. In een eerste verkennende studie in opdracht van de gemeente, 
de provincie en het waterschap zijn de raakvlakken tussen de verschillende 
opgaven verder verkend. Daarbij is bijvoorbeeld gekeken of het mogelijk zou zijn de 
waterkering uit te voeren met (verwijzingen naar) het historische vestingwalprofiel. 
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Ook werd verkend hoe de kering plek zou kunnen bieden aan een doorlopend 
wandelpad en hoe de karakteristieke bomen bij een dijkversterking kunnen worden 
behouden.

FIG. B1.2 Voorbeeld ontwerpende verkenning dijkversterking vestingwal Gorinchem, boven variant 1:3 talud, onder variant historisch profiel.

Conclusie integraliteit
Door bij de versterking van de dijk rekening te houden met de cultuurhistorie 
en de ambitie om recreatiemogelijkheden te verbeteren, worden in drie doelen 
tegelijkertijd behaald. Het meervoudig inrichtingsplan biedt daarbij het ruimtelijke 
kader voor de opgave van elk van de verschillende partijen. Zo worden bijvoorbeeld 
de cultuurhistorische kenmerken van de vesting zeer bepalend voor het ontwerp van 
de kering. Door voorafgaand aan de waterveiligheidsbeoordeling van de waterkering 
een bredere inventarisatie te starten, kunnen de gemeente en de Rijksdienst voor 
cultureel erfgoed (RCE) zich goed voorbereiden op een meervoudig inrichtingsplan 
binnen het HWBP-project. 
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B1.3 – Voorbeeld inpassing: Westdijk-Eemdijk

Het dijkversterkingsproject Westdijk - Eemdijk Noord in Bunschoten is in 2017 
gerealiseerd binnen het HWBP-versterkingsprogramma7. 

Beschrijving opgave
Het dijktraject Westdijk – Eemdijk Noord ligt langs het Eemmeer en de Eem tussen 
Bunschoten en Eemdijk. Deze primaire waterkering van circa vier kilometer is 
onderdeel van dijkring 45. In de tweede toetsronde bleek dat dit dijktraject niet 
meer voldeed aan de vigerende waterveiligheidsnorm en daarom versterkt moest 
worden binnen het HWBP-versterkingsprogramma. In het gebied spelen naast de 
dijkversterking geen grote gebiedsopgaven. Het uitvoeringsgereed maken van het 
ontwerp is met name gericht op de lokale inpassing en maatwerkoplossingen voor 
woningen. Er hebben keukentafelgesprekken met bewoners plaatsgevonden en de 
ontwerpen zijn in nauw overleg met hen tot stand gekomen. Daarnaast is er, gezien 
de slappe ondergrond, in het ontwerp specifiek gekeken naar de uitvoerbaarheid en 
het voorkomen van schade aan woningen. Zowel naar de ondergrond, als de staat van 
de woningen is er aanvullend onderzoek gedaan om risico’s in kaart te brengen en 
preventieve maatregelen op te nemen in het uitvoeringscontract.

Conclusie integraliteit
In dit project is een inpassing met een ruimtelijk kwaliteitskader voldoende. Het 
volgen van dit kader zorgt ervoor dat het kwaliteitsniveau van de uitgangssituatie van 
de ruimtelijke kwaliteit en landschap van het gebied gewaarborgd wordt.

B1.4 – Voorbeeld toepassing weg-infrastructuur 
project: Oostkant Amsterdam Rijksweg A1

De ontwikkelde methode is niet alleen toepasbaar op waterveiligheidsprojecten; 
ook bij infrastructuurprojecten kan een integrale scopebepaling van de opgave erg 
waardevol zijn, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat als regisseur van het gebiedsproces. 

Een voorbeeld is het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (Rijksweg A1). Tijdens een 
integrale verkenning bleek dat er grootschalige opgaven in het gebied spelen die een 
sterke wisselwerking hebben met de Rijksweg A1. Hier bleek een integrale visie bij 
nodig te zijn en er werd door de regio Gooi en Vechtstreek onderkend werd dat een 
integrale aanpak vanuit economie, landschap en bereikbaarheid passend zou zijn. 

Het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam heeft eind 2017 geresulteerd in een 
regionaal standpunt en gezamenlijk voorkeurspakket van het Rijk, de provincies 
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, en de regio’s Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. 
Met een reeks aan partijen, zoals Economic Board Gooi en Vechtstreek, Goois 

7 Bron: website Regio Gooi en Vechtstreek 
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Natuurreservaat, Natuurmonumenten en de Fietsersbond, is er in interactieve sessies 
gekeken naar integrale en gebiedsgerichte oplossingen, waaronder een modern 
hoogfrequent OV-systeem, knooppuntontwikkeling en goede fietsverbindingen. De 
inbreng en samenwerking van alle betrokken partijen heeft geresulteerd in een pakket 
maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn de bereikbaarheid en 
kwaliteit in het gebied verbeteren. 

FIG. B1.3 Tijdens het MIRT-onderzoek Oostkant amsterdam zijn verschillende maatregelpakketten verkend. In deze figuur is een beeld weergegeven 
van een integraal pakket waarin een OV-knooppuntenaanpak wordt gecombineerd met het verbreden van de A27 en het versterken van het 
landschap.
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Ontwerpatelier
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Ontwerpatelier

B2 – Integraal ontwerpen en 
ontwerpend onderzoek

Bij de toepassing van de methode voor de Integrale scopebepaling 
waterveiligheidsopgaven worden verschillende begrippen zoals 
'ontwerpend verkennen' en 'integraal verkennen' gebruikt. In dit 
hoofdstuk wordt toegelicht wat deze begrippen betekenen.

