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Samen
nvatting

Grietje Bosker was de eerste vrrouw die in 1932 de nett gesloten Affsluitdijk ove
erstak - nog voor dioogwaardigheidsbekleders dit hadde
en willen doe
en. Hoe zou Grietje antw
woorden als we haar
verse ho
zouden vragen wat er méér kan
n met de Afssluitdijk? Ong
getwijfeld eigenwijs en voor de troe
epen uit.
h
gezie
en wat er de
e afgelopen 75
7 jaar is ge
ebeurd op en
n rond ´haarr´ dijk en he
erkennen
Ze zal hebben
dat we in
i 1932 de toekomst
t
nie
et konden vo
oorspellen en
n dat dit nu nog steeds niet lukt. Ze
e zal ons
vragen waarom
w
we steeds
s
in één
n klap van diie grootse id
deeën in uitvvoering wille
en brengen en of veel
kleine sttapjes niet beter
b
zouden
n zijn.
Onze vissie is daarom
m een visioen
n over de mo
ogelijke ontw
wikkeling van het gebied
d rond de Afssluitdijk.
Omdat we
w nog steed
ds geen toek
komstvoorspe
ellers zijn, iss het veel be
eter om te kiiezen voor een adaptieve aa
anpak waarin de dijk uiitgroeit tot een landsch
hap van form
maat. Stapsggewijs zorgt dit plan
voor hett ontstaan van
v een nieu
uwe dynamie
ek, waarbij functies van
n dijk en wa
ater niet worden beperkt, vele invulling
gen voor de toekomst
t
ope
en blijven en
n waarbij rust en ruimte
e worden ben
nadrukt.
Door ing
grepen in he
et verleden en ontwikke
elingen in he
et klimaat voldoet het ssysteem Wad
ddenzeeAfsluitdiijk-IJsselmee
er niet meerr aan de eise
en die we te
egenwoordig stellen aan veiligheid, biodiversiteit, viitaliteit, ruim
mtelijke variiatie, waterk
kwaliteit en dynamiek va
an onze Deltta.
Wij stellen ons hier een oplossing bij voor in
i de vorm van
v een mog
gelijk eindbe
eeld, visie off visioen.
Het omvvat:
 een continuüm
c
tussen zout en
e zoet wate
er ten behoe
eve van herstel van conttacten tussen
n aquatische levensgeme
eenschappen;
 een ruimtelijk
r
ge
evarieerd lan
ndschap van rust en ruim
mte.
 een robuuste,
r
du
ubbel uitgevo
oerde waterk
kering, meeg
groeiend me
et de zeespie
egel;
 een systeem
s
dat (zoet) water vasthoudt, ook in toeko
omstige periioden van drroogte;
 een grote
g
oppervvlakte/inhoud ratio t.b.vv. de diversifficatie in hett systeem;
 een systeem wa
aarin cultuurrhistorische waarden he
erleven in een
e
producttielandschap, waarin
duurzzame landbo
ouw, visserij en energiew
winning kansen en impulssen krijgen;
 een systeem
s
mett nieuwe tre
ekpleisters vo
oor toerisme
e en recreattie en op bep
perkte schaa
al woningen;
 duurzzame energieopwekking door middel van een osm
mosecentrale;
 ruimtte bieden aa
an natuurcom
mpensatie vo
oor gebiedso
ontwikkeling die in de ru
uimere omge
eving van
het IJJsselmeer wordt
w
gerealisseerd.
Indachtiig Grietje Bo
oskers vraag stellen wij voor om te starten met proeftuinen
n die in stappen kunnen groe
eien naar ee
en dergelijk eindbeeld. Voor
V
de conttext waarbin
nnen we de p
proeftuinen plaatsen
hanteren wij vier be
elangrijke uittgangspunte
en. De te nem
men maatreg
gelen dienen
n:
1 bij te
e dragen aan
n het duurza
aam keren va
an trends vo
oortvloeiend uit mondialle issues als klimaatveran
ndering met toenemende
e schaarste aan
a voedsel,, energie en zoet water;
2 ook te
t passen bijj de korte te
ermijn aanpa
ak voor natio
onale issues zoals veiligh
heid, mobilitteit, biodiverrsiteit, duurzzame energie
e, waterberg
ging?, landbo
ouw en toeriisme;
3 de un
niciteit van de dijk en haar
h
omgeving te verste
erken met na
adrukkelijk b
behoud van de
d cultureel historische waarden.
w
Hie
erbij denken
n wij aan rustt en leegte, bevestiging van de icoon
nwerking
van de
d dijk voor de Nederlandse identitteit en aan objecten
o
die
e bij uitstek in een omgeving als
de Affsluitdijk passsen, zoals een
e osmosece
entrale (i.p.v. windmole
ens);
4 bij te
e dragen aan
n de kennisecconomie van
n Nederland.
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Voorstelllen, ideeën en oplossing
gen die door ons en ande
eren de afgelopen tijd zijn geopperd
d voor
aanpak van
v de Afsluitdijk worde
en door de ze
eef van deze
e uitgangspun
nten gehaald
d en gecluste
erd in
een drie
etal proeftuinen. Zo kunn
nen zij word
den beschouw
wd als de eerste stap van
n een integra
ale aanpak.

De Afslu
uitdijk voldoe
et sinds 2006
6 niet meer aan de wetttelijk vastgelegde veiligh
heidsnormen
n. Die urgentie pakken
p
wij op
o in de eersste proeftuin
n: de Hybride dijk. Gelijjktijdig word
den op korte
e termijn
vanuit verschillende
v
e principes werken
w
uitgevoerd om de
e veiligheid van
v de dijk o
op te waarderen. Op
bepaalde plekken wordt
w
de dijk
k hoger, op andere
a
brede
er. Zo ontsta
aan verschilllende mogellijkheden
om de dijk
d
te diverrsifiëren zonder dat het lineaire ope
en karakter verloren
v
gaa
at. De verho
oging aan
de Noord-Hollandse kant biedt de
d kans om de
d mobiliteitt op land en water te ve
erbeteren do
oor dit te
combine
eren met ee
en hellingbaa
an en een ho
oge brug. Ook ontstaat door de verrhoging een prachtig
panoram
ma over de dijk
d en de Wa
addenzee en
n is er in het talud ruimte voor de zo
ogenaamde “landsca“
pe-woningen” zonde
er dat het open
o
zicht op
o water verrstoord word
dt. De verbrreding aan de
d Friese
kant bie
edt ruimte om experimenten met zillte landbouw
w uit te breiden, zeker a
als dit gecom
mbineerd
wordt met
m vooroeve
erbeschermin
ng. Daar kun
nnen hersteld
de zeegrasve
elden zorgen
n voor opslib
bbing, en
kunnen jonge
j
kwelders zich vorm
men, waarop
p zilte landbouw kan pla
aatsvinden.
Duurzaa
amheid en drreigend enerrgietekort wo
orden gefaciiliteerd in de
e tweede pro
oeftuin: Blue
e Energy
– de osm
mosecentralle. Als zoet en zout watter gescheide
en door een semipermea
abel membra
aan stromen, wo
ordt een zee
er duurzame vorm van energie
e
opgew
wekt. De Afssluitdijk als afsluiting tu
ussen het
zoete IJJsselmeer en
n de zoute Waddenzee
W
is een logische locatie voor
v
een proeftuin waariin kennis
en ervarring met dezze vorm van energieopwe
ekking worde
en opgedaan
n.
Door ditt te combine
eren met exttra spuicapaciteit en vispassage, wo
orden tegelijkertijd nog drie problemen opgelost. De
e spuicapaciiteit wordt vergroot,
v
de visstand wo
ordt verbeterd, en er wo
ordt brak
water ge
espuid, wat (i.t.t. tradittionele spui) de schadelijjke werking wegneemt vvan de zoetw
waterbellen op het
h bodemle
even en de vis
v in de zou
ute Waddenzzee. De proe
eftuin biedt ook kansen om o.a.
herstel van
v zeegras te bestudere
en.
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Omdat de
d spuisluize
en niet meer voldoen zulllen deze mo
oeten worden
n vervangen. Als derde proeftuin
p
stellen wij
w daarom voor de spu
uicapaciteit te differen
ntiëren doorr een bypasss naar het Wieringer
W
Randme
eer en het Amstelmeer. Deze biedt kansen voorr: (1) noodop
pvang van sp
puicapaciteit tijdens
de bouw
w van de nieuwe spuisluiizen, (2) perrmanente ex
xtra spuicapa
aciteit, (3) spui over een
n langere
afstand langs de Waddenzee,
W
waardoor minder
m
zoetw
waterbellen,, en (4) aan
nleg van ee
en kleine
zoet/zout overgang naar het Am
mstelmeer. Door
D
hierin een
e gering getij
g
te realiiseren biedt dat perspectieff voor zeegra
asherstel en zilte producctievormen: kweek van mosselen
m
en zeegroenten
n, biogas
uit wierd
dijken.
Om dit de
d komende 200 jaar georganiseerd en beheerd te krijgen, stellen
s
wij vvoor het Pold
dermodel
achter ons
o te laten en over te stappen
s
naa
ar het Kwelderspel. Kern
n daarvan is een cyclisch
h proces,
dat start met een actie, bijvoorrbeeld het bouwen
b
van een
e proeftuiin. Middels m
monitoring wordt
w
het
effect van
v de proefttuin geduren
nde de loopttijd van de actie
a
bijgeho
ouden. De re
esultaten van
n de monitoring worden geë
ëvalueerd en
n op basis da
aarvan wordtt een aanpassing doorge
evoerd die re
esulteert
in een nieuwe
n
actie
e. Door deze
e intelligente
e manier van ontwikkele
en stijgt hett kennisnivea
au waardoor vervolgacties beter gefundeerd worden genomen
n en ruimte in de tijd ontstaat om
m nieuwe
ontwikkelingen in he
et systeem te
t brengen.
Voor he
et gehele tra
aject is het essentieel dat
d er met de
d verschille
ende partije
en, stakehold
ders, bestuurderrs en burgerrs goed gecommuniceerrd wordt. Om de vaak complexe e
en abstracte materie
tastbaarr te maken stelt
s
het consortium voorr een speciaa
al infopaviljo
oen neerzettten wat rond
d het hele IJssellmeer kan re
eizen. Het paviljoen
p
is gebaseerd
g
op
o verschillende kaarten
n uit de gesc
chiedenis
van de Wadenzee/
W
IJsselmeer deze
d
zijn geë
ëvolueerd to
ot een ruimte
elijke constrructie. In ha
aar architectuur verbeeldt diit paviljoen de
d evolutie van
v de voorm
malige “Zuid
derzee” naarr het heden
De regie
e over dit ge
eheel ligt in handen van
n een Publieke Beheerso
organisatie, w
waarin de betrokken
overhed
den zijn vere
enigd. De Beheersorganissatie sluit prrivaatrechtelijke overeenkomsten aff rondom
de proeftuinen en is gemandate
eerd daarvoor vergunnin
ngen te geve
en. Uit die o
overeenkomssten ziet
het conssortium Grie
etje Bosker een
e nieuwe vorm
v
van PPSS ontstaan. Verschil
V
mett gangbare PPS
P is dat
de betro
okken bedrijjven geen aa
annemer zijn
n die meedoet voor de vergoeding
v
vvanuit het eigen economisch
h belang. He
et gaat om bedrijven
b
die
e vanuit hun
n core busin
ness een natuurlijke partner zijn
voor de overheid: ziij gaan ingre
epen doen diie gunstig ku
unnen uitpak
kken voor wa
aterzuivering
g, waterkering en
e andere wa
aarden in he
et gebied. On
nderling kunnen deze be
edrijven naasst de publiek
k-private
contractten ook wee
er privaat-priivaat contracten afsluite
en. Onder ellk contract ligt een bussiness case. Same
en vormen zij
z de businesss case van ons
o gehele plan.
Het lere
en in proeftu
uinen, opdatt clustergew
wijs gegroeid kan worden
n, is de gron
ndslag van onze aanpak. Dezze aanpak va
an kleine sta
appen vergt durf aan publieke kant om uit te le
eggen dat nie
et ineens
gekozen
n wordt voor een definitiieve oplossin
ng die het pu
ubliek een ge
evoel van ve
eiligheid moe
et geven.
De oplosssing moet groeien
g
en ke
ennisontwikkeling is daa
arvan een crruciaal onderrdeel. Daarvvoor hebben wij de Afsluitdiijkacademie in gedachte
en: een instiituut dat de kennis valid
deert en van
n daaruit
helpt de
e succesvolle
e proeftuinen te selecte
eren. De kennis die zo grroeit, kan oo
ok buiten he
et gebied
rond de Afsluitdijk weer
w
benut worden.
w
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1

