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Dit minimagazine gaat over onderzoek naar 

functiecombinaties rond waterkeringen. Met deze 

uitgave willen wij een waaier van relevante aspecten 

voor het voetlicht brengen. Het gaat hierbij niet 

alleen om kansrijke ideeën, maar ook om problemen 

die we nog moeten oplossen. Rijkswaterstaat en het 

onderzoeksprogramma Multifunctionele Waterkeringen 

(MFW) stimuleren gemeenschappelijk integraal 

denkwerk en delen graag hun kennis. 

Na de introductie van het concept en ons werk, treft u 

naast een dubbelinterview met de hoofdrolspelers een 

greep uit onze casussen en deelprojecten. 

wat wij doen en waarom

Interview Matthijs Kok en 

Jan dirk van duijvenbode 
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Foto linkerpagina: tycho Müller 
Foto omslag: Mark Voorendt 
Illustratie achterzijde: Peter van Veelen
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W
e hebben in Nederland bijzonder weinig 
ruimte tot onze beschikking. In de jaren na 
wO II voerde de overheid een aantal kabi-
netten lang een actief emigratiebeleid uit 
angst voor overbevolking; het waterlandje 

aan de Noordzee telde toen nog geen tien miljoen 
mensen. In 2040 verwacht het CBS bijna achttien 
miljoen mensen en de economische en maatschap-
pelijke belangen zijn de afgelopen halve eeuw 
relatief vele malen groter geworden. er 
moet anders en beter worden nage-
dacht over de invulling van onze 
ruimte, waarbij het zaak is zoveel 
mogelijk belangen tegelijker-
tijd te dienen.
dat geldt ook voor waterke-
ringen. Het deltaplan legde 
de nadruk op bescherming 
tegen overstromingen. aan 
nut en noodzaak werd, ze-
ker na de ramp van 1953, 
niet getwijfeld. In de loop 
der jaren kwamen er echter 
steeds meer mondige par-
tijen met kritische meningen 
over het waterbeheer. er kwa-
men protesten tegen afsluitingen, 
vanwege het behoud van de vrije 
doorvaart, tegen aantasting van landschap, 
uitzicht of milieu. Hoe dichter bevolkt het gebied dat 
beschermd moet worden, hoe meer (tegenstrijdige) 
belangen een rol spelen. toch moeten we rekening 
houden met de gevolgen van mogelijke klimaatver-
anderingen en de eff ecten van activiteiten achter de 

dijken. Kortom: de relatie tussen land en water staat 
onder druk. water, land en de verbinding daartussen 
nemen allemaal ruimte in, net als toekomstige maat-
regelen met bijbehorende bouwoverlast. we zullen 
op veel plekken met de ruimte moeten woekeren. 

Multifunctionele waterkeringen
als we de ruimte waar water en land elkaar treff en 

optimaal willen benutten, biedt functiecombi-
natie rond de waterkering een aantrek-

kelijk perspectief. Met waterkeringen 
bedoelen wij overigens dijken, 

dammen, kunstwerken als dam-
wanden, sluizen en storm-

vloedkeringen, terpen, dui-
nen en andere natuurlijke 
versterkingen en overloop-
gebieden. waarom niet wo-
nen, recreëren, duurzame 
energie opwekken, voedsel 
verbouwen, grazen, werken, 
kortom leven vlakbij en zelfs 

deels op waterkeringen? wij 
zijn bezig uit te vinden hoe 

dat het beste kan gebeuren en 
hoe bijkomende problemen kun-

nen worden opgelost.

Onze organisatie en planning
In 2006 begon Jan dirk van duijvenbode, innovator 
bij rijkswaterstaat, aan het project de Klimaatdijk. 
dat gaat over de ontwikkeling van een dijk waarover 
enige golfoverslag en zelfs beperkte overstroming 
mogelijk is, maar waarbij oncontroleerbare dijkdoor-

WAT WIJ DoeN eN WAARoM

Optimale benutting  van de ruimte 

Najaar 
2015 

presenteren 
wij de 

resultaten 
van ons 
onderzoek
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braken met allesverwoestende overstromingen van 
het achterland worden uitgesloten. een belangrijk 
kenmerk van het concept Klimaatdijk is het multi-
functionele karakter. Hiermee kan een veel breder 
scala aan sociaaleconomische belangen worden ge-
diend dan nu het geval is. daardoor nemen ook de 
fi nancieringsmogelijkheden toe. 
Om meer partijen bij de verdere ontwikkeling van 
het concept te betrekken is het kennisprogramma 
ervan in 2008 bij CUrNet ondergebracht. CUrNet is 
een netwerk van projecten, programma’s en andere 
kennisallianties die zich richten op kennis- en com-
petentieontwikkeling rond ruimte, bouw, bodem, 
land en water. In dit netwerk komen provinciale en 
gemeentelijke overheden, waterschappen, de we-
tenschappen, adviesbureaus en bedrijven als BaM, 
Grontmij, deltares en Prorail bijeen. de naam van het 
project, dat wordt ondersteund door de innovatie-
programma’s van rijkswaterstaat, is vanwege de fo-
cus op multifunctionaliteit omgedoopt in Multidijk. 
In de visie van dit kennisprogramma gaat het om 
maatschappelijk en economisch interessante kansen 
die tevens de Nederlandse positie op de internatio-
nale watermarkt kunnen versterken. 
Naast het programma Multidijk zijn tU delft, Univer-

siteit twente en wageningen University in 2010, met 
fi nanciële steun van de nationale techniekstichting 
Stw een omvangrijk onderzoeksprogramma gestart 
naar de ontwikkeling van duurzame en integrale mul-
tifunctionele waterkeringen. dit programma is erop 
gericht om in de periode 2011/2015 gaten te dichten 
in de kennis die nodig is om veilige, multifunctionele 
oplossingen breed toe te passen. Onder leiding van 
Matthijs Kok van tU delft wordt wetenschappelijk 
onderzoek gedaan op genoemde drie universitei-
ten op het gebied van bouwkunde, civiele techniek, 
ecologie, landschap en governance. daarnaast wordt 
samengewerkt met een netwerk van gebruikers: van 
overheden, bedrijven en kennisinstituten tot uiter-
aard de inwoners van het land. de uitreiking van dit 
minimagazine op de Innovatie estafette van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu van 11 novem-
ber 2013 is onderdeel van dit netwerken. 
de komende jaren wordt de verkregen kennis ge-
oogst en gedeeld met alle betrokken belanghebben-
den. de Innovatie estafette van 2013 is een ankerpunt 
onderweg naar het geïntegreerde eindresultaat van 
het Multidijk-project en het Stw-programma MFw, 
dat zal worden gepresenteerd op de Innovatie esta-
fette in het najaar van 2015.   ❙ ❙ 

Optimale benutting  van de ruimte 

Illustratie: Peter van Veelen
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INTeRvIeW

‘Interactie 

tussen 

wetenschap 

en praktijk 

is essentieel’
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M
atthijs Kok (57), gepro-
moveerd wiskundig in- 
genieur, is directeur en 
eigenaar van HKV, een 
adviesbureau op het 

gebied van water en veiligheid. 
daarnaast is hij twee dagen per 
week hoogleraar waterveilig-
heid in delft. Last but not least 
is hij de programmaleider van 
Stw-MFw. Zelf noemt hij zich  
liever ‘programmacoach’; hoe dan 
ook zijn er twaalf promovendi  
en vier postdocs bij betrokken. 
deze onderzoekers zijn verbon-
den aan drie universiteiten: tU 
delft, wageningen University en 
Universiteit twente. ‘en binnen 
delft weer aan verschillende fa-
culteiten: Bouwkunde, Civiele 
techniek en technische bestuurs-
kunde. Goede oplossingen voor 
grotere problemen vragen altijd 
multidisciplinair onderzoek. Ove-
rigens zit mijn bezwaar tegen het 
woord programmaleider in het 

feit dat deze mensen het onder-
zoek doen zonder mij, zij doen 
het werk. wat ik doe is alleen faci-
litair. Ik heb het onderzoeksvoor-
stel geschreven en bewaak de 
uitwisseling tussen onderzoek en 
praktijk en tussen de disciplines 
onderling.’