B2.1 – Ontwerpende verkenning in ontwerpateliers

Ontwerpateliers zijn werksessies waarbij het middel 'ontwerpen' wordt gebruikt om 
opgaven te verkennen en te verbinden. Deze ontwerpsessies worden vaak ingezet 
als versnellingssessies omdat ze het mogelijk maken om in korte tijd veel kennis te 
vergaren en gezamenlijk te interpreteren. De werksessies worden ook wel ‘charettes’ 
genoemd, refererend aan de karren (in het Frans charettes) waarmee werkstukken 
van studenten van de architectuuropleiding bij een deadline werden opgehaald: 
onder tijdsdruk werden nog laatste, doorslaggevende aanpassingen gedaan aan 
werkstukken die al op de kar stonden8.

Door opgaven, wensen en ambities die worden benoemd, in te tekenen op een kaart, 
worden deelnemers gedwongen hun project concreet te maken. Door projecten 
en oplossingsrichtingen ruimtelijk te duiden, wordt de invloedssfeer (overlap, 
raakpunten, functionele relaties) tussen verschillende projecten en initiatieven 
inzichtelijk.

De deelnemers aan ontwerpateliers bestaan uit verschillende stakeholders en 
experts vanuit verschillende disciplines en beleidsvelden. De ontwerpateliers (onder 
leiding van de ontwerper die de opgaven ruimtelijk duidt) hebben een belangrijke 
faciliterende rol bij het aangaan van de dialoog tussen verschillende disciplines. 
Ontwerpateliers zijn daarmee een krachtig instrument voor het multidisciplinair of 
integraal verkennen van opgaven.

8 Tijdens de pilot werd de ontwerpsessie ‘Delta Charette’ genoemd, vernoemd naar de opdrachtge-
ver: RWS in het Deltaprogramma. 
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B2.2 – Ontwerpend onderzoek

Door het tekenen komen er allerlei nuttige vragen op tafel, zoals welke effecten 
er optreden of welke technische mogelijkheden er zijn, en het wordt inzichtelijk 
wiens belangen er geraakt worden. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking 
tussen ontwerpen en onderzoeken; deze manier van werken wordt daarom ook wel 
ontwerpend onderzoek genoemd.

Een belangrijke winst van deze interactieve en integrale werkwijze is dat er 
oplossingen voor de waterveiligheidsopgave en de gebiedsopgaven naar voren komen 
die anders helemaal niet bedacht zouden kunnen worden. Dit komt doordat het 
projectgebied en de daarbij behorende invalshoeken voor verschillende expertises 
vergroot wordt. Daarnaast leren de deelnemers elkaars vakwereld kennen wat hun 
kennis verbreedt en hen creatiever maakt.

FIG. B2.1 Een ontwerpatelier, ook wel charette genoemd, waarbij gezamelijk rondom de kaart 
opgaven en projecten worden verkend en opgetekend.

B2.3 – Integraal werken

Integraal betekent dat verschillende dingen – in dit geval disciplines – worden 
gecombineerd op een wijze waarop dit meerwaarde oplevert. Een integrale aanpak 
is nuttig wanneer men aan een opgave of vraagstukken werkt die men vanuit een 
discipline niet naar behoren kan oplossen, of wanneer blijkt dat er met één sectorale 
aanpak waardevolle kansen gemist worden. Een belangrijke voorwaarde voor een 
integrale aanpak is dat experts van verschillende disciplines bij elkaar worden 
gebracht. Maar het bij elkaar brengen van verschillende disciplines betekent niet 
per definitie dat er ook integraal wordt samengewerkt: er zijn belangrijke verschillen 
tussen multidisciplinair en integraal samenwerken.
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FIG. B2.2 Schematische weergave van samenwerkingsvormen, door Alexander Refsum Jensenius (2012), die van links naar rechts steeds ‘integraler’ 
worden. De cyclus begint met intradisciplinair (of sectoraal) werken binnen de eigen discipline. De volgende stap is multidisciplinair samenwerken, 
waarbij experts uit verschillende disciplines input op een vraagstuk geven vanuit hun eigen discipline. Bij crossdisciplinair samenwerken beschouw 
je de ene discipline vanuit een andere (en ontstaan daaruit nieuwe inzichten over de opgave). Bij interdisciplinair samenwerken integreer je 
kennis uit verschillende disciplines; dit is de wijze van samenwerken die wordt gebruikt tijdens de werkateliers van de Integrale Scopebepaling 
Waterveiligheidsopgaven. De laatste stap is transdisciplinair samenwerken waarbij vanuit theorieën en methoden uit verschillende disciplines een 
nieuwe geïntegreerde discipline ontstaat (en dus eigenlijk weer een nieuwe sectorale discipline).

B2.3.1 – Multidisciplinair samenwerken

Bij multidisciplinair samenwerken worden perspectieven van verschillende 
disciplines bij elkaar gebracht. Bij deze manier van werken geven experts of 
stakeholders vanuit verschillende disciplines hun visie op een opgave, zonder dat er 
daadwerkelijk interactie is tussen de disciplines.

B2.3.2 – Interdisciplinair samenwerken

Bij interdisciplinair werken worden meerdere disciplines geïntegreerd en wordt 
over de grenzen van de eigen discipline heen gekeken. Opgaven en visies vanuit 
verschillende disciplines worden niet alleen vanuit de eigen discipline bij elkaar 
gelegd, maar gaan de interactie met elkaar aan en beïnvloeden elkaar. Binnen deze 
methode kan op grote lijnen gesteld worden dat het geven van een presentatie, 
door stakeholders, van een presentatie over de opgaven vanuit hun eigen thema en 
opgave dus een multidisciplinaire werkvorm is (al brengen sommige stakeholders 
natuurlijk integrale plannen ter tafel). Door vervolgens de opgaven in te tekenen op de 
kaart en deze in verschillende ruimte- en tijdschalen met elkaar te confronteren en 
verbinden, en met elkaar het gesprek aan te gaan, wordt het proces integraal. Dit is de 
wijze van samenwerken die wordt gebruikt tijdens de werkateliers van de Integrale 
scopebepaling waterveiligheidsopgaven.
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B3 – Praktische voorbereiding 
Integrale scopebepaling 
waterveiligheidsopgaven

In dit hoofdstuk worden handvatten bij de praktische voorbereiding 
bij de Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven gegeven. 
Er wordt een indicatie gegeven van een geschikt kernteam en 
benodigde inzet bij de toepassing van de methode.