Inlleiding

Van de diijk als ding naar
n
een lan
ndschap van
n formaat.
Hoe dat te
t denken, hoe
h dat te doen?
d
Motto:van
n poldermod
del naar kwe
elderspel; een
e impuls voor
v
de kenn
niseconomie
e.

Kern van onze visie op
p de Afsluitd
dijk: de dijk wordt een katalysator,
k
w
wordt
een le
erende dijk.
De dijk als ding verandert gaand
deweg de om
mgeving tot ‘een landsch
hap van form
maat’. Dat is eerst en
vooral ee
en productiellandschap … een landschap dat ietss voortbrengt: fris waterr, zilte gewa
assen, een
schoonheiidservaring, vooral ook kennis.
k
De dijk iss een icoon, nogmaals alls ding. Was een icoon. Thans
T
is de opgave deze
e: hoe kan de dijk een
nieuwe betekenis
b
worden toege
edicht? Niett louter als gestold ku
ustwerk, nie
et alleen alls sociaaleconomiscche ingreep,, maar ook – in de toeko
omende tijd – als artefact dat (hernie
euwd) een maatschapm
pelijke ro
ol van gewich
ht gaat spele
en. Dat is de
enken en doe
en ’in de gee
est van de d
dijk’. Uiteraa
ard kan de
Afsluitdijk
k een grootss werk word
den genoemd
d. Maar jammer is het als
a de spijtigge – regret - gevolgen
worden ve
ergeten. De dijk is een held,
h
de kam
mpioen van de
d kustlijnverkorting. Tegelijk is het een tragische held.
Wat stelle
en wij voor?
De toekom
mst van de Afsluitdijk
A
dient zich te verhouden tot een reek
ks van globa
al issues: In ons geval:
klimaatve
erandering, energiewinn
e
ing, voedsellaanmaak, waterzuiverin
w
ng, en niet in het minsst de alom
aanwezige
e, kritische internetburrger die van wanten we
eet. Daarnaa
ast leven er ‘Nederlandsse’ onderwerpen zo
oals veilighe
eid, mobilite
eit en spuica
apaciteit. Er zijn regiona
ale zaken die ons na aan het hart
liggen, ecconomie, toe
erisme, land
dbouw. En err spelen plaatselijke kw
westies, tal in soort, maa
at en tijd.
Onze dijk
k staat in hett teken van die opgaven. Dat is denk
ken in de ge
eest van de d
dijk. De dijk als bouwsteen van
n een cultuurrhistorisch re
epertoire van ‘werkwoorrden’: bouwe
en, breken, denken, doe
en en denken, obse
erveren en waarderen.
w
E dan volgt de volgende
En
e stap: weer bouwen.Ditt is hetgeen ons bezige grote schaal en de
houdt: ite
eratief denk
ken tussen de
d lange te
ermijn en de
e korte duu
ur, tussen de
plaatselijke kwaliteit, tussen hett concrete en het conceptueel abstrracte. Tenslo
otte, dat wa
as en is de
vraag van
n Rijkswatersstaat.
Samengevvat: laten wiij de toekom
mende Afsluittdijk benutte
en als spring
gplank, van kkustlijnverko
orting naar
kustlijnve
erlenging, va
an poldermod
del naar kwe
elderspel. En
n daarmee – Grietje Boskker eerbiedigend - zet
de stap va
an de dijk alls ding naar een
e landscha
ap van forma
aat.

Grietje Bossker

1

2

He
et Visioen
n

2.1

Ope
en visie

Er was ee
en verbinding
g tussen rivie
eren en de zee. Vissen en vissers kon
nden in en uiit. Om een eind
e
te
maken aa
an de overstrromingen, de
e laatste gro
ote in 1916, werd
w
in 1932
2 de Afsluitdiijk verwezen
nlijkt.
Recht doo
or zee van De
en Oever naar Zurich. Men was veilig
g, maar zou men de dijkk met de ken
nnis van nu
weer bouw
wen? De gevvolgen waren
n ingrijpend: het verdwijjnen van zou
utwatervis, h
het massale afsterven
a
van organ
nismen in en op de bodem
m, en een iso
olement van
n migrerende
e vis. Er kwam commerciieel interessante vis
v bij, zoalss snoekbaars. Voor somm
mige vogelsoo
orten was de
e afsluiting e
een beperking, voor
andere niet; er kwam
men nieuwe soorten bij. Voor
V
de visse
ers betekend
de de afsluitiing een afgliijden naar
minder va
angst, beperkende regelss, faillisseme
enten, sanerringen. Voor de boeren, die moesten
n wijken
voor de ve
erstedelijkin
ng, en moestten opschale
en, was vervo
olgens de inp
poldering een welkom alternatief
voor emig
gratie. Daarn
na is de recre
eatie het enige wat de ontwikkeling
o
rondom de d
dijk heeft ge
estimuleerd.

Het IJssellmeer ecosyssteem zit in een neergaa
ande trend. Om
O de besch
herming veiliig te stellen,, is het
verklaard tot natuurgebied. Ons grootste
g
zoettwatermeer dient als spa
aarbekken, m
maar de vraa
ag is of dit
de beste vorm
v
van spa
aren is. De Afsluitdijk
A
is in zijn huidiige vorm een
n dam die de
e zee keert en
e het
zoete watter beneden een afgesprroken peil ho
oudt. Natuurr, visserij en recreatie zijn daarvan een
e afgeleide. Con
nsortium Grietje Bosker legt een plan voor, waarrin geen der functies van
n dijk en water worden beperkt, dat vele
e invullingen voor de toe
ekomst openh
houdt, dat ru
ust en ruimte benadrukt, en een
nieuwe dyynamiek brengt.
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2.2

Visie voor wate
erhuishouding, natuur, landbouw en
e visserij

De Afsluittdijk zit inge
eklemd tusse
en de watere
en die het verdeelt:
v
aan
n de ene kan
nt een zee die
d natuurmonumen
nt is, aan de
e andere kan
nt een beschermd zoetw
watergebied. Hoe kan me
en op het sn
nijvlak tussen die tw
wee gebiede
en waarin russt en ruimte
e dicteren, schadevrij ee
en nieuwe dyynamiek bre
engen? Ons
oogmerk is, de dijk en
e omgeving
g geleidelijk te ontwikke
elen, waarin
n synergie tu
ussen genoem
mde basisfuncties wordt
w
gerealiseerd. Hoe
e deze functties van de dijk
d
wederziijds te verstterken, is ee
en kwestie
van keuze
en. M.b.t. de
eze functiess zijn al vele
e studies ged
daan rondom
m dijk en me
eer. Het peilbeheer in
het IJssellmeer is aan
n regels gebo
onden; de natuurfunctie
es van Waddenzee en IJsselmeer al evenzeer.
kansen, de natuur te ve
Het conso
ortium ziet desondanks
d
ersterken do
oor verbeterring van de waterhuisw
houding, en omgekee
erd. Door het natuurlijke
e landschap in een zeke
ere richting tte doen groe
eien, volgt
het waterr een efficië
ëntere weg naar
n
zijn geb
bruiksdoel (g
grond- en drrinkwater) en komen eco
osystemen
door onde
erling contacct in balans.. De biodiverrsiteit wordtt versterkt; de natuur w
wordt rijker. Omdat de
waterbew
weging en na
atuur het lan
ndschap (ruiimtelijke kw
waliteit) med
de bepalen iis de cirkel rond. Ons
doel is ecchter, het syssteem in een
n opgaande spiraal
s
te bre
engen, dat suggereert
s
grroei:
 van de
e dijk in de tijd,
t
in krach
ht en omvang
g;
 van he
et water in haar doseerfu
unctie;
 van de
e natuur in haar stabilite
eit en schake
ering;
 van he
et groen/blau
uwe landschap in schoon
nheid en prod
ductiviteit.
Een continuüm van zo
out naar zoett; een produ
uctielandscha
ap dat harmo
onieert met de natuur.