Civiel ingenieur Jan dirk van duij-
venbode (54) werkt als innovator 
bij rijkswaterstaat, het uitvoerend 
orgaan dat de dijken bouwt, en 
is de geestelijke vader van MFw. 
‘tijdens het hoogwater van 1995, 
waarbij het kantje boord was en 
een kwart miljoen mensen in het 
rivierengebied zijn geëvacueerd, 
werkte ik bij de afdeling geo-
techniek van de dienst weg- en 
waterbouwkunde van rwS. Ik 
mocht achter in de auto met ie-
mand mee naar het noodgebied. 
we reden richting Nijmegen over 
een smalle dijk en dat gebied was 
al ontruimd, een bizarre ervaring. 

Matthijs Kok en Jan Dirk van Duijvenbode zijn twee 

hoofdrolspelers in de ontwikkeling van MFW. Hoewel  

ze elkaar zelden zien, werken ze beiden aan hetzelfde 

grote beeld. 

❱❱❱

Foto: tycho Müller
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aan de ene kant van de verder 
lege weg zag ik het lage land en 
aan de andere kant het water, tot 
aan de rand. dat met eigen ogen 
zien maakte diepe indruk. Het is 
voor mij de trigger geweest om 
na te gaan denken over de defi -
nitieve oplossing. en die is multi-
functioneel.’

MK: ‘Ons doel is hetzelfde, alleen 
verschilt de praktische benade-
ring natuurlijk van de weten-
schappelijke. Maar het onderzoek 
kan niet zonder de praktijk, om-
dat daar de onderzoeksvragen 
vandaan komen. daarom hebben 
we ervoor gezorgd dat er ver-
schillende cases worden beke-
ken, zodat het bij ons niet blijft bij 
studeerkameronderzoek. die in-
teractie is essentieel. Sterker nog: 
de kwaliteit van het onderzoek 
wordt voor een groot deel be-
paald door de cases die wij vanuit 
de praktijk krijgen aangereikt. Ver-
volgens bepalen de gebruikers 
in de praktijk, 
zoals rijkswater-
staat, of wat wij 
bedenken ook 
werkt.’

JDvD: ‘wat niet 
werkt, is telkens 
een stukje ho-
ger of breder. Je 
moet het in één 
keer goed doen. 

en als je dat dan doet, waarom 
richt je de dijk dan niet meteen 
beter in? Ik heb het idee dat er 
steeds meer moeilijke modellen 
voor veiligheid worden bedacht 
waar steeds hetzelfde uitkomt. 
Ik zou de wetenschap willen vra-
gen: kun je geen simpele basis-
strategie bedenken die je altijd 
kunt toepassen? Maak die dijken 
niet telkens 10 cm of 15 cm ho-
ger, maar 70 cm, ofwel een factor 
6 of 10 keer veiliger; 36 keer vei-
liger blijkt zelfs maar anderhalve 
meter hoger te zijn. en als je die 
grote stap zet en een ruim ont-
werp maakt, heb je meteen de 
gelegenheid om er andere func-
ties aan toe te voegen, in goed 
overleg met gemeenten en an-
dere belanghebbenden. doe het 
meteen goed, of doe het niet.’ 

MK: ‘de toetsnormen zijn wettelijk 
vastgelegd. de kans dat er iets ge-
beurt mag nu in het binnenland 
niet hoger zijn dan per jaar 1:1250 

INTeRvIeW

‘Goede 
oplossingen 
vragen altijd 

multidisciplinair 
 onderzoek’Matthijs Kok
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en aan de kust 1:10.000. dat lijkt 
een kleine kans, maar bij vlieg-
tuigen is de kans 1:100.000.000. 
als de dijk niet voldoet aan de 
eis, moet je iets doen, en als je 
de normen verhoogt – er zijn 
immers vorige win-
ter slachtoff ers ge-
vallen in duitsland 
door het hoogwa-
ter, nog afgezien 
van de miljarden 
schade – moet je 
nog meer doen. 
Of ik er van wakker 
lig? Nee, dat niet, ik 
woon vlak achter een dijk. erop 
zou nog mooier zijn.’

JDvD: ‘er is altijd gesteggel over 
geld. Maar als we het nu goed 
aanpakken, zijn we uiteindelijk 
niet alleen goedkoper uit, maar 
ook beter. ’

MK: ‘wij zijn het eens. Het kost 
gemiddeld tien miljoen euro 
om een kilometer dijk tien keer 
veiliger te maken. we hebben 
drieduizend kilometer primaire 
waterkering. als je honderd kilo-
meter per jaar doet, ben je over 
dertig jaar klaar voor de komende 
vijftig, honderd jaar en kan er bo-
vendien multifunctioneel gebruik 
van worden gemaakt. Maar het is 
een politieke beslissing. ’

JDvD: ‘Ik heb de dag van dijk be-

dacht, voor het grote publiek. Ik 
dacht: als er meer mensen naar 
de dijk komen om te recreëren, 
zien ze vanzelf hoe belangrijk en 
mooi dijken zijn en dan kunnen 
we er veel meer mee gaan doen.’

MK: ‘dat was een uitstekend idee.
Onze dijken zijn landschappelijk 
bepalend voor veel delen van 
Nederland. waarom maken we ze 
dan niet mooier en waarom ma-
ken we er niet optimaal gebruik 
van?’

JDvD: ‘de dijk is de basis van 
Nederland.’