B3.1 Opbouw kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor de organisatie van de ontwerpateliers, de 
inhoudelijke verdieping en het waarborgen van het proces rondom de methode. De 
ontwerpateliers dienen nauwkeurig voorbereid te worden en de (tussen)resultaten 
worden verwerkt in tekeningen, kaarten en korte rapportages. 

Omdat er tijdens de ontwerpateliers verschillende rollen zijn die dienen te worden 
vervuld, is een multidisciplinair kernteam van ca. 6 personen aan te raden:

 – 1 Voorzitter kernteam: omgevingsmanager of adviseur van omgevingsmanager

 – 1 Senior ruimtelijk ontwerper: begeleiding ontwerpend onderzoek

 – 3 Kernteamleden: inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning proces, 1 adviseur 
waterveiligheid, 1 adviseur ruimtelijke kwaliteit en 1 adviseur duurzaamheid

 – 1 (Assistent) ruimtelijk ontwerper: ondersteuning kaarten, verbeelding en 
ontwerpateliers

De grootte van een kernteam kan afhankelijk van het project variëren; in ieder geval 
zijn de betrokkenheid van de omgevingsmanager en een senior ruimtelijk ontwerper 
met een sterke reputatie op het gebied van ontwerpend onderzoek, cruciaal. De senior 
ruimtelijk ontwerper is een ervaren landschapsarchitect of stedebouwkundige. De 
omgevingsmanager zorgt voor een goede afstemming met de technisch manager, 
zodat de juiste informatie over waterveiligheid wordt ingebracht, en de opgehaalde 
relevante inzichten worden teruggegeven. Tijdens de pilot Schellingwoude en 
Monnickendam bestond het kernteam uit adviseurs van RWS-Ontwerpt (zie 
projectgroep in de colofon).

Naast de omgevingsmanager en de senior ruimtelijk ontwerper is het gewenst 
dat drie aanvullende kernteamleden vanuit Rijkswaterstaat, het waterschap of 
van een van de stakeholders zoals de gemeente of provincie het team versterken. 
Deze teamleden hebben affiniteit met integrale opgaven en processen en bestaan 
idealiter uit een adviseur waterveiligheid, een adviseur ruimtelijke kwaliteit en 
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een adviseur duurzaamheid. De waterveiligheidsadviseur levert input over wat er 
technisch mogelijk is om de waterveiligheidsopgave te verkleinen en met de andere 
twee adviseurs worden er verschillende oplossingen geëvalueerd op ruimtelijke 
kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor 
grafische ondersteuning in de vorm van een (assistent) ruimtelijk ontwerper die kan 
ondersteunen bij het maken van kaarten.

De rol van de ervaren senior ruimtelijk ontwerper is essentieel binnen de methode. 
De ervaring van deze ontwerper met integraal verkennen en verbinden van opgaven 
speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van het gewenste niveau van integraliteit 
van het project.

B3.2 Benodigde inzet

Een doorlooptijd van de Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven is ongeveer 
een half jaar. De tijdsbesteding voor de adviseurs van de overheidspartijen en 
ingehuurde experts bij de pilot Schellingwoude en Monnickendam (opgedeeld in vier 
deelgebieden) rondom twee ontwerpateliers was als volgt: Voorzitter kernteam: 25 
dagen; Senior ruimtelijk ontwerper: 8 dagen; Kernteamleden: 30 dagen per persoon; 
(Assistent) ruimtelijk ontwerper: 20 dagen. Per ontwerpatelier zijn gemiddeld 20-40 
deelnemers van verschillende stakeholders aanwezig. Zoals eerder vermeld, is dit 
altijd maatwerk.
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B4 – Inhoudelijke voorbereiding 
Integrale scopebepaling 
waterveiligheidsopgaven

In dit hoofdstuk worden de stappen bij de inhoudelijke voorbereiding 
van de Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven 
beschreven. Er wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de 
stakeholders en opgaven in het gebied, het gebied wordt bezocht en 
kaarten worden voorbereid voor de ontwerpateliers.

B4.1 In beeld brengen relevante stakeholders en deelnemers

Het is belangrijk dat de stakeholders met belangen, plannen of projecten die raken 
aan het gebied van de waterveiligheidsopgave breed in beeld worden gebracht. 
Daarbij wordt nadrukkelijk geadviseerd partijen te verkennen die opereren op 
verschillende schaalniveaus en thema's. Dit is een tijdrovende opgave doordat het 
soms zoeken is naar de juiste partijen of contactpersonen en het komt neer op veel 
bellen en doorvragen. Een goede start is een gesprek met de omgevingsmanager en 
gebiedsregisseur van de betreffende provincie of gemeente. Ook een inventarisatie 
van bestaande plannen en visies geeft een goed beeld van de relevante stakeholders. 
Het wordt aangeraden om in het stadium van de integrale scopebepaling een 
vertegenwoordiger van de bewoners (bijvoorbeeld van de bewonersvereniging) te 
betrekken. Individuele bewoners zelf worden in de verkenningsfase van het HWBP-
project betrokken.

B4.2 Inventarisatie opgaven waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Voor de Integrale scopebepaling worden opgaven, wensen en ambities in beeld 
gebracht voor de thema's waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 
Een eerste inventarisatie kan met een deskstudie gedaan worden. Tijdens de 
ontwerpateliers worden de opgaven met de experts en stakeholders geanalyseerd. 