2.3

Visie op ruimte
elijk/cultuurrhistorisch perspectief
p

Wij zien de
d ontwerpo
opgave voor de Afsluitdijjk niet alleen als een technische opggave. Gezien
n het rijke
historisch
h verleden va
an de dijk sttaan we opnieuw voor en culturele opgave
o
voorr het landsch
hap van en
rondom de
d voormalig
ge Zuiderzee
e. De transfo
ormatie van dijk als elem
ment naar e
een landscha
ap van formaat. Dezze transform
matie zal gele
eidelijk in scchaal en tijd plaatsvinde
en. Deze metthode past in
n de traditie van de
e grote Zuide
erzeewerken
n, waarbij ee
erst op kleine schaal erva
aring is opge
edaan:
• als be
egin van de drooglegging
g der Zuiderrzee werd be
egonnen mett het doorsn
nijden van he
et Amsteldiep met
m het eersste deel van de afsluitdijjk (Amsteldie
epdijk);
• De 40
0 hectare grrote Proefpo
older Andijk werd in 192
26-1927 aang
gelegd in de
e Zuiderzee,, als proef
voor het
h inpoldere
en en cultive
eren van de latere IJssellmeerpolderss.
In deze traditie gaat Grietje Bossker voort. Om
O te komen tot een ‘landschap va
an formaat’ zullen wij
eerst op kleine
k
schaal ervaring op
pdoen om de
eze vervolge
ens succesvoll op grotere schaal te ku
unnen toepassen.
Wij hebbe
en echter wel
w een visioen voor oge
en. Het IJsse
elmeer dat ruimtelijk
r
on
nderdeel uitm
maakt van
het wadd
dengebied en
n maatschap
ppelijk weerr een bron van inkomstten en verbe
eelding worrdt van de
plaatselijke bevolking
g en de rest van Nederla
and. De Afslu
uitdijk (de liijn) vormt hiierin de mottor om het
visioen (landschap va
an formaat) tot leven te
e wekken. Kortom,
K
een
n klimaatbesstendig landsschap met
een vitaa
al ecologisch systeem (IJJsselmeer) en
e tevens ee
en bron voorr duurzame e
energie, vissserij, zilte
landbouw
w en zoetwatervoorziening. Door de
e bestaande ondieptes in
i het IJssellmeer te ac
ccentueren
(zandplatten zoals ree
eds met eiland ‘De Kreupel’ is gedaan) ontstaatt een ruimte
elijk gevariee
erd beeld.
Deze zand
dplaten krijgen zowel natuurlijke
n
a recreatie
als
eve functies en bieden ruimte aan verborgen
programm
ma met kleinschalige won
ningbouw.
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Tevens biieden de zan
ndplaten ruiimte voor zo
oetwaterbek
kkens, mochtt het mogeliijk zijn dele
en van het
IJsselmee
er te verzilte
en. Mocht ee
en brakwaterrbassin in he
et IJsselmeerr haalbaar ziijn dan kunn
nen enkele
zandbank
ken onderling
g verbonden
n worden me
et lage dijke
en (tot max 2 meter + N
NAP). Deze dijken
d
zijn
variabel in breedte met
m flauwe taluds
t
(zoalss de Hoeckellingsdam in het IJmeer) en niet of nauwelijks
n
begroeid. Uitgangspun
nt is de zichtlijnen op de
e oude Zuide
erzeestadjess instant te h
houden.
Ons Conso
ortium hecht grote waarrde aan de culturele
c
dim
mensie van de
d dijk. Als al eerder ge
esteld, het
handelt niet
n
louter om
o ruimtelijjke problemen. Het gaa
at om de dijjk als culturrele opgave. In breed
maatschappelijk perspectief, in historisch
h
bliikveld en da
at in een visiionair licht. Die drie verrhaallijnen
te vervlecchten tot een verhaal: va
an de dijk alls ding naar een
e landscha
ap van forma
aat.
Wij onde
erscheiden ‘aan de dijk
k’ een driettal kwaliteiten. De fyssieke eigensschappen, de sociaaleconomiscche eigensch
happen. En de
d immaterië
ële, noem he
et de symbolische eigensschappen.
Allereerstt.
De dijk is een fysiek ding:
d
taai ke
eileem, basalt en beton, rijshout en gras, staal e
en zand. Is weer,
w
wind
en water.. De dijk is een
e sokkel waarop
w
tastb
bare monume
enten staan:: nautische, militaire, waterstaatw
kundige en
e civiele we
erken. Wij respecteren
r
die ‘kunstwe
erken’, in hun samenha
ang. Dagmerk
ken, lichtboeten en
n vuurtorenss bijvoorbeelld, her en de
er opgerichtt in het landsschap rond d
de dijk; maa
ar gefinancierd doo
or steden als Kampen (Te
erschelling) en Amsterda
am (Texel), dat vanwege
e de global issues van
toen. Wij respecteren
n de (sluis)w
werken van Roozenburg,
R
de toren va
an Dudok. Ma
aar dan wel als bouwstenen va
an een Noorrd Nederlands (West Frries) landsch
hap. Van ee
en landschap
p dat aanhaakt op de
‘vondst’ van
v de Westfriese Omrin
ngdijk en hett terpen- en
n wierdenlandschap. Van
n een streek die voortbouwt op de traditie van de Zijpe
erpolder aan
n de ene kan
nt, op de bed
dijkingen van het Bildt aan
a de andere kantt van de dijk
k. En als we de dijk nog steeds denk
ken als lijn, dan
d begint d
die dijk ter hoogte
h
van
Paal 1 bij Huisduinen (de eerste strandpaal
s
te
er wereld, een
e uitvinding van Jan Bllanken) om oostwaarts
o
te verdwa
alen in het Duits-Nederla
D
ands cultuurllandschap, ergens
e
ter ho
oogte van Nieuwe Staten
nzijl. Mede
afhankelijjk van de fysieke gesteld
dheid van de
eze Afsluitdiijk kunnen wij
w ontwerpkkeuzes maken. Gericht
op een nie
euwsoortige, vooral sterrkere samenh
hang.
Ten tweede.
De dijk is meer. De dijk is een so
ociaal versch
hijnsel. Vanw
wege zijn aan
nleg en zijn beheer, den
nk ook aan
de Watersschappen. En daarmee is de dijk, is elke dijk ee
en sociaal-ecconomisch fe
enomeen. Grrietje Bosker deed wat zij deed
d niet voor de
d lol. Haar giant leap was
w een fem
miniene daad van recalcittrantie tegen een (verkeerd be
egrepen?) politiek van vo
ooruitgang. Met
M de dijk werd
w
een vissserij-econom
mie opzettelijk inge
eruild voor een
e agrariscche economie. De Zuiderzeeharing verdween,
v
net als de an
nsjovis. De
winning van
v wadwier eindigde ab
brupt. De dijjk is een ico
oon, is een held
h
maar oo
ok een tragissche held.
Tegelijkertijd werd die beoogde, nieuwe eco
onomische am
mbitie onderrdeel van ee
en militair prrogramma.
Los van de
d fysieke kw
waliteiten va
an de Stellin
ngen bij Den
n Oever en Kornwerderzzand, intere
esseert ons
ook de ecconomisch militaire
m
waarrde van het door de Afslluitdijk geschapen (wate
er) landschap
p: het peil
van het IJJsselmeer be
ehoorde toe
e aan de besslissingsmach
ht van defen
nsie: als invo
oerwater voo
or bijvoorbeeld de Nieuwe Holllandse Waterlinie. Overigens, het militaire landsschap is eersst en vooral een internationaal landschap. Denk aan de
e gelaagdheiid van de ing
grepen rondo
om de Stellin
ng van Den Helder,
H
de
Afsluitdijk
k maakt daar deel van uiit. Wij hebbe
en daar oog voor.
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Ten derde
e.
De Afsluittdijk heeft een
e ontastba
are, symbolissche waarde. Maar welke
e? Waar staa
at de dijk vo
oor? Als de
dijk een icoon is, icoo
on van wat? Als de dijk een
e held is, held
h
van wie
e? Dat is hetggeen wij de ‘geest van
de dijk’ noemen.
n
Zo is het gebie
ed ten noord
den van de dijk
d
door Ne
ederland tot Belvedère-g
gebied benoemd: een
e beharten
nswaardige titel.
t
Maar wat
w represen
nteert die on
nderwaterwe
ereld behalvve geologische reste
en of arche
eologische relicten.
r
‘Be
ehoud door ontwikkeling
o
g’, dat is ee
en ontwerpopgave. De
Waddenze
ee als toekomstig UN-ESSC-o-monume
ent? Maar waar staan die letters voo
or? De E–edu
ucation, Sscience en die C-cultu
ure, waar sta
aan die in dit specifieke geval voor?
En uiteraa
ard vergeten
n wij niet da
at de streek in allerhande protocolle
en verklaard natuurgebie
ed is. Maar
ook dat zijn
z
toegedicchte en daarrmee culture
ele betekenissen. Deel zijnde
z
van de symbolisch
he waarde
van de dijjk en zijn om
mliggende strreek.
Dit heeft onze bijzon
ndere aandaccht. Een aan
ntal markante, historiscche wendinge
en staat onss te wachten. De Afsluitdijkdij
A
k was een iccoon, de naa
am alleen al. De dijk was de held vvan kustlijnvverkorting.
Dat parad
digma lijkt te
e kantelen: op weg naarr kustlijnverrlenging. De dijk was de held van de
e overgang
van een visserij-econ
v
nomie naar een
e
landbou
uweconomie,, contra zoie
ets als het p
pauperisme. Maar ook
dat parad
digma lijkt te
e kantelen: op
o weg naar zilte teelt.
En darme
ee kan de tite
el van de strreek kantele
en van natuu
urlandschap naar
n
cultuurrlandschap. Als
A de dijk
als ding ons
o kan insp
pireren om die
d stappen te zetten – naar een cu
ultuurlandschap van form
maat, dan
heeft de Afsluitdijk een
e
toekomst: fysiek, sociaal-econo
s
omisch en symbolisch.
s
Plaatselijk, regionaal,
nationaal. En als wij dat ‘denken
n en doen’, als
a we het sp
pel spelen op het scherp
pst van de sn
nede – dan
heeft dat spel een culturele betekenis voor het wel en we
ee van de re
est van de we
ereld.

