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WATERROBUUST EN KLIMAATBESTENDIG 
DENKEN IN DIJKEN

Nederland leeft aan, met en op het 
water. Wij houden van water en 
het heeft ons voorspoed gebracht. 
Een uitgekiend systeem van dijken, 
duinen en kunstwerken beschermt 
Nederland tegen overstromingen. 

Dit systeem wordt regelmatig getoetst aan 
de wettelijk vastgestelde normen. Daar waar 
de kering niet aan de norm voldoet, worden 
maatregelen genomen. De waterschappen 
en Rijkswaterstaat werken samen aan de 
uitvoering van deze maatregelen en doen dit 
via het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). Sinds 2014 maakt het HWBP 
onderdeel uit van het Deltaprogramma. Het is 
nu tijd voor een nieuwe fase in het waterveilig 
maken van Nederland. Een traject van 
verkennen, planuitwerking en realisatie.

Niet alleen een mogelijke overstroming is 
reden om een kering af te keuren, ook andere 
faalmechanismen zijn van belang. Het gaat dan 
om zandstromen onder de dijk door, bekleding 
die niet voldoet, instabiliteit van een dijk en 
golfslag. Ieder project heeft daardoor een 
eigen aanpak en impact.

Kortom, een grote uitdaging voor 
waterbeherend Nederland!

Buro Ontwerp & Omgeving kijkt verder dan 
de dijk. Wat ons betreft is een dijk geen 
zelfstandig element, maar is een dijk een 
beeldbepalend element in de omgeving. Er zijn 
meer gebruiksmogelijkheden voor een dijk dan 
alleen bescherming tegen hoog water. 

Er zijn veel manieren om een dijk in de 
omgeving in te passen. In een gebied waar 
gewerkt gaat worden aan een dijk, leven 
vaak meer wensen dan dijkversterking of 
–verbetering alleen. Naast de technische 
aanpassing kunnen maatregelen als een 
fietspad, natuurverbetering, versterking 
van de landschappelijke kwaliteit of andere 
wensen mee gekoppeld worden. Er hoeft dan 
maar één keer gewerkt te worden. Dan bent u 
als gemeente in beeld.
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Kansen voor de gemeente

Gaat u actief aan de slag om de dijken in uw 
gemeente waterrobuust, klimaatbestendig 
aantrekkelijk te maken?

Wij kunnen, samen met u, de wensen in uw 
gemeente inventariseren, de mogelijkheden 
verkennen en de meekoppelkansen in kaart 
brengen. De dijkmaatregel verwerken we 
samen met de andere ideeën tot een concreet 
plan te verwerken. Het gaat hierbij om vragen 
als:

Zijn er al beleidsplannen voor het gebied? 
Hoe wilt u als gemeente met het gebied om 
gaan?
Wie heeft er belangen in het gebied?
Wat zijn de wensen?
Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden?
Wat is mogelijk en gewenst in de omgeving?

Met een concreet en gedragen plan bent u 
een serieuze gesprekspartner waar rekening 
mee gehouden moet worden. Bijvoorbeeld 
voor het waterschap waar het gaat om de 
uitvoering van dijkenmaatregelen. In de 
fase van initiatie, verkenning, uitwerking en 
realisatie heeft Buro Ontwerp & Omgeving 
de kennis en de mensen om u hierbij te 
ondersteunen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een verkennend 
gesprek kunt u contact opnemen met de 
adviseurs van Buro Ontwerp & Omgeving. Op 
onze website www.ontwerpenomgeving.nl is 
meer informatie te vinden.
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