De verwachte waterveiligheidsopgave is de aanleiding van het uitvoeren 
van de integrale scopebepaling. Het is belangrijk een eerste indicatie van de 
waterveiligheidsopgave te hebben: wat is de verwachte opgave (bijvoorbeeld 
macrostabiliteit of piping), waar speelt deze en speelt dit op korte of lange termijn? 
Wat is indicatief de grootte van de opgave (bijvoorbeeld vertaald in een bijkomende 
kruinhoogte van enkele centimeters of decimeters)? Hierover wordt input gevraagd 
aan de technisch manager en de waterveiligheidsexperts die betrokken zijn bij het 
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beoordelen of de waterkering voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen, aan de hand 
van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI).

In Tabellen B.4.1, B.4.2 en B.4.3 is een overzicht gegeven waar bij de inventarisatie 
van de thema’s waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid aan gedacht 
kan worden. Deze tabellen bevatten ook het doorgaans beschikbare basismateriaal 
en de experts die doorgaans betrokken zijn bij de benoemde thema's. De lijsten zijn 
niet uitputtend en vooral bedoeld om een beeld te geven van de veelzijdigheid aan 
opgaven die, afhankelijk van het gebied, aan bod kunnen komen.

Tip: Vergeet niet de opgaven (anders dan de waterveiligheidsopgave) van de beheerder 
(waterschap of Rijkswaterstaat) zelf mee te nemen. Bij de pilot bleek bijvoorbeeld het 
polderpeil en het beleid van de watersystemen relevant voor de dijk. Daarnaast heeft 
de waterkeringbeheerder ook beleid en bestuurlijke ambities rond duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit.

FIG. B4.1 Illustratie uit startbijeenkomst pilot Schellingwoude en Monnickendam

Clusteren meerdere dijktrajecten?
Indien er binnen een gebied meerdere dichtbij elkaar gelegen dijktrajecten worden 
verkend, dan kunnen deze eventueel gezamenlijk worden meegenomen binnen de 
studie. Zeker als de trajecten in eenzelfde type gebied liggen (qua karakteristiek, 
opgaven of bestuurlijke begrenzing) kan met het clusteren van enkele dijktrajecten 
veel tijd bespaard worden doordat de vertegenwoordigers in de regio maar in één 
ontwerpatelier het ‘gebiedsverhaal’ hoeven toe te lichten. Tevens is de kans groot 
dat er vanuit ruimtelijk oogpunt raakvlakken zijn of kansen liggen om opgaven met 
elkaar te verbinden.

Tip: Maak de clusters niet te groot: er is een delicate balans tussen tijd besparen door 
het regionale gebiedsverhaal te kunnen bundelen, en tijd besteden door aanwezig 
te zijn bij meerdere (en uiteindelijk te veel) lokale presentaties. Binnen de pilot zijn 
Schellingwoude en Monnickendam als twee losse locaties gezien, die elk op hun 
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beurt weer waren opgedeeld in 2 trajecten vanwege hun verschillende typologieën 
(‘landelijk’ en ‘stedelijk’). De verschillende dijktrajecten, Schellingwoude en 
Monnickendam (zie ook figuur 3.1 in hoofdstuk 3), zijn meegenomen. 

THEMA 1 WATERVEILIGHEID EN WATERSYSTEMEN

Waterveiligheid is voor Rijkswaterstaat, de waterschappen en het HWBP een thema wat binnen het eigen kennisveld en de eigen verantwoordelijk-
heid ligt. Bij deze methode is de eventueel verwachte dijkversterkingsopgave de aanleiding om een verkenning naar de scope en het ambitieniveau 
te starten. Daarnaast spelen ook andere thema’s rondom water een belangrijke rol.

Opgaven, projecten en ambities in beeld Basismateriaal en te verzamelen achtergrond-
informatie

Deelnemers ontwerpatelier en te bevragen 
experts

Waterveiligheid:
 - Moment van beoordeling waterkering 

(verleden / toekomst?)
 - (Verwachte) opgave, bijvoorbeeld 

macrostabilteit, piping of hoogte 
(volgend uit de Wettelijke 
Waterveiligheidsbeoordeling of met expert 
judgement)

 - Mogelijke verbetermaatregelen 
(de drie waterveiligheidslagen van 
Meerlaagsveiligheid in acht nemend)

 - Specifieke opgaven en strategieën op de 
lange termijn (bijvoorbeeld volgend uit het 
Deltaprogramma)

 - Eventuele aanvullende opgaven, zoals 
beheer & onderhoud.

 - ...

Overige opgaven Rijkswaterstaat en de water-
schappen:
 - Vaarwegen (opgaven, projecten en ambities 

m.b.t. vaardiepte, erosie)
 - Scheepvaart (opgaven ligplaatsen, 

vulpunten, capaciteit, veiligheid)
 - Kunstwerken
 - Programma Vervanging en Renovatie voor 

bruggen, tunnels, sluizen en wegen.
 - Waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water 

opgaven)
 - Waterkwantiteit
 - ...

Voor waterveiligheid kan de volgende achter-
grondinformatie verzameld worden:
 - Lopende en geplande projecten (link) in het 

gebied
 - legger profielen en trajectkaarten (en profiel 

van vrije ruimte)
 - Factsheets normering primaire 

waterkeringen (link)
 - Overstromingskaarten (link)
 - ...

 - Adviseurs binnen Rijkswaterstaat en het 
waterschap.

 - Technisch experts die voor de beheerder 
studies hebben verricht

 - Technisch managers en 
omgevingsmanagers van de projecten

 - – ...