MK: ‘daarom is de kwaliteit van de 
plannen en de constructie zo be-
langrijk. Kijk naar de Noord/Zuid-
metrolijn, daar is in de uitvoering 
te weinig aandacht besteed aan 
techniek en de risico’s. de kwa-
liteit van onze toekomst ligt in 
de samenwerking  van beleid en 
techniek. als ik een wetenschap-
pelijk steentje kan bijdragen aan 
vragen uit de praktijk, is het on-
derzoeksprogramma geslaagd.’    ❙ ❙ 

‘Doe het meteen 
goed, of doe het 
   niet’ Jan dirk van duijvenbode

Matthijs Kok
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J
ulieta Matos Castaño (29) kwam na haar 
bachelor Civiele techniek en een paar jaar 
werken vanuit Spanje naar enschede voor 
haar master Procesmanagement. Juan Pa-
blo aguilar lopez (31) kwam uit Colombia 

naar Nederland om in delft zijn master te halen bij 
Unesco-IHe, een internationaal instituut voor water-

educatie. Hij was al weer terug en aan het werk in 
Colombia toen hij hoorde van de promotieplaatsen 
binnen Stw-MFw en solliciteerde meteen. Samen 
werken ze aan een model dat het nemen van be-
slissingen rond MFw inzichtelijk maakt. Hoe kwanti-
ficeer je welke functie welk veiligheidsrisico met zich 
meebrengt en hoeveel mag het kosten? Met welk 

BeslIsseN

Het spel 
Julieta Matos Castaño en Juan Pablo Aguilar lopez, beiden promovendus aan de 

universiteit Twente, bedachten een spel waarmee de besluitvorming rond MFW 

inzichtelijk wordt en onder de aandacht kan worden gebracht. 
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alternatief zijn zoveel mogelijk mensen tevreden?
‘Toen er een symposium over MFW kwam op de Uni-
versiteit Twente, werd ons gevraagd om een work-
shop te geven’, vertelt Matos Castaño. ‘En we wilden 
dat ook niet-ingenieurs ons concept konden begrij-
pen.’ En zo eenvoudig is dat concept niet. Zo kwamen 
ze op het idee om een spel te ontwikkelen. Dat wordt 
gespeeld met maximaal vier teams, die ieder het op-
timale model willen bouwen, maar wel een bepaald 
budget krijgen. De verschillende functies, van wa-
terkering tot milieu, recreatie, bewoning enzovoort, 
brengen allemaal verschillende kosten met zich 
mee en krijgen niet van iedereen dezelfde prioriteit 
toegekend. De teams moeten drie rondes van over-
stromingsproblemen zien te overleven. De bouw- 
elementen bestaan uit lego, en omdat tijdens het 
spelen bleek dat de budgetberekeningen te veel tijd 
in beslag namen en de vaart uit het spel haalden, is 
daar een softwareprogrammaatje voor gemaakt. 
Hoewel ze op verschillende departementen zitten, 
doen ze alles samen. ‘Zelfs naar de winkel gaan om 

lego te kopen’, zegt Aguilar Lopez. Het spel maakt het 
concept tastbaar en zichtbaar en dat werkt, merken 
de ontwerpers. ‘Wij hoopten dat wij feedback zou-
den krijgen van de spelers en dat blijkt ook zo te zijn. 
Wij begrijpen daardoor steeds beter hoe mensen na-
denken.’

Alle spelers willen winnen
‘Het grappige is dat wij mensen door dit spel wilden 
laten leren’, zegt Matos Castaño, ‘maar in de praktijk 
blijkt dat iedereen vooral wil winnen. Ook dat is in-
teressant.’ Aguilar Lopez vult aan: ‘Soms worden spe-
lers zelfs boos. Omdat ze iets willen bereiken wat niet 
mogelijk blijkt, net zoals in het echte leven. Of omdat 
ze het niet eens zijn met de criteria, bijvoorbeeld als 
het milieu blijkt te kunnen winnen van waterveilig-
heid.’
Het spel wordt nu nog vooral gespeeld met studen-
ten, maar wordt later ingezet bij workshops met pro-
fessionals, voorlichting- en beleidsdagen, de Dag van 
de Dijk voor het publiek, enzovoort. Doe mee!   ❙ ❙

Het team links besteedde 
het budget aan een zo hoog 
mogelijke dijk, het team rechts 
aan natuur op de dijk.

Foto spelresultaten: Tycho Müller 
Foto’s spelers: Mireira Romaguera Albentosa
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lABoRAToRIuMWeRK

Extreme 
golven 
testen
Xuexue Chen, promovendus in Delft, laat overslaande golven 

neerbeuken op een dijkgebouw, maar dan op kleinere schaal. 
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M
Fw is voor steden aan de kust bijzonder 
interessant. enerzijds is er behoefte aan di-
recte toegang tot het strand en mogelijk-
heid tot fi etsen en wandelen langs de kust. 
anderzijds vraagt de groeiende urbanisatie 

aan zee om grotere veiligheidsmaatregelen. Juist als 
het verbeteren van de waterveiligheid confl icteert 
met andere functies voor en achter de dijk, biedt het 
zoeken naar multifunctionele oplossingen kansen. 
de vraag dringt zich bijvoorbeeld op of gebouwen 
op de dijk een dempende werking kunnen hebben 
op de hydrodynamische kracht van overslaande gol-
ven. Zo krijgen die gebouwen ook een functie als on-
derdeel van de waterbeheersing. dan moet er eerst 
uitgevonden worden hoe de inslag van stormvloed-
golven op gebouwen precies in zijn werk gaat.
daarvoor doet Xeuxeu Chen laboratoriumonder-
zoek, en dan hebben we het niet over petrischaal-
tjes. In het Flanders Hydraulics research Institute in 
antwerpen heeft zij tests uitgevoerd in een waterbak 
met een lengte van zeventig meter en een breedte 
van vier meter. daarin is een schaalmodel gebouwd 
van een dijk dat uit drie onderdelen bestaat: een 
brede kustdijk die een verloop heeft van 1/3, een 

betonnen strandprofi el met een verloop van 1/35 
en een gesimplifi ceerd gebouw op de dijk. door in 
deze enorme waterbak extreme golfslag te simule-
ren, kan worden gemeten wat de hydrodynamische 
krachten voor, op en achter de dijk daarvan zijn en 
bijvoorbeeld of de breedte van de dijkkruin invloed 
heeft op die krachten. 

Meten is weten
Chen (28) kwam na haar bachelor uit China naar 
europa via het erasmus Mundus masterprogram-
ma Coastal and marine engineering and manage-
ment, dat ze volgde in trondheim in Noorwegen, 
Southampton en delft. al tijdens haar master deed 
ze in antwerpen labonderzoek, dat ze nu verdiept. er 
wordt daar gewerkt in een team. ‘Ook in België wordt 
gezocht naar de beste manier om de urbanisatie aan 
de kust veilig te houden’, zegt Chen, en samen weet 
je meer dan alleen. ‘tot dusver werd de kracht van 
normale golfslag gemeten. terwijl het bij veiligheid 
juist gaat om de combinatie van extreem zwaar weer 
en hoogwater.’ de resultaten van haar onderzoek 
gaat zij vergelijken met de mathematische modellen 
die nu worden ingezet in ontwerpformules.   ❙ ❙
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dempen de gebouwen de kracht van de overslaande 
golven voordat het water landinwaarts stroomt?

Het waterlaboratorium in het Flanders Hydraulics 
research Institute.