2.4

Hyp
pothese - wa
aarom we doen wat we
e doen

Onze drivve
De zeespiiegel rijst, het
h wordt warmer
w
en na
atter, soms is er langdu
urige droogte
e. Het wordt duur om
van over de
d hele were
eld voedsel aan te voere
en. We moetten werken aan
a veiligheiid, zoetwate
er reservering en lo
ocale producctie van voed
dsel en enerrgie. Door he
et schoner worden
w
van d
de rivieren, nivellering
n
van het bodemprofie
b
el, invasie do
oor driehoek
ksmosselen, uitloging va
an bodemnuttriënten, be
elemmerde
vismigratiie, overbevisssing door vo
ogels en visssers, enz. is het IJsselme
eer als ecosyysteem instabiel en als
economiscch systeem onrendabel geworden. De productiie in het me
eer kan de e
exploitatie nauwelijks
n
bijbenen. Dat tij wille
en wij keren
n.
Wisselwerrking ecologie en natuurr tussen IJsse
elmeer en Waddenzee.
W
Er is een analyse gem
maakt van de
e toestand van het IJsselmeer, en ho
oe die uitstrraalt naar de
e Waddenontvangt in korte tijd, lokaal, veel (zoet) spui water. Dit geeft prozee (bijla
age 01). De Waddenzee
W
blemen vo
oor de vissen
n aan de zee
ezijde. In het doorspoeld
de IJsselmee
er water zijn de nutriëntenconcentraties ge
eleidelijk la
ager geword
den en het water lijktt helderder te zijn ge
eworden; to
och is het
ecosystee
em instabiel.. De visstand
d en zelfs de
d driehoeksmossel gaan
n achteruit; dit implicee
ert minder
voedsel voor vogels. De
D commercciële visvangsst is onbeduidend geworrden. De oorrzaak is nog niet opgehelderd, maar duidelijk is dat de
e dynamiek uit
u het syste
eem is, dat er
e veel te w
weinig vis migreert, en
dat de bo
odem verarm
md en vervlak
kt is.
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Oplossing
gsrichtingen
Het systee
em kan verb
beterd worde
en, door de zoetwaterbe
elasting op de
d zee te sprreiden over een
e grotere kustlen
ngte en/of door
d
een ove
ergangsgebied (buffer) te
e maken. Zo’n brakke bu
uffer herstellt het contact van het
h meer me
et de zee, en komt de biodiversiteit
b
t in de IJssell-Wadden regio ten goed
de (bijlage
02). Het nieuwe gebiied (deels een
e
brakwate
erbassin, deels een bete
er functione
erend IJsselm
meer) herkrijgt gen
noeg draagkrracht om een
n duurzame vorm van biiologische prroductie moggelijk te maken (landn stabiele ruimtelijke
bouw, vissserij). Goed
de begeleidiing van deze
e exploitatie
e is een mu
ust. Mits een
r
zoutgradiënt wordt in
ngesteld van zoet (zuid) naar zout (n
noord), kan in de Waddenzee de gew
wenste waterkwalite
eit worden verkregen
v
(K
Kader Richtlijn Water): het
h water wo
ordt gezuive
erd in bufferrende wetlands, en via planteno
oogst en visvvangst worde
en stikstof en
e fosfaat on
nttrokken. Uiitgangspunt hierbij zal
zijn dat er
e voldoende
e zoetwater reserve blijfft bestaan niiet in de laa
atste plaats o
om verzilting
g tegen te
gaan. De plaats, groo
otte en getijjslag van ditt brakke basssin dient nog nader uitggewerkt te worden.
w
Er
wordt daa
arbij gestree
efd naar een
n minimum brak
b
areaal om
o een zoda
anig stabiel e
ecosysteem te
t krijgen,
dat de prroductiviteitt (o.a. vis) voldoende
v
hoog is. Elem
menten naasst het brakkke getijdenbassin zijn:
kwelscherrmen, damm
men tegen ve
erzilting, spa
aarbekkens om
o de strategische zoetw
water reserve
e te waarborgen. Voorts
V
is een Blue Energyy osmose cen
ntrale perfec
ct in te passsen. Flankere
ende maatre
egelen zijn
het aanbrrengen van meer
m
reliëf (eilanden, ba
anken, geule
en) zowel in het brakke a
als in het zoe
et blijvende deel va
an het meerr (bijlage 04)).

Benaderin
ng
De mondiiale problem
men: klimaattverandering
g, bevolkingsgroei en scchaarste (bijjlage 01) interfereren
met de ba
asisfunctiona
aliteiten van
n de dijk. He
et consortium
m formuleerrt om die red
den een aantal acties,
samengevvat als ‘bevo
ordering van de regionale
e, rurale eco
onomische acctiviteit’:
 impulss landbouwprroductiviteitt binnendijkss;
 nieuwe
e landbouwa
arealen en te
eelten op zilte grond;
 duurza
ame nieuwe vormen van energiewinn
ning;
 impulss duurzame schelpdierkw
s
week;
 verbettering visstan
nd en verhog
ging visserijp
productie;
 spin offf naar agro-- en levensm
middelen-indu
ustrie en -technologie;
 stimula
ans landelijk
k wonen en betekenis
b
vo
oor MKB;
 spin offf naar recre
eatie en toerrisme.
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Een eindb
beeld als den
nkrichting
Het getoo
onde eindbee
eld dat teven
ns de visie van het conso
ortium samenvat, is:
 een co
ontinuüm tusssen zout en zoet water,, waarin hett getij zorgt voor herstell van contacten tussen
sinds 1932
1
geïsolee
erde levensg
gemeenschap
ppen;
 - een ruimtelijk
r
ge
evarieerd lan
ndschap van rust en ruim
mte.
 een ro
obuuste, dub
bbel uitgevoerde waterk
kering, die de
d potentie heeft om m
mee te groeie
en met de
zeespiegelrijzing;
 een syysteem dat water
w
vasthou
udt om de sttrategische reserve
r
te ga
aranderen, o
ook in toekom
mstige perioden van droogte
e;
 een grrote oppervla
akte/inhoud ratio t.b.v. de diversific
catie in het systeem;
s
 een syysteem waarrin cultuurhisstorische wa
aarden herle
even in een productielan
ndschap, wa
aarin duurzame landbouw,
l
viisserij en energiewinning
g kansen en impulsen kriijgen;
 een syysteem met nieuwe
n
trekp
pleisters voo
or toerisme en
e recreatie.

De afbeellding links ge
eeft een qua
a omvang no
ogal extreme
e oplossing. De
D geschetstte lijnen zijn
n geen geprojectee
erde smalle dijkconstruc
d
ties, maar in
n het algemeen brede, moerasachti
m
ge dammen.. Indien er
sprake is van een zou
ut/zoet sche
eiding zijn die
d impermeabel, met aan de zoute
e kant een kwelder
k
en
aan de zo
oete kant een
n wetland met
m moerasplanten (riet, biezen, drijvende plante
en).
De afbeellding rechts toont de ele
ementen in een
e meer ab
bstracte vorm
m. Boven, he
et brakke ge
etijdenbassin ontsta
aan door varriabele perfo
oratie van de
e dijk; de sc
chil eromhee
en is een kw
welscherm, al
a dan niet
gekoppeld
d aan een ossmose centra
ale, en al da
an niet gevoe
ed via een sp
paarbekken. De schaal wordt
w
vastgesteld ge
edurende he
et “kwelderp
proces”. Uit het getoond
de moet niett worden afggeleid dat we
e al weten
hoe groott de elementten worden.
De gegeve
en informatie is deels ge
ehaald uit de
e vermelde bronnen
b
(bijllage 06).
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3

Va
an visioen
n naar pro
oeftuin

Hoewel wij
w hiervoor het
h visioen van
v Grietje Bosker
B
hebbe
en beschreve
en, gaat het ons te ver om
o te zeggen dat dit het eindbeeld zal zijn
n en dat wij weten
w
wat de
d toekomst ons zal bren
ngen. Integendeel, het
verleden heeft ons ge
eleerd dat we
w effecten van besluite
en vaak niett in hun tota
aliteit hebbe
en kunnen
overzien. Dit zorgt vo
oor ongewensste nevenefffecten. In he
et geval van de Afsluitdijjk voor een IJsselmeer
met een teruglopende
t
e biodiversitteit.
Een uitspraak over de
e Afsluitdijk
k is tevens een uitspraak
k over het la
andschap en de identite
eit van Nederland. Ons
O motto iss dan ook: mee
m met de natuur en daarin
d
van lijjn tot landscchap. In and
dere woorden; van de 1-dimenssionaliteit va
an een lijn naar
n
de 4-dim
mensionalite
eit van het la
andschap wa
aarin naast
de ruimte
elijke dimen
nsies ook de factor tijd is opgenom
men. Juist in
n deze temp
porele dimen
nsie zit de
complexitteit en onze
ekerheid mett betrekking tot het uitvvoeren van plannen.
p
Ge
ezien deze onzekerheo
den ziet “Grietje
“
Bosk
ker” het volg
gende adapttive managem
ment trajectt.
Voor de context
c
waarrin onze visie
e met betrek
kking tot de Afsluitdijk wordt
w
geplaa
atst, hantere
en wij vier
belangrijk
ke uitgangsp
punten:
1





Duurzaam keren van
v de trend
ds voortvloe
eiend uit de mondiale isssues
klimaa
at veranderin
ngen;
toenem
mende voedsselschaarste;
toenem
mende energ
gie tekorten;;
toenem
mend gebrek
k aan zoetwa
ater.