TaBel B.4.1 Thema 1 Waterveiligheid en watersystemen

https://waterveiligheidsportaal.nl/#/nss/nss/projects
https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132790/factsheets_compleet19122016.pdf
https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132790/factsheets_compleet19122016.pdf
https://basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/maps
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THEMA 2 RUIMTELIJKE KWALITEIT

Ruimtelijke kwaliteit is een breed begrip en kan worden opgedeeld in belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomst- waarde. Binnen deze aanpak 
zijn verschillende ruimtelijk-functionele thema's benoemd die relevant zijn om mee te nemen in de opgave. Het is voor ruimtelijke kwaliteit rele-
vant de verschillende opgaven, projecten, wensen en ambities telkens op verschillende schalen in beeld te beschouwen. 

Opgaven, projecten en ambities in beeld Basismateriaal en te verzamelen achtergrond-
informatie

Deelnemers ontwerpatelier en te bevragen 
experts

 - Woningbouw
 - Cultuurhistorie (en landschapskenmerken)
 - Mobiliteit en verkeersontsluiting
 - Recreatie (en groenstructuren)
 - Ecologie
 - Bedrijvigheid
 - Sociaal-economische gegevens
 - Belevingswaarde en kwaliteiten gebied
 - – ...

Naast de opgaven, projecten en ambities is 
het bij aspecten op het gebied van ruimtelijke 
kwaliteit belangrijk de bestaande situatie goed 
te duiden: Wat zijn bestaande kwaliteiten die 
aanwezig zijn? Wil je die behouden of verster-
ken? En welke diskwaliteiten zou je willen 
oplossen?

 - Topografische kaarten op de verschillende 
schalen

 - Lopende en geplande projecten gemeente 
en provincie

 - Kwaliteitskaders (of gebiedsvisies) 
stedenbouw en landschap

 - Cultuurhistorische inventarisaties en 
monumentenregisters

 - Eerder ontwikkelde toekomstperspectieven 
voor het gebied

 - Mobiliteitsplannen (verkeerstellingen) van 
provincie en/of gemeente

 - Natuurnetwerkkaarten
 - Eigendommenkaarten
 - ...

 - Medewerkers gemeenten op verschillende 
dossiers (ruimtelijke ordening)

 - Medewerkers Provincie op verschillende 
dossiers (ruimtelijke ordening, Provinciaal 
Adviseur ruimtelijke kwaliteit)

 - Natuurorganisaties (SBB, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming, 
WWF)

 - De rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE)
 - Adviseurs die kwaliteitskaders of (toekomst)

visies hebben opgesteld
 - Lokale natuurverenigingen, 

landbouwverenigingen, historische 
verenigingen of vertegenwoordigers 
recreatiebranche

 - – ...

TaBel B.4.2 Thema 2 Ruimtelijke kwaliteit

THEMA 3 DUURZAAMHEID

Naast het in beeld brengen van de ambities, opgaven en projecten is het bij duurzaamheid specifiek ook van belang om kansen te verkennen. 
Duurzaamheid raakt nauw aan het thema Ruimtelijke Kwaliteit. De manier waarop omgegaan wordt met ruimtelijke planning en vormgeving heeft 
direct consequenties voor duurzaamheid.

Opgaven, projecten en ambities in beeld Basismateriaal en te verzamelen achtergrond-
informatie

Deelnemers ontwerpatelier en te bevragen 
experts

 - Klimaatadaptatie (droogte, hittestress en 
regenwater)

 - Bodemdaling
 - Strategie circulariteit
 - Energietransitie strategie
 - Gebiedseigen grond
 - ...

 - strategieën energietransitie of circulariteit 
(momenteel vaak nog in de maak)

 - stresstest (hitte, bodemdaling en overlast 
regenwater)

 - kaart (polder)watersysteem
 - ...

 - Medewerkers gemeenten op verschillende 
dossiers (duurzame leefomgeving)

 - Medewerkers Provincie op verschillende 
dossiers (duurzame leefomgeving)

 - Adviseurs die probleemverkenningen 
hebben uitgevoerd

 - – ...

TaBel B.4.3 Thema 3 Duurzaamheid
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B4.3 Bepalen schaal basiskaarten

Het is essentieel is om op verschillende schalen naar het gebied te kijken. Aangeraden 
wordt op drie schalen te werken en tijdens de ontwerpateliers basiskaarten op deze 
schalen beschikbaar te hebben:

 – Lokaal: dijk of waterlichaam en het directe aankruisende gebied

 – Gebied: het gebied (op buurt schaal) rondom de dijk of het waterlichaam

 – Regio: de regio waarbinnen de dijk of het waterlichaam liggen

Het is belangrijk dat op de lokale schaal individuele bebouwing zichtbaar is op de kaart, 
en dat bij de regionale kaart de belangrijkste regionale opgaven en projecten binnen 
de kaart vallen. Als voorbeeld zijn in Figuur B.4.2, B.4.3 en B.4.4 de uitsneden van de 
kaarten getoond die voor de pilot Schellingwoude en Monnickendam zijn gebruikt.

FIG. B4.2 Voorbeeld van de regionale kaart 
zoals gebruikt in de casus met daarop de regio 
rondom Schellingwoude en Monnickendam.

FIG. B4.3 Voorbeeld van de gebiedskaart zoals 
gebruikt in de casus met daarop het gebied 
rondom het traject Schellingwoude.

FIG. B4.4 Voorbeeld van de lokale kaart zoals 
gebruikt in de casus met daarop de directe 
omgeving van het dijktraject Schellingwoude..

B4.4 Gebiedsexcursie 

Het is bij iedere ruimtelijke verkenning belangrijk een goed beeld te hebben van 
het gebied waar de verkenning over gaat. Een bezoek aan het gebied is dan ook 
essentieel. Foto’s die tijdens de gebiedsexcursie gemaakt worden, kunnen tijdens 
de ontwerpateliers gebruikt worden als achtergrondmateriaal of in presentaties. 
Tijdens de pilot werden aanwezige stakeholders bij de gebiedsexcursie gevraagd 
om te brainstormen over hun ideale toekomstbeeld van het gebied, met oog op 
waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Een illustrator werd 
uitgenodigd om impressietekeningen van deze droombeelden te maken. In dit rapport 
zijn enkele van deze beelden opgenomen.