GoveRNANCe

B
ij governance gaat het niet zozeer om de 
bevoegdheden zelf, als wel om de manier 
waarop bevoegdheden worden uitgeoe-
fend. Is er helderheid, is er openheid? Hoe 
doeltreffend werken bevoegde instanties 

samen? welke regels en gedragingen oefenen daar 
invloed op uit? daniel Hogendoorn (31) onderzoekt 
problemen op dit gebied rond MFw in steden. 
Niet onbelangrijk, want de meeste mensen op aar-
de wonen in steden en veel steden riskeren over- 
stromingen. Klimaatverandering, socio-economische 
trends en bodemdaling verergeren dat risico. Maar 

voor steden is vanwege de oneindige variatie moei-
lijk een blauwdruk te maken. Beschermingsvoorzie-
ningen moeten passen bij een stad, waar zeer diverse 
groepen mensen op schaarse en dure grond samen 
moeten leven. regelgeving is complex, net als de po-
litieke besluitvorming, en de diverse claims concur-
reren met elkaar. dat resulteert in een toename van 
informatie en rechtvaardigingsgronden. Bij projecten 
zijn veel instanties betrokken en is de hoeveelheid 
informatie waarmee die instanties samen moeten 
werken zo groot, dat het voor allerlei betrokkenen te 
complex wordt. ‘de vraag is wat er dan gebeurt, hoe 

Wat te doen als 
het lastig wordt?
Daniel Hogendoorn onderzoekt voor zijn promotie in Delft de problemen die 

ontstaan tussen samenwerkende instanties rond MFW in steden.

5,75 m + NAP

9,55 m + NAP

4,40 m + NAP
3,75 m + NAP3,35 m + NAP

dakpark rotterdam – de dijk is wel verstevigd maar niet verhoogd en bij het ontwerp van de achterwand van het nieuwe 
gebouw is ervoor gekozen deze geen waterkerende functie te geven. wanneer het waterniveau stijgt (blauw), zal er 
alsnog moeten worden ingegrepen.

waterpeil 2100 (85 cm 
zeespiegelstijging) 

+4,35 NAP
+3,90 NAP

NAP 0,0

13,20m + NAP
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mensen dan gaan reageren en uiteindelijk natuurlijk 
hoe je de gezamenlijke ontwikkeling van een ontwerp 
beter kunt laten verlopen.’ 

Dakpark Rotterdam
een mooie casus voor Hogendoorn is dakpark rot-
terdam. de eerste roep om meer groen rond de be-
treff ende locatie – een verlaten spoor tussen een 
probleemwijk en de haven in – stamt uit begin jaren 
negentig. al snel ontstond het idee om een park aan 
te leggen over dat spoor en de dijk. de gemeente zag 

de aanleg van dit park ook als een kans om de buurt-
bewoners uit de probleemwijk een podium te geven. 
Ondertussen begon het overleg met het ministerie, 
de provincie, het waterschap, ontwerpers, ontwikke-
laars, enzovoort. er kwam een forse subsidie, mits de 
burgers inbreng zouden krijgen in het ontwerp en dat 
verbrak de routine. er werden zelfs buurtbewoners 
meegenomen naar Parijs om stadstuinen te bekijken. 
Het ging de gemeente al snel niet meer alleen om 
groen, maar ook om een ondergrondse parkeerplaats, 
een winkelboulevard, bedrijvigheid, woningbouw en 
een school. tussen ontwerpers en burgers boterde het 
al snel niet. dat kwam niet alleen doordat de burgers 

een speeltuin, BBQ en wipkip wilden, en de ontwer-
pers groots en meeslepend wilden denken, inclusief 
marmer, een vijver met koikarpers en robotautootjes 
die in de goten onder het park heen en weer zouden 
rijden om de staat van het dak te controleren. Groot-
ste bezwaar was dat de burgers en de ontwerpers een 
verschillende taal spraken en dat de burgers zich niet 
serieus genomen voelden tijdens overleg. Het water-
schap verzette zich op haar beurt tegen de plannen 
vanwege de risicoaspecten en de ontwikkelaar had 
weer zo zijn eigen belangen. er werd een rijksbouw-

meester en een landschapsarchitect bijgehaald, maar 
het bleef een zeer langdurig en stroperig proces. Pas 
onlangs werd het 1200 meter lange en 85 meter brede 
park (deels) opgeleverd. Sommige oorspronkelijke as-
pecten van het ontwerp zijn gesneuveld, over andere 
aspecten zoals de school wordt nog strijd gevoerd. 
weer andere pakten anders uit: de lift waarmee be-
jaarden en invaliden naar het parkniveau negen me-
ter boven de straat kunnen komen, zou oorspronkelijk 
meteen uitkomen in een oranjerie, zodat daar ook bij 
slecht weer rustig koffi  e kon worden gedronken met 
uitzicht op groen. Het werd op last van de exploitant 
een aziatisch wokrestaurant.   ❙ ❙

Op het dak kwam een laag 
grond van een meter hoog 
waarin planten en bomen 
kunnen groeien

Illustratie: Peter van Veelen
Beeld rechterpagina: Gemeente rotterdam
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Vlnr: Peter van Veelen, Kevin Raaphorst, 
Nikki Brand, Julieta Matos Castaño, 

Paul Hölscher, Baukje Kothuis, 
Flora Anvarifar, Trudes Heems, 

Aike van der Nat, Pieter Bots, Mark Voorendt, 
Daniel Hogendoorn, Guy Dupuits, 

Juan Pablo Aguilar Lopez. 
Niet op de foto: Xuexue Chen, 

Kathryn Roscoe en 
Tushith Islam. 

Foto: tycho Müller
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T
raditioneel en strategisch gaat de Neder-
landse waterbeheersing over een groot-
schalig, samenhangend en zuiver pre-
ventief plan. Nikki Brand (31): ‘Nederland 
moet te allen tijde beschermd zijn tegen 

overstromingen vanuit de zee of de rivieren. en wij 
vinden het vanzelfsprekend dat de overheid dat voor 
ons regelt. dat de bescherming van het binnendijkse 
grondgebied een publieke zaak is, staat zelfs in de 
grondwet geschreven. Nederlanders liggen dan ook 
geen seconde wakker van wateronveiligheid. wij trek-
ken diep de polder in om daar te gaan wonen, soms 
op wel 4,5 meter onder NaP. ’Keerzijde is dat er in 
Nederland veel beperkingen worden opgelegd aan 
waterkeringen. er wordt altijd rekening gehouden 
met een toekomstige verbreding van de dijken. Het 
toekennen van andere functies aan de ruimte rond 

dijken wordt traditioneel 
door de waterschappen 
afgewend om ieder risico 
uit te sluiten. Maar die ruimte 
hebben we vaak wel nodig. ‘we 
moeten maatstaven gaan ont-
wikkelen voor verantwoorde func-
tietoekenning voor onze binnendijkse 
ruimte waar nu beperkingen gelden van-
wege de reserveringszone.’
Hoe anders is het in de VS, waar het wantrouwen 
tegen de overheid groot is en de centrale overheid 
weinig middelen heeft, zowel wettelijk als fi nanci-
eel, om waterrampen te voorkomen. Vrijheid van de 
burger krijgt de voorkeur boven grootschalige over-
heidsingrepen. Zo komt het dat de VS vooral erva-
ring hebben in evacuatie en herstel na rampen. Par-

BeleID

Verder kijken dan 
je eigen dijken

Nikki Brand is sociaal geograaf en in Delft bij Bouwkunde 

gepromoveerd op de ontstaansgeschiedenis van de Randstad. 