2 de korrte termijn aanpak van
n de acute Nederlandse
e problemattiek, nation
nale en loka
ale issues,
zoals:
 op korrte termijn maatregelen
m
nemen met betrekking tot
t de veiligh
heid;
 mobiliteit, het opllossen van de
e knelpunten
n in de Nede
erlandse infra
astructuur;
 wat zijjn de kansen
n en mogelijk
kheden van de
d visserij;
 transitto landbouw;;
 afname biodiversitteit;
 waar liggen mogelijkheden voo
or duurzame
e energie;
 toerism
me;
 woning
gbouw, er is een gebrek aan gedifferrentieerde woonmilieus.
w
3 alleen projecten koppelen aa
an de Afsluitdijk, die de
e uniciteit van
v de dijk en omgeving versterken.
 Eén va
an de kwalite
eiten van de
e Afsluitdijk is de ruimte
elijke ervarin
ng van rust, het open zic
cht op het
water,, de beleving
g van de lan
nge lijn en vergezichten.. In een land
d waar het o
open landsch
hap steeds
meer ‘verrommelt
‘
t’ en wat ste
eeds voller wordt
w
is deze beleving van ‘leegte’ ze
eer waardevol;
 De Afssluitdijk is ee
en icoon die beantwoord
dt aan de Nederlandse id
dentiteit. Alle ingrepen zouden
z
die
status moeten bevvestigen;
 Ingrepen die men ook
o op andere plekken in Nederland of in de wereld zou kun
nnen doen ho
oeft men
hier niiet te herhallen. Integend
deel, het con
nsortium is juist op zoek
k naar ingrep
pen die men nauwelijks op
p andere loccaties kan toepassen. We
e kiezen bijvvoorbeeld nie
et voor windmolens, dezze kunnen
immerrs ook elders geplaatst worden
w
en zo
ouden het op
pen landschap verstoren. Onze
keuze met betrekk
king tot duurrzame energie is een osm
mose centralle, deze kan
n na-
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melijk
k op veel min
nder plaatsen
n in de were
eld toegepastt worden en past beter b
bij de vorm en
e omgeving va
an de Afsluittdijk met lee
egte en rust. Bovendien biedt
b
dit een
n betere kan
ns op exporte
eren van
opgeda
ane kennis, osmosecentr
o
rales zijn nie
euw en innovvatief, windm
molens vele minder.
4 Bijdrage aan de ke
enniseconom
mie van Ned
derland, bra
anding NL
 De Afsluitdijk kan weer een ge
al op het gebied van
enerator van kennis en in
nnovatie worrden, speciaa
waterm
managementt, complexe besluitvoering en de rol die de inforrmatie techn
nologie hierin
n kan spelen van
n simulaties tot aan vakg
gebieden alss artificial liffe en seriouss gaming.
Deze 4 uittgangspunten vormen de
e context wa
aarin we de ideeën
i
en vo
oorstellen va
an ons en van
n anderen
plaatsen, het is letterrlijk de zeef waarmee vo
oorstellen ge
efilterd word
den.

Deze 4 uittgangspunten vormen de
e context wa
aarin we de ideeën
i
en vo
oorstellen va
an ons en van
n anderen
plaatsen, het is letterrlijk de zeef waarmee vo
oorstellen ge
efilterd word
den.

Van links naar rechts worden in de figuur de vier
v
contextu
uele uitgangspunten geto
oond, die alss zeef
voor de vo
oorstellen wordt
w
gehante
eerd. Uit deze zeefactie
e zijn verschiillende voorsstellen te clu
usteren.
Dit worde
en onze eerstte proeftuine
en. In de tijd
d naar rechtts lopend kun
nnen deze prroeftuinproje
ecten gefaseerd ge
etest worden
n. Door kenn
nisopbouw uiit die proeftuinen en geb
beurtenissen
n van buiten ontstaat
een geacttualiseerde visie
v
die leidt tot aanpasssing van besstaande of uiitbreiding met nieuwe proeftuinen. Deze
e aanpak passt geheel in de
d traditie van
v de Afsluitdijk, waar ook
o eerst me
et proefpolders geëxperimente
eerd is, alvo
orens de dijk te bouwen. Tevens sluitt het aan op de wens om
m stapsgewijss kennis te
vergroten
n en op basis van die ken
nnis nieuwe beslissingen
b
te nemen die uiteindelijjk tot de gew
wenste
grote vera
andering leid
den.
Doel is de
e creatie van
n een robuusst PRODUCTIIE-LANDSCHA
AP, met en door
d
herstel en behoud van
v de natuurlijkhe
eid van het ecosysteem.
e
Een goede beheersvorm
b
m moet het project
p
een p
positief rendement geven. Het consortium gaat
g
stapsge
ewijs een adaptief proce
es in ruimte en tijd in: e
een kweldersspel. Inleiding tot dit proces zijn studie
es, onder de
e noemer proeftuinen:
p
een cluste
ering van een
e
aantal
maatrege
elen welke worden
w
voorg
gesteld. Ze zijn
z
een eersste fase van de integrale
e aanpak. Op
p basis van
de clustering uit de contextzeef
c
stellen wij 3 proeftuinen voor. Deze
e worden in paragrafen 0, 3.2 en 0 ve
erder uitgewe
erkt:
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1 HYBRID
DE DIJK. Hett op peil bre
engen van de
e veiligheid van
v de dijk is
i urgent. Aa
anpassingen leiden tot
een ge
ecombineerd
de verhoogde
e/verbrede dijk.
d
2 OSMOSSE CENTRALE
E. Bij de gerenoveerde sluizen bij Kornwerderzzand kan me
et zoet en zout
z
water
een ossmosecentrale (Blue Ene
ergy) worden
n aangedreve
en. Aan de zuidzijde
z
van
n de dijk kan hier een
stabiell-brak testge
ebied worden
n ingericht.
3 GEDIFF
FERENTIEERD
DE SPUI. Als de sluizen worden
w
vernieuwd, zal een
e bouwputt worden gemaakt. Intussen moet het overtollige
o
w
water
kunnen worden ge
espuid. Voorr de hand ligt een bypa
ass via het
Amstelmeer (Wieriinger Randm
meer). M.b.v.. een doorlaa
atmiddel naa
ar de zee ka
an een klein brakwater
getijde
enbassin gem
maakt worde
en, als experrimentele ruiimte.
Langs de hybride dijk
k en in de on
ntstane brak
kke bassins worden
w
aspe
ecten onderzzocht, waarb
bij de productiviteit van de na
atuur centra
aal staat (schelpdierteellt, vismigrattie, zeewiero
oogst, zeegrrasherstel,
bouw wie
erdijken, bio
ogas uit wie
er, opslibbing, kweldervvorming, tee
elt van zeegroenten). Uiteindelijk
zullen de proeftuinen
n integraal op
p elkaar inw
werken en vorrmen zij de basis voor “vvisioen”. Doo
or gebeurtenissen onderweg
o
in de tijd kan er door aan
npassingen ec
chter ook ee
en ander eindbeeld ontsttaan. Doel
is dat hett geheel toew
werkt naar een
e stabiel en productieff watersystee
em.
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3.1

Pro
oeftuin - de hybride dijk
k

Volgens de
d wet op de
e waterkerin
ng dient er op
o korte termijn actie ondernomen
o
te worden om
o te voldoen aan de geldend
de veiligheidsnormen. Om
m tegelijkerrtijd de mog
gelijkheid va
an een lerende dijk te
benutten stellen we voor
v
om dit in deze proe
eftuin te com
mbineren me
et enkele an
ndere maatre
egelen om
oplossinge
en voor ande
ere probleme
en op beperk
kte schaal in
n de realiteitt te toetsen.
Veiligheid
d
De Afsluittdijk is een verbindende
v
waterkering
g en heeft ee
en andersoorrtige functie
e dan een priimaire waterkering.. Een primaiire waterkerring is onderrdeel van ee
en dijkring en
e beschermt direct havve en goed
achter die
e kering. De verbindende kering dient ervoor te
e zorgen dat de watersta
anden in het achterliggende geb
bied worden
n beheerst. Over
O
het alg
gemeen duldt een dergelijk systeem enige nuancering. De
Oostersch
heldekering en
e de Maesla
antkering zijn hier voorb
beelden van. Beide keringen laten ovverslag toe
en kennen
n een lekperrcentage. On
ndanks dat voldoen
v
zij aan
a de toege
ewezen functtie. Ook de Afsluitdijk
zal reservve kennen. Overslag
O
zal in (ruime) mate accepttabel zijn oo
ok al leidt d
dit tot (een tijdelijke)
zoutbelassting. Minderr acceptabel is het bezwijken van de
elen van de constructie.
c
Volgens de
d uitgevoerde toetsing kunnen de kunstwerken
n belastingen
n met een kkans van een
ns per 100
jaar weerrstaan. Daarboven neem
mt de kans op
p schade toe
e. Omdat de
e doorstroom
moppervlakke
en relatief
gering zijn zal het efffect op de waterstanden
w
n in het IJsselmeer bepe
erkt zijn. Langdurig verlies van de
transportffunctie en langdurig
l
zo
outbezwaar zal zwaarde
er tellen dan het risico
o voor de aa
anliggende
dijkringen
n.

Het dijklichaam scoorrt slecht op overslagbesttendigheid gegeven
g
de te lage kruin. Bovendien is er twijfel aan ee
en groot dee
el van de buitenbekledin
ng. Hoge belastingen kun
nnen daarom
m leiden tot schade en
in het sle
echtste geva
al tot bresse
en in het diijklichaam. Langdurig ve
erlies van d
de transportffunctie en
zoutbezw
waar is hier een
e
maatsch
happelijk rissico. Dit risiico is waarscchijnlijk gro
oter dan hett overstromingsrisicco voor de diijkringen.