Tip: Zoek voor de ontwerpateliers een locatie binnen het gebied; mensen beleven 
het gebied dan tijdens hun rit naar de workshoplocatie. Afhankelijk van de grootte 
van het gebied, vormt een bustocht, wandeling of fietstocht door het gebied inclusief 
toelichting over de waterveiligheidsopgave en de ontwikkelingen in de omgeving, 
onderdeel van het programma. De omgevingsmanager van het project is een geschikt 
persoon voor deze rondleiding. 
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B5 – Eerste Ontwerpatelier

Het doel van het eerste ontwerpatelier is om met de deelnemers 
de opgaven en de relevante raakvlakken tussen de opgaven 
te verkennen. In aanvulling op hoofdstuk 2 in Deel A, geeft dit 
hoofdstuk voor het eerste ontwerpatelier voorbeelden en praktische 
informatie over een passend programma, de rolverdeling van het 
kernteam en deelnemers en de resultaten.

B5.1 Programma voorbeeld

Afhankelijk van het aantal deelnemers, verschillende stakeholders en het gebied kan 
het eerste ontwerpatelier ca.½ tot ¾ dag duren. Een hele dag is vaak lang voor een 
ontwerpatelier, maar als de gebiedsexcursie (zie B2.5) op dezelfde dag georganiseerd 
wordt kan dit wel 1 dag duren. Een passend programma voor het ontwerpatelier kent 
globaal genomen de onderstaande onderdelen. De tijdsindicaties zijn opgenomen als 
richtlijn, maar kunnen afhankelijk van de situatie anders ingeschat worden. 

 – Inloop en koffie 

 – Welkom, toelichting programma en doelstelling door dagvoorzitter kernteam (ca. 
15 min)

 – Voorstelronde deelnemers en (interactieve) ijsbreker (ca. 15 min)

 – Introductie waterveiligheidsopgave en gebied door kernteam of opdrachtgever 
waterkeringbeheerder (ca. 15 minuten)

 – Opgaven regionale schaal, stakeholder ‘pitches’ (ca. 10-15 minuten per stakeholder)

 – Reacties en aanvulling experts en overige stakeholders (ca. 15 minuten)

 – Lunch

 – Opgaven gebied en lokale schaal (inrichtingsniveau) (ca. 10 minuten per 
stakeholder)

 – Reacties en aanvulling experts en overige stakeholders (ca. 15 minuten)

 – Koffiepauze deelnemers, kernteam ordent de resultaten/kaarten (ca. 15 min)

 – Verkennen raakvlakken, kansen en risico’s en gezamenlijke eerste oordeel over 
niveau van integraliteit onder begeleiding van senior ruimtelijk ontwerper, senior 
ruimtelijk ontwerper vat de verbanden aan het einde (ca. 30-45 minuten)

 – Afsluiting

B5.2 Rolverdeling kernteam en deelnemers

De taken tijdens de ontwerpateliers worden binnen het team verdeeld. Daarbij kan 
worden gedacht aan de volgende taakverdeling:
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 – Voorzitter kernteam: dagvoorzitter (moderator)

 – Senior ruimtelijk ontwerper: inhoudelijke reflectie, oordeel opgave

 – Kernteamleden: klaarzetten opstelling, maken foto's

 – (Assistent) ruimtelijk ontwerper: intekenen opgaven op de kaart tijdens de pitches

De deelnemers zijn verschillende kernstakeholders (geïdentificeerd door het 
kernteam tijdens de voorbereiding) en leveren input over de opgaven in het gebied. 
Samen met het kernteam doorlopen zij alle stappen tijdens het atelier. 

Afhankelijk van het type gebied kan het aantal deelnemers relatief omvangrijk zijn 
tijdens het eerste ontwerpatelier. Tijdens de pilot waren ca. 40 deelnemers aanwezig. 

B5.3 ‘Huiswerkopgave’ deelnemers

Ter voorbereiding op het eerste ontwerpatelier wordt deelnemers gevraagd om 
informatie voor te bereiden aan te leveren aan de hand van de volgende vragen:
1 Wat zijn beschouwd vanuit uw belang/discipline de meest bijzondere 

eigenschappen en kwaliteiten van het gebied, welke kwaliteiten moeten echt 
behouden blijven?

2 Welke kwesties en/of problemen moeten worden opgelost? (Denk aan de thema's 
waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid)

3 Wat is volgens u de meest gewenste ontwikkelingsrichting voor het gebied? Geef 
een visie voor de komende 10 jaar en zo mogelijk een doorkijk voor de komende 50 
jaar.

De deelnemers ontvangen de verschillende schalen basiskaarten, met een format 
van een voorbereide legenda, waarop ze de informatie noteren en in beeld brengen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende schaalniveau, termijn en status van 
opgaven:

De opgaven, wensen en ambities worden ingetekend op het juiste schaalniveau:

 – Lokaal

 – Gebied

 – Regio

Er wordt steeds aangegeven op welke termijn de opgaven, wensen en ambities spelen:

 – Korte termijn (ca. komende 5 jaar)

 – Middellange termijn (ca. komende 5-15 jaar)

 – Lange termijn (>15 jaar)

Er wordt gevraagd een onderverdeling te maken in status van opgaven:

 – Opgaven: een sectoraal probleem of kwestie

 – Wensen en ideeën: wenselijke of denkbare sectorale oplossing, zonder formele 
status

 – Visies: op basis van geïntegreerde opgaven opgesteld integraal toekomstbeeld, die 
na beleidsmatige verankering als kader geldt

 – Plannen, projecten en programma’s: uitwerking van de visie, variërend in schaal- 
en detailleringsniveau, door een partij te realiseren
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FIG. B5.1 Voorbeeld van een onderdeel van de “huiswerkopgave”

Deze input is de basis van de informatie die op de kaarten en tijdlijnen ingetekend zal 
worden tijdens de ontwerpateliers; tijdens de sessies wordt dit steeds aangescherpt. 
Op de kaarten wordt uiteindelijk afgebeeld welke opgaven er spelen, welke status zij 
hebben, onder welk thema ze vallen, of er al oplossingen liggen, bij welke stakeholders 
ze horen, op welk schaalniveau het speelt, en op welke termijn het speelt. Door een 
palet aan opgaven in kaart te brengen en te categoriseren, komt de samenhang in 
zicht en kunnen er doelmatige en slimme combinaties gemaakt worden.