Nu denkt ze binnen het MFW-kader na over strategie en planning 

rond verstedelijking. Daarbij kijkt zij ook naar het buitenland, 

vooral naar de verenigde staten. Waarom?18
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Foto: Jocelyn augustino/FeMa

ticuliere partijen slaan daar ook veel beter de handen 
ineen om hun ‘eigen’ gebied te beschermen. 
een vergelijking tussen landen dichterbij: in Neder-
land gaat de overheid kusterosie tegen, koste wat 
kost. Sinds 1990 is dat zelfs wettelijk verplicht. In de 
Spaanse ebro-delta worden sommige risicogebieden 
door de overheid opgekocht om ze vrijelijk te laten 

eroderen. daarmee wordt een signaal afgegeven 
dat gebieden met een beperkt economisch 

potentieel minder overheidsbescherming 
genieten en dat het daarom weinig zin 

heeft voor particulieren om daar te 
investeren. de overheid hoopt dat 

hierdoor vanzelf de activiteit in 
die gebieden afneemt – meest-

al gaat het om gesubsidieerde 
boeren – waardoor investe-
ringen in bescherming tegen 
overstromingen niet langer 
nodig zijn.
Het is Brand kortom te doen 
om beleidsvragen. ‘tech-
nisch is Nederland wereldlei-
der op het gebied van water-
beheersing’, zegt Brand. ‘er zijn 

sinds 1953 geen grote rampen 
geweest in ons waterland en dat 

is een grote prestatie. Nederland-
se ingenieurs worden over de hele 

wereld ingevlogen bij waterrampen.’ 
Maar het wordt tijd dat wij ook gaan 

leren van oplossingen in andere landen. 
Immers, in ons land is behoefte aan een plan 

B, omdat niemand kan voorspellen wat precies de 
gevolgen van klimaatverandering zullen zijn. 

Houston-Galveston
de omgeving van Houston, de vierde grote stad van 
amerika, is een interessant onderzoeksgebied. Het 
gebied in texas, met al zijn grote economische be-
langen (NaSa, petrochemie, gezondheidszorg) en 

zijn snel groeiende steden krijgt de ene na de andere 
orkaan te verwerken. deze eeuw woedden er al drie 
zeer zware: allison in 2001, rita in 2005 and Ike in 
2008. de laatste kostte vele levens en veroorzaakte 
25 miljard dollar schade. daarnaast heeft het vlakke 
land last van fl ash fl oods, plotselinge zware regenval. 
de wetlands die overtollig water kunnen opvangen, 
komen steeds meer klem te zitten tussen de zeer ver-
spreide bebouwing. 
texas loopt veel meer risico dan Nederland . en toch 
kan het geen kwaad om bijvoorbeeld eens goed te 
kijken naar de amerikaanse evacuatie-aanpak, zegt 
Brand. ‘als wij de randstad moeten evacueren, krij-
gen we een eindeloze fi le die niet erg opschiet.’

Lokale preventie
Geen staat in de VS is zo gekant tegen overheidsbe-
moeienis als texas en het recht van landeigenaren is 
er vrijwel onomstotelijk. terwijl er over grootschalige 
ingrepen en overheidsverantwoordelijkheid wordt 
gesteggeld, nemen particulieren daarom het heft 
zelf in handen.
een mooi recent voorbeeld van lokale preventie is 
het texas Medical Centre, een cluster van wereldwijd 
hoog aangeschreven ziekenhuizen. daar gingen tij-
dens orkanen patiënten dood omdat de elektriciteit 
uitviel op de IC. de ondergrondse tunnels, bedoeld 
voor evacuatie, liepen vol water en er werd veel ver-
woest. Na Ike was de maat vol. Met verzekeringsgeld 
van rampenfondsen en particulier geld is een dijk om 
het centrum gelegd. alle openingen van alle gebou-
wen op de begane grond kregen een vloedkering, 
er is nu een evacuatieplan via luchtbruggen en de 
noodenergiecentrale kreeg een eigen dijk. ‘dat alles 
hebben ze in vijf jaar tijd voor elkaar gekregen.’ 
Hoe lokaal wordt gedacht, blijkt wel uit het feit dat 
er op Galveston Island een laboratorium voor ‘bio-
defense’ is gevestigd, waar onderzoek wordt gedaan 
naar besmettelijke infectieziekten. ‘dat ligt pal in de 
orkaanzone. doodeng, maar daar kan het. alsof je bij 
ons buitendijks een kerncentrale bouwt!’   ❙ ❙
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BouWeN

Zoeken naar 
zwakke plekken

HTs’er Mark voorendt (48) is als promovendus en docent verbonden aan de faculteit  

CiTG in Delft. Hij doet voor sTW-MFW technisch onderzoek naar constructietoetsing.  

Wat zijn de aspecten? 

D
ijken worden uiteraard getoetst. er wordt 
dan gekeken of ze nog hoog genoeg zijn 
en of ze de krachten die erop komen te 
staan nog kunnen opvangen. Het is al 
moeilijk genoeg om te toetsen hoe het er-

voor staat onder de grond, maar het beoordelen op 
veiligheid van MFw wordt nog lastiger, omdat daar 
aspecten aan zitten die we nog niet allemaal goed 
kennen. Voorendt bedenkt daarom een generieke 
aanpak om technische aspecten te beoordelen, los 
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Zoeken naar 
zwakke plekken

Figuur 1. de huizen zijn niet bedoeld om water te 
keren, maar maken wel degelijk onderdeel uit van het 
krachtenveld van de waterkering, nu en misschien 
nog meer in de toekomst. MHw is de maatgevende 
hoogwaterstand. 

Schets en foto: Mark Voorendt

van de praktische invulling. dit raamwerk voor toet-
sing betreft zowel het ontwerp als de constructies 
zelf. de eerste stap was vaststellen waar de verschil-
lende onderdelen van een MFw-constructie toe die-
nen. daarbij onderscheidt hij:
1. de waterkerende elementen 
2.  de erosiebestendige elementen die de dijk be-

schermen, meestal betonblokken of asfalt 
3.  de ondersteunende onderdelen, zoals de dijkkern 
4.  de ondergrond die het geheel draagt 
5.  de onderdelen die geen waterkerende functie 

hebben maar wel onderdeel van de dijk uitmaken, 
zoals huizen, bedrijven, parkeergarages of riole-
ringsbuizen 

6.   de elementen om de dijk heen die het ontwerp 
beïnvloeden – zo kan een berm (een vlakke strook 
onder water vlak voor de dijk) de golven al breken, 
waardoor de kruin van de dijk minder hoog hoeft 
te zijn (zie figuur 1), en kan vegetatie bij de dijk ook 
van invloed zijn op het geheel. 

Binnen deze onderdelen onderscheidt hij dan weer 
typen. de onderlinge invloed van deze onderdelen 
maakt ook deel uit van het toetsingsraamwerk, net 
als de overgangen ertussen. Vooral de overgangen 
tussen harde en zachte constructies zijn belangrijk, 
omdat die vaak het kwetsbaarst zijn onder extreme 

omstandigheden. Zijn onderzoek wordt onder-
steund door witteveen + Bos, arcadis en deltares.