Grietje Bossker

11

Spuicapaciteit
De huidig
ge spuicapaciteit is voor de komende
e jaren onto
oereikend om
m het peil va
an het IJsselmeer voldoende te
e beheersen. Het risico is dat onderr stormomstandigheden de dijkringe
en aan de oo
ostzijde te
zwaar wo
orden belastt. Vanwege zeespiegelriijzing en ho
ogere riviera
afvoeren zal het risico mettertijd
m
toenemen
n.
Kunstwerrken
Behalve met
m de dijk zijn er ook problemen en
e onzekerheden met de
e kunstwerkken en niet alleen
a
met
betrekking tot het asspect sterkte
e. Naast onvvoldoende sp
puicapaciteitt is met nam
me de transp
portfunctie
aan erosie
e onderhevig
g. De onderliinge hinder van
v scheepvvaart en wegverkeer is err een van. Verder
V
blijken de schutsluizen hinder
h
op te leveren door een te lage
e capaciteit (in het hooggseizoen) en beperkingen door de geringe drempeldiep
d
pte. Tenslotte kan ook he
et zoutbezw
waar vanwege
e het schutte
en worden
genoemd..
Mobiliteiit
Scheepvaart
Bij het on
ntwikkelen van
v de hybride dijk zal op
o termijn gekeken
g
worrden of er bij Den Oever een verhoogde brrug en bij Ko
ornwerderza
and een naviduct aangele
egd kunnen worden. Beiide oplossing
gen zorgen
voor een ontvlechting
g van de verk
keersstromen en daarme
ee voor een betere doorsstroming van
n zowel de
scheepvaa
art en het ve
ervoer over land.
l
Vervoer over
o
land
De (explo
oitatie)mogellijkheden voor snel OV over
o
de afsluitdijk zal in fase twee w
worden verkend.
Samenvatttend ontstaa
at het volgen
nde beeld:
Risicobeoordeling huidige conditie
e Afsluitdijk
(inschatting Grietje Bosker)
B

Veiligheid
d achterligge
ende
gebieden
Maatschap
ppelijk
riisico
(transportt, drinkwa
ater,
landbouw
w, natuur)

Dijklicchaam

Kunstw
werken

Onvoldoende
spuicapacitteit

g
matig

gering
g

matig

hoog

hoog

gering

Oplossing
gsrichtingen
n
Maatregellen zijn op de
d korte terrmijn zeer gewenst. Hett vinden van
n de meest a
aantrekkelijk
ke optie is
een zoekp
proces. Hierrbij dienen alle
a
aspecten (functies) en ambitiess in ogensch
houw te worrden genomen. Posiitieve en neg
gatieve effeccten van opllossingen wo
orden op basis van ontslo
oten en nog te ontsluiten kennis in beeld gebracht.
g
He
et combinere
en van functies en het verhogen
v
van
n functionele
e kwaliteiten is de
e zoekrichtin
ng. Inbeddin
ng in de visie, samenha
ang met pro
oeftuinen en
n no-regret maakt de
zoekruimtte compleet. De hybride
e dijk combin
neert deze oplossingen
o
w
waarna
gekeken kan worrden welke
oplossinge
en het meest effectief zijn.
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Voor het wegnemen
w
v de sterktteproblemen
van
n (in ruime ziin) zijn diverrse basisoplo
ossingen mog
gelijk:
Schutsluizzen
• Besch
herming doorr middel van keersluizen
• Renovvatie en verssterking
• Verva
anging incl. vergroting capaciteit,
c
z
zelfde loccatie
• Verva
anging incl. vergroting
v
ca
apaciteit, an
ndere loccatie
• (toepassen zoutrio
olen)
Capaciteit spui
• Extra capaciteit
- uitbreiding huidige
h
koke
ers
- nieuwe spuissluis
- geperforee
erde dijk, meerdere koke
ers/pijpen over de lengtte
• Peilop
pzet IJsselm
meer in co
ombinatie met
maatrregelen achtterland
• Gema
alen inzetten
n
• Toeko
omst: blue energycentrale

Spuislluizen
• Be
escherming door
d
middel van keersluiizen
• Re
enovatie en versterking
• Ve
ervanging incl. vergrotin
ng capaciteitt, zelfde
lo
ocatie
• Ve
ervanging incl. vergrotin
ng capaciteit, andere
e locatie
De dijjk
• Na
ader onderzo
oek buitenbe
ekleding
• Ve
ervangen of versterken b
buitenbekled
ding
• Re
educeren go
olfaanval do
oor riffen, duinen,
kw
welders
• Ve
ersterken kruin en binne
entalud
• Ve
erbreden (in
n combinatie andere func
cties)
• Ve
erhogen (in combinatie
e met anderre functies)
erbreden en
n verhogen (in combina
atie met
• Ve
an
ndere functie
es)

Het conce
ept van de Hybride
H
dijk
k bestaat uitt het op kortte termijn gelijktijdig
g
u
uitvoeren van
n verschillende prin
ncipes om de
e veiligheid van de Afslu
uitdijk op te waarderen. Ingegeven d
door de conttext wordt
de dijk op
p bepaalde plekken
p
hoger en op and
dere plekken
n breder. Do
oor deze diffferentie onttstaan verschillende
e mogelijkhe
eden om de dijk te dive
ersifiëren zo
onder dat he
et lineaire open karakte
er verloren
gaat.
De onderg
grondse morrfologie van de
d Waddenzee is leidend
d voor de keuze van de p
plekken om de
d Afsluitdijk te ve
erhogen of te
e verbreden. Een brede dijk
d op de on
ndiepe gedeelten en een
n hoge dijk op
o de relatief diepe
e gedeelten. De overgang
gen vinden geleidelijke
g
plaats
p
en zijn visueel sub
btiel waarne
eembaar.
Het verho
oogde deel van
v de dijk bij
b Den Oever biedt de mogelijk
m
om een
e panoram
ma voor het verkeer
v
te
creëren met
m uitzicht zowel op de Waddenze
ee als het IJJsselmeer. Dit
D kan bijvo
oorbeeld met een verhoogde brug. Tevens biedt de ve
erhoogde dijjk ruimte aa
an het ´verb
borgen´ programma: ee
en beperkt
aantal wo
oningen opge
enomen in de
d dijk, die geen invloed
d uitoefenen
n op de ruim
mtelijke bele
eving, met
kleinschalige recreatie voorzienin
ngen in het talud
t
aan de IJsselmeer zijde.
z
Langs de steile bu
uitendijkse
kant van de hybride dijk kunn
nen proeven
n worden gedaan
g
mett mosselzaad invang en mosselhangcultu
ures.
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Vooroeverbeschermin
ng met (zand
d-) dammen en riffen pa
arallel aan de
d dijk (stipp
pellijnen) zijjn een optie. De rifffen bieden ook aanhechting voor zeegras;
z
er komt
k
opslibb
bing. Als dit gebied opsliibt tot net
onder de vloedlijn, kunnen nieuw
we kwelders ontstaan. Zo
o kan door een
e verbrediing aan de Friese
F
kant
kan aan de
d Waddenze
ee kant geëx
xperimentee
erd worden met
m zilte lan
ndbouw. Hie
erbij kan ged
dacht worden aan een
e
drietal vormen: kwelder beweiiden met pré
é salé runde
eren (zilte vvleessmaak), extensief
oogsten (snijden) of intensief,
i
ge
econditionee
erd kweken van
v zeegroen
nten (zeekra
aal, lamsoor,, zeebiet).
Er is ook emplooi voor een natu
uurlijke golfd
demper die biomassa le
evert: zeewie
eren kweken
n langs de
dijk op ve
erankerde su
ubstraatmattten, welke pe
eriodiek gem
maaid worden.

Het is de bedoeling om
o de hybrid
de dijk gefasseerd uit te voeren. De overig
o
verbrrede delen van
v de dijk
bieden aa
an de Wadde
enzeezijde pllaats om succcesvolle exp
perimenten met
m zilte lan
ndbouw uit te
e breiden.
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3.2