Tijdens de pilot werd dit de huiswerkopgave genoemd omdat deelnemers werd 
gevraagd vooraf deze informatie aan te leveren en toe te lichten tijdens het 
ontwerpatelier.

FIG. B5.2 Ontwerpatelier 1 presentaties opgaven.
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B5.4 Conclusies en resulterende kaarten

Als resultaat van het eerste ontwerpatelier wordt na het ontwerpatelier een kaart 
of serie kaarten gemaakt die voor de relevante schaalniveaus een indruk geeft over 
welke opgaven spelen binnen het gebied en welke stakeholders verantwoordelijk 
zijn. De opgaven zijn onderverdeeld in categorie en er is een eerste inventarisatie 
verzameld over de tijdsperiode en status van de opgaven, zodat zich een eerste 
beeld vormt over de mate van integraliteit in het gebied. Ten tijde van de pilot is 
na het eerste ontwerpatelier op basis van de inzichten bepaald dat beide gebieden 
beter onderverdeeld konden worden in een stedelijk en een landelijk deelgebied. 
Hieronder volgen voorbeelden vanuit de pilot Schellingwoude en Monnickendam. 
De kaarten worden door de (assistent) landschapsarchitect opgemaakt en de 
kaarten dienen vervolgens te worden geverifieerd bij de deelnemers. Dit betekent 
dat de conceptkaarten naar de deelnemers worden opgestuurd en zij hierop 
kunnen reageren. Het kernteam verwerkt dit vervolgens ter voorbereiding van het 
tweede ontwerpatelier. Deze kaarten dienen als basismateriaal voor het tweede 
ontwerpatelier.

FIG. B5.3 Resultaat Ontwerpatelier 1 opgaven op de regionale schaal
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FIG. B5.4 Resultaat Ontwerpatelier 1 opgaven Monnickendam op de gebiedsschaal.

FIG. B5.5 Resultaat Ontwerpatelier 1 opgaven Schellingwoude op de gebiedsschaal
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B6 – Tweede Ontwerpatelier

In het tweede ontwerpatelier wordt toegewerkt naar een beeld 
van de scope, het niveau van integraliteit en de gewenste aanpak. 
In aanvulling op hoofdstuk 2 in Deel A worden in dit hoofdstuk 
voorbeelden en praktische informatie gegeven over een passend 
programma, de rolverdeling van het kernteam en deelnemers en de 
eindresultaten. 

B6.1 Programma voorbeeld

Een passend programma kent globaal genomen onderstaande onderdelen. Net als 
het eerste ontwerpatelier kan het tweede ontwerpatelier ½ tot ¾ dag duren. Dit is 
afhankelijk van de uitkomsten van het eerste ontwerpatelier, het aantal deelnemers, 
verschillende stakeholders en het gebied. De tijdsindicaties zijn opgenomen als 
richtlijn, maar kunnen afhankelijk van het gebied en stakeholders anders ingeschat 
worden. 

 – Inloop en koffie 

 – Welkom, toelichting programma en doelstelling door dagvoorzitter kernteam (ca. 
15 min)

 – Voorstelronde deelnemers en ijsbreker (ca. 15 min)

 – Terugkoppeling resultaten eerste ontwerpatelier, discussie en aanvulling 
resultaten (ca. 15 min)

 – Koffiepauze (ca. 15 minuten)

 – erdieping opgaven aan ontwerptafels (ca. 1-1,5 uur) - vervalt indien in eerste 
ontwerpatelier geconcludeerd werd dat het gepaste integraliteitsniveau ‘inpassing’ 
is

 – Plenaire terugkoppeling, korte samenvatting en presentatie kaart per ontwerptafel 
(ca. 30 min)

 – Koffiepauze/ lunch  

 – Bepalen scope, niveau van integraliteit en aanpak (ca. 1 uur)

 – Gezamenlijk voorstel passende aanpak: advies uitbrengen aan omgevingsmanager 
en bespreking mogelijke nieuwe regisseurs/ initiatiefnemers (ca. 45 min)

 – Afsluiting
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B6.2 Rolverdeling kernteam en deelnemers

De taken worden verdeeld binnen het kernteam; daarbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan de volgende taakverdeling:

 – Voorzitter kernteam: dagvoorzitter (moderator)

 – Ontwerpers: begeleider ontwerptafels

 – Assistent ruimtelijk ontwerper: tekenend notulist

 – Kernteamleden: klaarzetten opstelling, maken foto's, begeleider ontwerptafels

Tijdens het atelier heeft iedere tafel een discussieleider en een assistent ruimtelijk 
ontwerper die ‘tekenend notuleert’ op gebiedskaarten. Dit kan door de kernteamleden 
worden gedaan, maar er kan ook voor gekozen worden om ruimtelijk ontwerpers, die 
deelnemen aan het ontwerpatelier, hiervoor te vragen.

In tegenstelling tot het eerste ontwerpatelier wordt er tijdens het tweede 
ontwerpatelier uiteengegaan in deelgroepen van ca 5-7 experts. De deelgroepen zitten 
om de tafel en verkennen ontwerpend de samenhang in opgaven rondom een kaart 
van het gebied. De groepen geven plenair een terugkoppeling zodat iedereen op de 
hoogte is van de kennis en discussies die aan de verschillende tafels naar voren is 
gekomen.