Even een wijnkelder uitgraven…
wat betekent dat in de praktijk? ‘als bijvoorbeeld een 
huizenrij onderdeel uitmaakt van de dijk, en die hui-
zen sluiten niet aan, dan kunnen er problemen optre-
den in de ruimtes tussen de huizen omdat de krach-
ten zich bij hoogwater daar doorheen zullen persen. 
erosie ontstaat vaak waar verschillende elementen 
niet naadloos aansluiten. de vraag is ook hoe dat 
bestuurlijk en juridisch zit. In Zeeland is er bijvoor-
beeld al een restaurant waarvan de achterwand in de 
dijk zit. de eigenaar wilde een wijnkelder aanleggen, 
door regelrecht in een primaire waterkering te gra-
ven. dat is onwetendheid, maar de vraag is: wie is er 
verantwoordelijk als dat fout gaat? en wie betaalt de 
rekening? en: mag je huizen in om de veiligheid van 
de dijk te controleren? waterschappen zijn daarom 
vaak nog afhoudend als het gaat om multifunctio-
nele waterkeringen. Bij de benodigde dijkverbete-
ringen in stedelijke gebieden ontkomen ze er echter 
niet aan en dan kun je er maar beter voor zorgen dat 
ze constructief goed in elkaar zitten.’   ❙ ❙

MHW

Mogelijke 
toekomstige 
versterking

deze kadewal in Zwijndrecht is tevens de achtermuur van 
een parkeergarage. wat als er een schip tegen de kade op 
vaart?

>

>
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NATuuR

Wat doen 
waterkeringen 
met ecosystemen 
en vice versa?
Aike van der Nat is promovendus aan de universiteit Wageningen en 

onderzoekt de intrinsieke en functionele waarden van natuur. 
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E
en waterkering maakt 
altijd onderdeel uit 
van een ecosys-
teem. ‘de vraag 
is hoe je natuur-

waarden bij waterkerin-
gen kunt vergroten en 
daarbij kun je de context 
niet buiten beschouwing 
laten’, zegt aike van der 
Nat (30). daarvoor moet er 
iets veranderen. de huidige 
ontwerpstandaarden van 
waterkeringen gaan uit van 
een aantal specifi eke vormen, 
zoals dijken, duinen, of dammen. 
dat is een bruikbare classifi catie van-
uit het oogpunt van ingenieurs, maar 
een zuiver technische. Omdat de natuurwaar-
den geen onderdeel uitmaken van deze classifi catie, 
is dit geen goede weergave van de werkelijkheid. als 
milieuwetenschapper weet hij immers hoe groot de 
invloed van waterkeringen op ecosystemen is, en 
vice versa. als hij een betere classifi catie bedenkt, kan 
dit een eerste stap zijn naar een ontwerpstandaard 
voor het toekennen van natuurlijke functies aan wa-
terkeringen. 
daarbij onderscheidt hij twee typen waarden. ten 
eerste de intrinsieke natuurwaarden waarbij crite-
ria als biodiversiteit aan bod komen, en ten tweede 
de waarde van natuur als bescherming tegen water 
(ecosysteemdiensten). Zo kan een ecosysteem gol-
ven buff eren waardoor een minder zware dijk no-
dig is en waarmee dus ook de footprint van die dijk 

kleiner wordt. daarbij betrekt 
hij nadrukkelijk de natuur zo-

wel voor als achter de wa-
terkeringen; het gaat om 
het gehele natuurgebied 
rond dijken. de invloed 
van waterkeringen op 
ecosystemen is vaak veel 
verstrekkender dan wordt 
gedacht. Zijn taak is na 
te denken over hoe je dit 

allemaal met elkaar kunt 
integreren, en bijvoorbeeld 

ook hoe je nieuwe vegetatie 
op waterkeringen zou kunnen 

creëren zonder dat dit de stand-
zekerheid in gevaar brengt.

De Noordzeekust
Om zijn classifi catie te toetsen, past hij die toe op 
Nederlandse, Belgische en duitse Noordzeekust, en 
de resultaten beschrijft hij in een Geografi sch Infor-
matie Systeem. Hij vindt het opvallend dat meer dan 
de helft van de waterkeringen haar sterkte op de een 
of de andere manier ontleent aan de natuur. waarbij 
ook interessant is dat duitsland zijn waterkeringen 
vaak integraal als natuurgebied heeft aangewezen 
en Nederland niet. 
Binnen Nederland zijn geregeld te lokale beslissin-
gen genomen. ‘Om de kust te beschermen tegen 
erosie zijn bijvoorbeeld strekdammen voor de kust 
aangelegd om de zandstroom te stoppen. daardoor 
krijg je nu stroomafwaarts te weinig zand. alles hangt 
altijd samen.’    ❙ ❙

Meer 
dan de 

helft van de 
waterkeringen 
ontleent haar 
sterkte aan 
de natuur
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P
aul Hölscher (53), die zichzelf een ‘typische 
onderzoeksontwikkelaar’ noemt, ging na 
zijn afstuderen als civiel ingenieur in delft 
bij deltares aan de slag, en werkt er nog 
steeds. deltares is een onafhankelijk ken-

nisinstituut op het gebied van water, ondergrond en 
infrastructuur. Het bedrijf vormt een brug tussen we-
tenschap en gebruiker. achttien jaar geleden kwam 
hij tijdelijk terug naar de universiteit om te promo-
veren. Nu zit hij voor de derde keer bij tU delft, voor 
vijftig procent, als postdoc voor Stw-MFw. 

er is immers een MFw-onderzoeksvraag op het ge-
bied van trillingen, en die heeft te maken met wind-
molens. die hebben het probleem dat iedereen wel 
voor groene energie is, maar not in my backyard – 
windmolens worden bepaald niet ervaren als land-
schapsverfraaiend. Het ligt dan voor de hand om ze 
te plaatsen op dijken buiten de stedelijke gebieden. 
Hölscher: ‘de primaire dijken kregen tot voor kort uit 
veiligheidsoverwegingen slechts één functie toege-
kend. dus liggen zij daar uitsluitend water te keren 
en je ziet er verder af en toe een schaap of een fietser.’ 

De trillingenexpert

Paul Hölscher houdt zich al zijn hele werkzame leven voornamelijk bezig met 

trillingsproblemen. voor sTW-MFW luidt zijn vraag: trillen windmolens te hard 

om ze op dijken te zetten?

eNeRGIe
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De trillingenexpert Het denken daarover is verschoven en het opwekken 
van energie is een van de vele andere functies die je 
kunt toekennen aan dijken. de waterschappen heb-
ben bovendien de opdracht gekregen om meer ge-
bruik te maken van herwinbare energie. risico wordt 
nu afgewogen tegen milieubelangen. 