Pro
oeftuin – Blu
ue Energy

Blue Enerrgy is een vorm van duurzzame energiie en draagt bij aan een reductie van
n de CO2 uitstoot.
De basis voor
v
de Blue
e Energy werrd al aan hett begin van de
d vorige ee
euw gelegd. In 1901 onttving Jacobus Henricus van 't Ho
off (1852-1911) de Nobelprijs voor ziijn ontdekkingen op het gebied van evenwicht
en dynam
mica in de ch
hemie, met name
n
voor zijn theorie van
v de osmo
otische druk. Deze theorrie komt in
het kort op
o het volgen
nde neer: wa
anneer twee
e zoutoplossiingen worden
n gescheiden
n door een zogenaamd
z
semi-perm
meabel mem
mbraan, waarr wel de watermolecule
en maar niet de zoutmolleculen doorrheen kunnen gaan,, zal er wate
er stromen van de kant met
m de lagerre zoutconce
entratie naarr de kant van
n de hogere zoutconcentratie. Hierdoor kom
mt de vloeisttoflaag aan de
d ene kant van het mem
mbraan hoge
er te staan
dan aan de
d andere ka
ant. Er ontstaat een evenwicht wan
nneer de dru
uk van de exxtra waterko
olom even
groot is als de drijven
nde kracht vo
oor het transsport van wa
ater door hett membraan.
In de prak
ktijk zullen zoet en zout water gesccheiden doorr een installatie met spe
eciale memb
branen gevoerd worrden. Vervollgens kan he
et zoete wate
er door een membraan naar
n
het zou
ute trekken en
e daar de
druk verh
hogen, waar dan energie uit op te we
ekken is. Ditt berust op osmose.
o
Dit kkan worden aangevuld
met een methode
m
wa
aarmee ionen
n uit het zou
ute water do
oor het mem
mbraan naar het zoete water
w
worden getro
okken en zo
o voor elekttrische oplad
ding zorgen, waar dan ook weer e
energie bij gewonnen
wordt. Dit is omgekee
erde elektrod
dialyse.
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Een logiscche plek vo
oor grootscha
alige toepasssing van Blu
ue Energy in
n Nederland
d is de Afslu
uitdijk. De
dige maniier van spuie
en veroorzaa
akt telkens een
e enorme plons zoet water
w
in de Waddenzee
e waardoor
het bodem
mleven word
dt aangetast en vissen worden blootg
gesteld aan osmotische
o
sschokken. He
et interessante van
n een Blue En
nergy centra
ale is dat bra
ak water worrdt geloosd wat
w veel min
nder schadellijk is. Een
ander pro
obleem bij de
d Afsluitdijk
k is dat de huidige spuicapaciteit binnen
b
niet a
al te lange tijd
t
onvoldoende za
al zijn. Er za
al daarom ex
xtra capacite
eit moeten worden
w
gebouwd. Een Blue Energyce
entrale kan
een deel van de beno
odigde afvoe
ercapaciteit opvangen en
n is niet of nauwelijks
n
a
afhankelijk van
v de waterstand in
i de Wadde
enzee. Ook biedt
b
het com
mbineren van
n een Blue Energycentrale met een spuimiddel
s
voordelen
n. Het is in ieder geval aan te beve
elen om bij het ontwikk
kelen van ee
en nieuwe sp
puisluis de
mogelijkh
heid tot bijplaatsing van een Blue En
nergycentralle mee te ne
emen. In teggenstelling to
ot bijvoorbeeld win
ndenergie is Blue Energy altijd aanwe
ezig.
Het is zellfs mogelijk om, gebruik
k makend va
an de bufferrcapaciteit van
v het IJsse
elmeer, de energieope
wekking ten
t dele te gebruiken
g
om
m pieken in de stroomvrraag op te va
angen. De op
pbrengst van
n een centrale is on
ngeveer 1MW
W per 1m3/ss zoet waterr. Het gemiddelde debiet van de IJsssel bedraagtt ongeveer
600 m3/s, in droge tijden neemt dit af tot ca
a. 200 m3/s.. De ideale grootte
g
van e
een centrale
e zal daarom liggen
n tussen de 200
2 en 600M
MW. Dit komt neer op 2 tot 5% van de totale du
uurzame ene
ergie doelstelling vo
oor 2020, ofw
wel elektriciiteit voor 200.000 tot 50
00.000 huisho
oudens.
Een Blue Energy centrrale verenigtt diverse fun
ncties:
 Energie (duurzaam
m)
 Spuica
apaciteit
 Vermin
ndering osmo
otische schok in Wadden
nzee (in plaa
ats van zoet wordt
w
brak w
water gespuiid)
 Uitstra
aling NL (exp
portproduct, eventueel via
v Zeeland en
e verder)

Het conso
ortium wil aa
an de Friese
e zijde van de
d Afsluitdijk
k een eerste
e modulair o
opgezette osmose centrale tessten. Aan de
d proeftuin Blue Ene
ergy kunnen
n uitstekend diverse blauw-groen
ne (proeftuin)bouw
wblokken gek
koppeld worrden, zoals de
d vorming van
v een bra
akwaterbassin, met behu
ulp van de
kunnen zich
zandbank
ken op de aa
anwezige on
ndiepe delen
n. Op deze zandbanken
z
h pioniers ve
estigen (in
zelfvoorziienende won
ningen). Uitb
breiding van
n het brakwa
aterbassin in
n het IJsselm
meer kan ge
erealiseerd
worden door enkele zandbanken
z
onderling te
e verbinden met
m lage dijken (tot max 2 meter + NAP). Deze dijken zijn variabe
el in breedte
e met flauw
we taluds (ve
ergelijkbaar met de Hoecckelingsdam in het IJmeer) en niet of nauw
welijks begro
oeid.
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Bij Kornw
werderzand/Z
Zurich komt in eerste instantie geen
n zout/zoet overgang incclusief zoutg
gradiënt in
een brak binnenbassin. De Blue Energy
E
centrrale werkt met
m gescheid
den zoete en
n zoute wate
erstromen.
Buitendijk
ks wordt als output gem
mengd brak water
w
gespuiid, wat voorrkomt dat de
e vissen hind
der ondervinden va
an osmotische schokken. Het systeem
m kan in eersste aanleg ee
en stimulanss voor vismig
gratie zijn.
Daarbij iss het aanlegg
gen van een
n vispassage nodig. Terugkeer van ze
eegras in de
e Waddenzee
e kan worden beïnvvloed vanuit een brak syysteem (buite
endijks/binn
nendijks). Off getijdeninvvloed dan ee
en must is,
is een ope
en vraag. Vo
ooral interacctie met zeegras kan een
n rol spelen.. Ook voor sp
piering is de
e trek naar
zout wate
er van belan
ng: gemiddeld lage wate
ertemperatu
uur (hoog zuurstofgehaltte). Een inte
ensere uitwisseling met de Wad
ddenzee is po
ositief voor de
d visproduc
ctie.
In fase 2 kan
k een getijdeloos brak
kwater bassin
n gevormd worden
w
(zuidzijde Afsluittdijk). In een stagnant
stabiel-brrak bassin ka
an worden on
nderzocht: dijkbouw
d
en biogas uit ze
eewier, zeeggrasherstel, en herstel
visstand. Naast de osm
mose centrale kan een in
nfo centrum over duurza
ame energie komen. De thematiek
van duurzzame energie
e zal worden
n versterkt door
d
een kle
eine wijk van
n pionierswo
oningen. Deze zijn volledig “sellfsupporting”
” op het geb
bied van ene
ergie. Daarn
naast kan ditt centrum acctuele inform
matie verstrekken over
o
de resu
ultaten van de
d zilte landb
bouw uit de proeftuin “H
Hybride Dijk”
”.
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3.3

Pro
oeftuin – ged
differentieerde spuicapaciteit

De constrructieve sterrkte en capa
aciteit van de
e bestaande spuisluizen voldoet niet meer en deze zullen
herbouwd
d / gerenove
eerd moeten worden. Een bypass naa
ar het Wierin
nger Randme
eer biedt kansen voor:
(1) noodo
opvang van spuicapacite
s
eit tijdens bouw,
b
(2) pe
ermanente extra
e
spuicap
paciteit, (3) spui over
een lange
ere kustlijn langs
l
de Wad
ddenzee, wa
aardoor zoettwater bellen
n niet langer worden gevormd, en
(4) aanleg
g van een klleine zoet/zzout overgan
ng naar een experimente
eel brak gettijdenbassin.. De typen
onderzoek
k die worden
n gedaan, zijn vergelijkb
baar met die
e in de proefftuin Blue En
nergy - Osmo
osecentrale, zij hett dat in het Amstelmeerr een gering getij wordt gerealiseerd
d: dat biedt meer perspe
ectief voor
herstel va
an zeegrasve
elden en voo
or zilte produ
uctievormen
n: mosselkwe
eek, zeegroe
enten, biogas uit wierdijken. Met
M de binne
endijken biedt het extra
a mogelijkhe
eden om via
a opslibbing,, indamming
g, en door
ontpolderring een nieuw type lan
ndbouw te in
ntroduceren:: wisselpolde
er systemen. Naast de extensieve
e
teelt van zoutplanten
n langs de vo
ooroevers in het zoute bu
uitendijkse water,
w
is er e
een optie om
m in verzilte polderss binnendijks intensieve zilte teelten
n op te zette
en.
Ook deze proeftuin iss een weerga
ave van het visioen op klein
k
schaaln
niveau en mo
ogelijk de sta
art van de
verwezenlijking daarvvan. Zowel de
d start van een brakwa
aterbassin in het Amstelm
meer als hett aanbrengen van zandbanken
z
o de ondiep
op
pe delen voo
or de kust va
an het Robbe
enoordbos zijjn een weerg
gave daarvan.
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3.4

Verrborgen programma

Landscap
pe - woningen
Door de hoge
h
bebouw
wingsdichthe
eid van woniingen in Ned
derland zijn wijde persp
pectieven op
p het open
en lege land in Nede
erland een schaarste
s
arrtikel geword
den. Nederla
and is omrin
ng door watter en zee
Maar para
adoxaal geno
oeg zijn de plekken
p
waa
ar men aan de
d zee kan wonen
w
zeer b
beperkt. Er is een toename van
n convergerende woonmilieus in Nede
erland
Binnen he
et hier boven
n geschetste
e beeld zou de
d Afsluitdijk
k als woonom
mgeving een unieke positie in kunnen neme
en. Echter het gevaar iss groot dat als
a men heell nadrukkelijjk woningen gaat realise
eren op of
aan de dijk, men het unieke kara
akter van de
e dijk te niett doet: weg stilte, weg o
open weidse
e blik, weg
leegte.
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In aansluiting op de voorstellen
v
om de Afsluittdijk gedeelttelijk te verh
hogen (zie prroeftuin Hyb
bride dijk),
doet het consortium een voorste
el om incide
enteel speciiale IFD (ind
dustrieel, fle
exibel en de
emontabel
bouwen) en CO2 neuttrale woning
gbouw projeccten te realiiseren. Deze
e projecten zzullen zo in het dijklichaam ge
eïntegreerd worden
w
dat ze
z het open zicht
z
vanaf dijk
d niet blok
kkeren.

Door woningbouw “on
nzichtbaar ‘ in het dijklicchaam te pla
aatsen wil he
et consortium
m het unieke
e open karakter van
n de Afsluitd
dijk behoude
en c.q. verste
erken, terwiijl tegelijkerrtijd de functionaliteit en beleving
versterkt wordt. We stellen naasst deze woniingen een ve
ergelijkbare benadering voor kleinsc
chalige recreatie vo
oor.
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Grietje Bosker Paviljoen
Het consortium Grietje Bosker zet proefondervindelijk en stap voor stap een trein vol innovaties in
beweging. Dat heeft tot gevolg dat de eerste stappen wellicht “onzichtbaar” zullen zijn. Voor elke
stap gedurende het traject is het essentieel om met de verschillende partijen, stakeholders, bestuurders en burgers goed te communiceren.
Om de vaak complexe en abstracte materie tastbaar te maken stelt het consortium een speciaal
infopaviljoen voor. Dit zogenaamde Grietje Bosker paviljoen reist rond het gehele IJsselmeer. Iedere
proeftuin zal worden aangedaan om zo alle betrokkenen optimaal te kunnen informeren.
Het paviljoen roept associaties op met een gestolde golf. Deze vorm is gebaseerd op diverse historische kaarten uit het tijdspad van de transformatie van de Zuiderzee tot het hedendaagse IJsselmeer.
Via algoritmen zijn deze 2D kaarten vertaald tot een ruimtelijke constructie. In haar architectuur verbeeldt dit paviljoen daarmee de evolutie van de “Zuiderzee”.