Tip: Zorg dat de locatie geschikt is voor het uiteengaan in deelgroepen.

B6.3 ‘Huiswerkopgave’ deelnemers

Afhankelijk van het inschatte niveau van integraliteit worden de deelnemers voor het 
tweede ontwerpatelier bepaald. De deelnemers wordt in de voorbereiding gevraagd 
om alvast na te denken over het type opgave, niveau van integraliteit, en de eventuele 
initiatiefnemer/regisseur:

 – Welke opgaven horen bij elkaar in een project? Benoem raakvlakken, kansen en 
conflicten.

 – In welk tijdsvenster spelen de opgaven?

 – Welke allianties zouden gemaakt moeten worden?

 – Wie zou kartrekker per project moeten zijn?

Tip: Zorg dat vooral vanuit de organisaties die initiatiefnemer/regisseur worden, in 
het ontwerpatelier deelnemers aanwezig zijn, die ook daadwerkelijk procesafspraken 
kunnen maken (en kunnen voorleggen bij hun bestuurders).
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B6.4 Conclusies en resulterende kaarten (niveau van integraliteit, scope en aanpak)

Als resultaat van het ontwerpatelier wordt een kaart of serie kaarten gemaakt die 
op het juiste schaalniveau laat zien welke opgaven (status, locatie en tijdsperiode) 
of aandachtspunten met betrekking tot de waterveiligheidsopgave relevant zijn 
binnen het gebied. De kaarten worden weer opgemaakt door de landschapsontwerper 
en geverifieerd bij de deelnemers. Het eindresultaat bestaat uit een poster (per 
deelgebied) met drie onderdelen:
1 Een kaart waarop de waterveiligheidsopgave en gebiedsopgaven in samenhang 

zijn verbeeld.
2 Een tijdlijn met de tijdsvensters, de status van de verschillende opgaven in het 

gebied en de verantwoordelijke stakeholders per opgave.
3 Een geschreven advies over de passende scope, het integraliteitsniveau, de 

gewenste aanpak, rolverdeling van stakeholders, regisseur, en bijbehorende 
procesafspraken.

De eindresultaten van de pilot Schellingwoude en Monnickendam zijn te vinden in 
hoofdstuk 3 van Deel A.

FIG. B6.1 Illustratie uit startbijeenkomst pilot Schellingwoude en Monnickendam
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B7 – Deelnemerslijst 
pilot Schellingwoude 
en Monnickendam

Onderstaande deelnemers zijn geraadpleegd tijdens de inhoudelijke voorbereiding 
en/of waren aanwezig op een of meerdere bijeenkomsten (de startbijeenkomst, Delta 
Charette 1, Delta Charette 2, Delta Charette 3, de masterclass Ontwerpend Onderzoek) 
die georganiseerd zijn gedurende de methodeontwikkeling en de toepassing op de 
pilot Schellingwoude en Monnickendam. RWS-Ontwerpt dankt alle deelnemers voor 
hun bijdrage. 

Aafke Post       Gemeente Amsterdam
Alex Roos      Rijkswaterstaat
Anne Kleine Staarman  Rijkswaterstaat
Anneke Mobron    Gemeente Waterland
Anne Loes Nillesen   Defacto Stedenbouw
Arzu Kayhan     Rijkswaterstaat
Bernadette Verstege   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bert Kappe      Rijkswaterstaat
Bob Wals       Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Camille Poureau    H+N+S landschapsarchitecten
Carina Verbeek     Rijkswaterstaat 
Chris Lansink     Provincie Noord-Holland
Chris Schaik      Provincie Noord-Holland 
Defne Osmanoglou    Rijkswaterstaat
Derk Jan Marsman    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Desiree Bokma     Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ed Buijs       Gemeente Amsterdam
Floor van der Heijden   Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Flos Fleischer     Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk 
Goaitske de Vries    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
Hans Eikelenboom    Provincie Noord-Holland
Harm Rinkel      Rijkswaterstaat
Henk van Hemert    Rijkswaterstaat
Henriette Stoop     Rijkswaterstaat
Hermine der Nederlanden  Rijkswaterstaat
Hester Faber      Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Huub de Bruijn     Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/ Deltares
Ilka Tánczos      Rijkswaterstaat 
Ilkel Taner      Rijkswaterstaat
Inez ‘t Hart      Rijkswaterstaat
Jacqueline Rijpert    Rijkswaterstaat
Jaklien van Middelaar   Rijkswaterstaat
Jan van der Grift    Rijkswaterstaat
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Jan Wijn        Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Jeroen Doornekamp   Rijkswaterstaat
John van Diepen    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Karel Bruin-Baerts    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lena Niel       Rijkswaterstaat
Leo van Heijst     Gemeente Waterland
Leo Becker      Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Machiel Crielaard    Rijkswaterstaat
Marc Eker       Provincie Noord-Holland
Marc Schepersma    Provincie Noord-Holland
Marianne Griffioen    Gemeente amsterdam
Marja van Nieuwkoop   Gemeente Amsterdam
Marjolijn Nijkamp    Rijkswaterstaat
Marko Ludeking    Rijkswaterstaat
Mathea Mevissen    Provincie Noord-Holland 
Mieke Limmen     Rijkswaterstaat
Mona zum Felde    Defacto Stedenbouw
Myrthe Leijstra     Rijkswaterstaat
Nadine Keller     Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Paul van Hoek     Gemeente Amsterdam 
Pieter de Boer     Rijkswaterstaat 
Regina Havinga     Programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma 
Remco van den Bos   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rob van Aerschot    Metropoolregio Amsterdam
Roderick van Klink    Rijkswaterstaat 
Sarah Wiggers     Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Simone Hellebrand-Riet  Rijkswaterstaat
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