Voordelen
de voordelen zijn duidelijk: de dijk ligt al hoger dus 
dat scheelt meteen meters voor de molens, je kunt 
er goed bij om ze neer te zetten en te onderhouden 
en het lijnelement van het rijtje molens is van nature 
al aanwezig in het landschap. de rijksadviseur van 
het landschap heeft onderzocht wat de beste oplos-
sing is voor het uitzichtprobleem van de burger. daar 
kwam uit dat een duidelijke verdeling het beste is: 
op sommige dijken heel veel windmolens, op andere 
dijken helemaal geen windmolens. dan weet ieder-
een die ze lelijk vindt waar hij moet zijn. 
Maar over de nadelen is nog niet alles bekend. aan 
Hölscher de taak om uit te vinden wat de veiligheids-
risico’s zijn. er staan grote krachten op de molens; 
wat doen al die trillingen met de fundering, de dijk 
en de grond daaronder? er moet flink gerekend en 
gemeten worden voordat daar een uitspraak over 
kan worden gedaan.   ❙ ❙

Het ligt voor de 
hand om molens op 
dijken buiten de 

stedelijke gebieden 
te plaatsen

Illustratie: Paul Hölscher
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sTADsPlANNING

Veilig wonen 
en werken in 
Rotterdam
Peter van veelen werkt fiftyfifty als stadplanner bij de gemeente Rotterdam en als 

promovendus in Delft. Zo koppelt hij niet alleen watermanagement aan stadsplanning 

maar ook praktijk aan wetenschap. 

T
ijdens zijn studie landschapsarchitectuur 
in wageningen volgde Peter van Veelen 
(36) al modules bij Bouwkunde in delft. Hij 
werd stadsplanner bij de gemeente rot-
terdam en omdat hij daar al nadacht over 

en onderzoek deed naar de integratie van waterke-
ring en stedelijke ontwikkeling, werd hij gevraagd 
voor deze promotieplaats bij Bouwkunde. 
aan Van Veelen de taak om alle aspecten van water-
veiligheid in een stad aan elkaar te knopen. ‘wat bij-
voorbeeld niet synchroon loopt, is het tijdpad van 
stedelijke bouwprojecten en waterbouwprojecten. 
een waterschap kijkt dertig, vijftig, soms wel honderd 
jaar vooruit. wie een woningbouwproject begint, 
kijkt meestal vijf of hooguit tien jaar vooruit. Ook de 
levenscycli komen niet overeen. daarbij is het overi-
gens nog maar de vraag of dijken een langer leven 
hebben dan bijvoorbeeld woningen; tegenwoordig 

worden dijken soms sneller aangepast dan woonwij-
ken. Omdat de ruimte tussen dijken en bebouwing 
steeds krapper wordt, moeten we steeds beter kij-
ken wat mogelijk is en vooral ook wat wenselijk is 
op het gebied van wonen, werken en alles daarom-
heen. daarbij kan frictie ontstaan, dus we moeten 
zien te vermijden dat waterkeringen en woonwijken 
elkaar in een wurggreep houden.’ 
Onwetendheid is een bijkomend aspect. Zo wordt er 
in rotterdam, de havenstad die een waterkering in 
zijn naam heeft, behoorlijk wat buitendijks gewoond 
en gewerkt. Maar uit onderzoek blijkt dat de helft van 
die mensen niet eens weet dat ze buitendijks zitten. 
de havenarbeiders van de oudere generatie weten 
nog dat er vroeger geregeld water op de kade stond. 
de jonge mensen die een pand zo fraai aan het wa-
ter hebben gekocht, hebben meestal geen idee. Van 
Veelen: ‘Je kunt wel allerlei fascinerende oplossingen 

maatgevend hoogwater +3,50 NAP

NAP lijn

maatgevend hoogwater 

85 cm zeespiegelstijging 2100 +4,10 NAP

NAP 0,0 

waterpeil 2100 (85 cm zeespiegelstijging) +4,10 NAP
+3,50 NAP
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ontwerpen, maar daar heb je dan wel acceptatie van 
de gebruikers voor nodig en die moeten dan ook 
weten wat de risico’s zijn. de buitendijkse gebieden 
omdijken is technisch mogelijk maar past financieel 
en trouwens ook op geen enkel ander gebied in wat 
voor plaatje dan ook.’

Het effect van mitsen en maren
een mooi voorbeeld is de Hilledijk. Bij dit project is 
gekozen voor een zeer brede waterkering, waardoor 
het mogelijk werd andere functies aan de water-
kering te verbinden. er werd een brede laag aarde 

aangelegd boven het maaiveld, die de waterkering 
oersterk maakt en ruimte biedt aan een brede weg, 
een park, en bebouwing aan beide zijden er vlak te-
genaan toestaat. eerst lag er aan de zuidkant slechts 
een goeddeels uitgerangeerd rangeerterrein dat het 
bereiken van de overkant vrijwel onmogelijk maakte. 
Nu vormt deze dijk de verbinding tussen twee zeer 
uiteenlopende wijken: enerzijds de nog jonge Kop 
van Zuid, een woon- en vooral werkwijk waar winkels 
als de aH gevestigd zijn, en de oude arbeiderswijk 
afrikaanderwijk, waar een grote multiculturele markt 
is. door het veel bredere nieuwe ontwerp is de weg 
en het park er bovenop zelfs per rolstoel te nemen, 
en is er veel overloop tussen beide wijken ontstaan. 
Maar het plan is nog niet helemaal uitgevoerd. de 
sloop van een rij bestaande woonblokken gaat voor-
lopig niet door, waardoor de waterkering aan één 
zijde een klassiek profiel houdt.   ❙ ❙

‘Veel mensen weten 
niet eens dat ze 
buitendijks wonen’

Brede Hilledijk in rotterdam
1. Huidige situatie
2. Voorgestelde situatie
Het ontwerp van de waterkering 
biedt volop ruimte aan nieuwbouw 
en onderhoud.

3,0 m

5,40 m + NAP

5,5 m 2,5 m30 m kernzone 30 m kernzone  

rminimaal 10 mete 3,0 m

nieuw maaiveld

5,40 m + NAP

minimaal 10 meter 

2,50 m + NAP

minimaal 15 meter 

nieuw maaiveld
4,25 m + NAP ca 4,0 m + NAP

Illustratie: Peter van Veelen

waterpeil 2100 (85 cm zeespiegelstijging) +4,10 NAP
+3,50 NAP

bebouwing boven theoretisch profielbebouwingvrije zone bebouwingvrije zone
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CoMMuNICATIe

D
e Grebbedijk heeft een lengte van slechts 
5,5 kilometer en beschermt een gebied tot 
voorbij amersfoort. als er iets fout gaat met 
deze specifi eke dijk, betekent dat miljarden 
schade en grootscheepse evacuatie. Het 

water zou in een paar dagen tijd tot aan de randme-
ren van het Gooi het land instromen. 
dat hier iets moet gebeuren is duidelijk, de vraag is al-
leen wat. Met man en macht denken het waterschap 
Vallei en eem, de provincie Utrecht, de provincie Gel-
derland en de gemeente wageningen na over de op-
ties. langs dit stukje Nederrijn bevindt zich zowel de 
stad wageningen als een aantal boerderijen, natuur-
gebied de Blauwe Kamer, een jachthaven, een indus-
triële haven en bedrijvigheid. 
landschapsarchitectenbureau la4sale deed onder-
zoek en kwam met voorstellen meer te doen met de 
dijk. Verreweg de beste optie is om de Grebbedijk een 
superdijk te maken. daarmee wordt bedoeld: niet te 

Tussen Wageningen en Rhenen ligt een heel klein stukje dijk dat een omvangrijk 

achterland moet veiligstellen. Hoe groot pakken we de dijkversterking hier aan? 

een interessante casus.

Wordt de Grebbedijk een superdijk?
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breken. dat betekent: groot en breed, met daardoor 
ruimte voor meer functies dan waterkering. Gezien de 
economische waarde van het achterland in relatie tot 
het relatief heel kleine stukje dijk dat moet worden 
aangepakt, zou dit wel eens de eerste superdijk van 
het land kunnen worden. Maar een superdijk kost ook 
veel geld en er zijn meer dijken die gezien de gevol-
gen om verdere versterkingen vragen. de deltacom-
missaris bereidt nu een voorstel voor waar en wan-
neer de Grebbedijk sterker moet worden. Uiteindelijk 
besluit de tweede Kamer. 

Zorgvuldige communnicatie
wilma Pol is als senior adviseur ruimtelijke ontwik-
keling van de gemeente wageningen in deze casus 
het aanspreek- en afstempunt voor alle betrokken 
partijen. ‘Ik moet alle neuzen dezelfde kant op zien 
te krijgen. dat vergt heel veel en vooral zorgvuldige 
communicatie. dat wij een link hebben met Stw-

MFw is fi jn, want we hebben straks vast wel wat on-
derzoeksvragen uit te zetten, en omgekeerd kunnen 
zij leren van deze casus. wij kunnen wat voor elkaar 
betekenen.’

Tussen droom en daad
trudes Heems (49), postdoc tU delft, is voor de on-
derzoeksgroep de casusmanager van de Grebbedijk. 
Zij onderzoekt samen met collega-postdoc Baukje 
Kothuis (49) communicatie rond watermanagement. 
‘In de praktijk betekent de ontwikkeling van MFw dat 
mensen met heel verschillende achtergronden in-
tensief met elkaar moeten samenwerken, in een tijd 
waarin burgers actief participeren en media een gro-
te rol spelen. dit proces goed laten verlopen is een 
hele opgave. wij proberen met ons onderzoek inzicht 
te geven in de woorden die tussen droom en daad 
staan en met concrete oplossingen te komen voor 
communicatie- en participatievraagstukken.’   ❙ ❙

Wordt de Grebbedijk een superdijk?

Illustratie: la4sale
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RuIMTe vooR AANPAssINGeN

Schets parkeergarage Katwijk.
Het zand op het dak maakt onderdeel uit van 
de waterkering.
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F
lora anvarifar (35) kwam na haar bachelor 
uit Iran naar delft om bij Unesco-IHe haar 
master Hydrology and water resourses te 
halen. daarna werkte ze voor het europese 
project FloodProBe, waar ze nadacht over 

een model voor kosten-batenanalyse van MFw. de 
overstap naar haar promotieplaats lag voor de hand. 

‘Mijn onderwerp is wat wij noemen real options in 
het ontwerp van MFw, oftewel: hoe kun je efficiënter 
en effectiever omgaan met zogenoemde diepe on-
zekerheden? dat gaat zowel over onbekende (totaal 
onverwachte) als over (deels) bekende factoren – zo 
weten wij wel dat het klimaat verandert, maar we 
weten niet wat de gevolgen zullen zijn. we proberen 

Inplannen wat je 
nog niet weet
Flora Anvarifar promoveert in Delft op de vraag hoe 

je tijdens de besluitvorming over een ontwerp het 

beste kunt omgaan met onzekere factoren. 



dordrecht Noordendijk.

Illustratie: OKra landschapsarchitecten

Tushith Islam (31) houdt zich net als Anvarifar bezig 
met diepe onzekerheden rond MFW, maar vanuit 
een andere hoek. Islam studeerde aan de Concordia 
University in Montreal, Canada voordat hij in Delft 
terechtkwam als postdoc bij de faculteit Technology, 
policy and management. Hij onderzoekt de complexe 
output van dynamische rekenmodellen en zijn doel 
is een mathematische  methodologie te ontwikkelen 
waarin rekening wordt gehouden met onzeker- 
heden en waarmee ontwerpaanpassingen optimaal 
kunnen worden gepland.

De mathematische 
kant van onzekerheid
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vat te krijgen op diepe onzekerheden door MFw zo te 
bouwen, dat ze aanpasbaar zijn aan toekomstige be-
sluiten en ontwerpen.’
In Katwijk wordt een ondergrondse parkeergarage 
gebouwd, die uiteindelijk na ampele overweging 
geen onderdeel wordt van de dijk. Het zand dat over 
de parkeergarage heen ligt maakt echter wel onder-
deel uit van de waterkering. anvarifar: ‘dat is voor mij 
een mooie retrospectieve casus. Ik bekijk hoe bij de 
totstandkoming van het ontwerp is omgegaan met 
onzekerheden over klimaatverandering, de behoefte 
aan parkeerplekken in de toekomst, enzovoort. ele-
menten daarvan kan ik meenemen in het raamwerk, 
dat vervolgens kan worden ingezet voor toekomstige 
besluitvorming, bijvoorbeeld in dordrecht of bij de 
Grebbedijk.’

Naar stapsgewijze besluitvorming
de Voorstraat in dordrecht aan de Maas wordt wel de 
oudste multifunctionele waterkering van Nederland 
genoemd. de hoofdwinkelstraat ligt op de dijk, die 
de primaire waterkering is van de hele stad. Het pro-
bleem ligt in de toekomst: het waterpeil in de omge-
ving stijgt, maar als je de dijk wilt ophogen kun je niet 

even alle winkels weghalen. Hoe kan de stad worden 
beschermd zonder het historische hart aan te tasten? 
de vraag wanneer het water zal stijgen en tot welke 
hoogte is een complicerende factor. ‘de crux is dat ze 
niet alles nu in een keer hoeven aan te passen, maar 
wel voorbereid moeten zijn op wat de toekomst bren-
gen zal.’ 
we moeten kortom ruimte voor onzekerheden creëren 
in de plannen. In Katwijk betekent dit bijvoorbeeld dat 
die parkeergarage er wel kan komen, maar dat die een 
eventuele noodzakelijke verhoging van de dijk niet in 
de weg mag staan. ‘we moeten  de plannen  flexibel 
maken, bijvoorbeeld door de fundering zo groot te 
maken dat uitbreiding mogelijk is, maar de bouw voor-
lopig kleiner te houden. als dan later blijkt dat je min-
der parkeerplekken nodig hebt dan voorzien of dat je 
die ruimte beter had kunnen gebruiken voor recreatie, 
heb je een hoop geld uitgespaard. In dordrecht kun 
je ook alternatieven bedenken voor het grootscheeps 
aantasten van het stadshart en ruimtereserveringen 
inbouwen voor grotere bescherming wanneer dat no-
dig wordt. Zo wordt onzekerheid een kans om beter 
te plannen. waarbij, voor de goede orde, de veiligheid 
natuurlijk altijd voorop staat.’    ❙ ❙



NAAR EEN INTEGRALE EN DUURZAME VISIE OP MULTIFUNCTIONELE WATERKERINGEN
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