In de loop der tijd zal de opbouw van dit paviljoen deze evolutie verbeelden. De vormgeving van het
het “Grietje Bosker” paviljoen kent ook geen vastgelegd eindbeeld en blijft veranderen.
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3.5

Doo
orkijk naar het
h mogelijk
ke eindbeeld
d – Het Visio
oen

Niets nie
euws onderr de zon…
Historisch
h en landschappelijk bezzien is opdeling in een zoet
z
en brak
k deel van h
het huidige meer
m
geen
vreemde situatie. Tott 1000 AD was
w het zoet:: er was min
nimaal conta
act met zee.. Van 1000-1700 is het
systeem langzaam
l
zo
out geworden. Hier kunn
nen twee tijjdsbeelden in
i één ruimte worden gezet.
g
Het
hangt ervvan af wat men
m als referrentiekader neemt.
n
Zo wordt
w
een stu
uk cultuurhisstorie tastba
aar. De biodiversite
eit in beide watertypen
w
k zo worden verbeterd
kan
d. Mits brak en zoet goe
ed worden ge
escheiden,
zal het acchterland gee
en hinder va
an verzilting of overstrom
ming hebben.

Met een spaarbekken
s
in het zoete
e deel wordtt de zoetwatterberging ve
eiliggesteld. Als het water van het
IJsselmee
er moet mee
estijgen mett het zeepeil, zal dit pro
oblemen gevven voor buitendijkse bebouwing.
Zo kan he
et verstandig
g zijn, een sp
paarbekken te
t maken me
et verhoogd peil, van wa
aaruit overto
ollig water
via het in
ntermediaire, brakke gettijdenbassin naar zee kan worden ge
espuid, én he
et zoetwaterpeil langs
de kustpla
aatsen te ho
ouden zoals het
h nu is. Inttrusie van brrak water lan
ngs de kust zzijn te voork
komen met
doorstroo
omde randme
eren als kwe
elscherm. Diie laatste zu
ullen evens dienen
d
als zoetwateraan
nvoer naar
de spui- en
e doorlaatm
middelen en evt. de osm
mose centrale
e. Een comp
partimenterin
ngdam kan nodig
n
zijn,
om het brrakke water niet teveel te
t doen opru
ukken in droge perioden; die dam fu
ungeert teven
ns als achtervang vo
oor supervlo
oeden en golffoverslag.
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Culinaire
e innovatie: revenuen va
an het fysie
eke productiielandschap
p
Het zilte milieu bepaalt de smaak
k van de ziltte producten
n: blauwe mo
ossel, aal, sp
piering, bot, zeekraal,
lamsoor, zeebiet. De smaak van (weer migre
erende) spiering kan better: ze smaa
akt in zoet water
w
naar
komkomm
mer. Het noo
ordelijke IJssselmeer (beg
grensd door Den Oever, Makkum, Stavoren en Oude
O
Zeug)
had rond 1900 de rijk
kste mosselb
banken. Als in een te crreëren zoutb
brakke zone de blauwe mossel
m
terugkomt, zal ook de smaak
s
ervan gaan verand
deren. Zilte groenten sm
maken beter wanneer de
e natuurlijke vloed eroverheen
e
g
gaat.
Zilte producten,
p
m een bete
met
ere smaak uit een beter milieu, kunn
nen de oude Zuiderrzee keuken profileren, m.a.w. de cultuurhisto
orie doen herleven. Dat geeft een impuls aan
het toerissme, en daarrmee aan de economie (ttoeleveranciiers, restaurants).
Zoetwate
er visserij en
e IJsselmee
er ingrepen
Maatregellen voor hett meer zijn ook
o te nemen, los van de
e aanleg van
n een brak b
bassin (bijlag
ge 03). Habitat verllies moet wo
orden gecom
mpenseerd. De
D natuur in
n het meer is sterk beïnvvloed door de
d isolatie
van de ze
ee. Herstel is
i mogelijk, door geulen
n te verdiepen (projectp
plan Markerm
meer): de bo
odem ontvangt naa
ar keus mee
er of minder zonlicht voor plantengrroei door ee
en sterker bodemreliëf te
t maken.
Het Marke
ermeer beva
at meer slib en
e is ondiep
per, dus niet 1:1 vergelijkbaar is mett het IJsselm
meer, maar
men kan via het projject Markerm
meer ervarin
ng opdoen met
m geulenm
morfologie, strijklengte, windmenging en stratificatie om
o het effe
ect te onderrzoeken op de
d interactie
es: fytoplankton – detritus – wormen/larve
en – vis, fyto
oplankton – zoöplankton
n – vis, en fytoplankton – driehoeksm
mossel. Aanle
eg van vispassages, aanpassing van bodemrreliëf en creatie van plantrijke paaip
plekken zal leiden tot ve
erbetering
van de bio
odiversiteit en
e verhoging
g van de zoe
etwater visprroductie.
Het eindb
beeld
Het lijkt logisch lijnre
echt en projjectmatig na
aar een resulltaat toe te werken. Hett kwelderspe
el kan een
heel ande
ere weg volg
gen en daarrdoor mogelijk een ander of gevariieerder eind
dbeeld oplevveren. Een
voorbeeld
d van lijnrecht denken to
oont bijlage 05.
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4

Ho
oe gaan we
w dit nu doen?

Zoals al aangekaart
a
le
even we in een
e complexe
e wereld. He
et verleden leert ons kee
er op keer dat
d de toekomst lastig te voorsp
pellen is. In Nederland
N
bestaat de ne
eiging om pla
annen te maken voor die
e toekomst
– heel vee
el plannen. Misschien
M
is het tijd om eens te kijk
ken waarom slechts een
n klein perce
entage van
die plannen wordt uittgevoerd. Wiij hebben err geloof in da
at onze aanp
pak resultee
ert in een pla
an dat wél
wordt uitg
gevoerd.
Door het effectieve resultaat
r
van
n een plan te
e formuleren
n als E = K x A, de relattie tussen kw
waliteit en
acceptatie, zien we dat
d een kwa
alitatief goed
d plan op zich niet vold
doende is. Hierdoor is ee
en project
gestuurde
e aanpak me
eestal onvold
doende. Alle aandacht na
aar het procces, de acceptatie – of ‘het draagvlak’, leid
dt ook niet zomaar tot het gewensste resultaatt. De kunst is
i een werkw
wijze te han
nteren die
goed is in
n schakelen tussen bena
aderingswijze
en. Een werk
kwijze die schakelt tusssen project en
e proces,
tussen inh
houd en draa
agvlak en tusssen visioen en proeftuin
n.

E=KxA

IInhoud
V
Visioen
Proefftuinen

Draagvlak
Visioen
n
Urgen
ntie

“De kunst
k
van
n het Schakkelen”
4.1

Van
n poldermod
del tot kwelderspel

Wat is hett poldermodel?
Op consen
nsus gerichte
e overlegcultuur, Nederllandse vorm van democrratie via geïn
nstitutionalisseerde belangenverrtegenwoord
diging … een ieder dientt zich te schikken in hett algemeen b
belang, dat van droge
voeten; le
eidt zonder kwelderspel
k
tot verstarriing in overm
matige beleid
dsaanmaak en regelgevin
ng.
Wat is hett kwelderspe
el?
Proef-ond
dervinderlijk
ke, innnovatief-gerichte intentie;
i
sch
henkt weer aandacht
a
aan
n de veronac
chtzaamde
relatie tu
ussen denken
n en doen; bepleit
b
de voortdurende
v
e aanmaak van
v concepte
en en denkb
beelden in
wisselend
de coalities, neemt daarrvoor de tijd
d zoals bij langzame
l
aa
angroei van fysieke kwe
elders. Het
kweldersp
pel is een (vvoortdurend) tussenspel, op zoek naa
ar zoiets als het pauzela
andschap. Ge
een model
maar een spel van allianties die zoiets
z
als de
elta-ficatie beogen.
b
Hoe
e kunnen wij de delta we
eer scheppen (cond
dities maken
n voor) als ee
en vorm tusssen tijd en plaats
p
… de delta niet a
als fixatie ma
aar als dynamische omgeving.
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Wat is de inzet?
Inzet is, om
o bijvoorbe
eeld in de ko
omende 200 jaar, stap voor
v
stap, ze
eg per elke 5 jaar een ko
oers te bepalen … hoe
h de Afslu
uitdijk als diing te veranderen in een landschap van formaa
at? Dat is de
e overgang
naar landschap dat vo
ooral een lan
ndschap van
n formaat is … dat breng
gt iets voort:: … energie, zeevruchten, en oo
ok esthetisch
he genoegen
ns, en nog zo
oveel meer: kennis.
k
Op de keper beschou
uwd zoeken wij
w naar een
n adaptieve dijk. Nogma
aals de dijk niet als ding maar de
dijk als tijd. Vandaarr de stap na
aar een land
dschap, een landschap – klimaatbesstendig - datt zich zelf
voortbren
ngt.
Een derge
elijke denk- en doe-wijzze ziet ruimttelijke ‘prob
blemen’ als culturele
c
opgaven. Dat betekent
b
–
van probleem naar op
pgave. En da
at betekent dat
d wij die problemen
p
(u
urgenties) m
maatschappellijk dienen
te verbreden, historissch dienen te
t verdiepen
n, en ook visionair diene
en te verrijke
en. Deze driie denkdaden te ve
ervlechten to
ot een verha
aal, niet onb
belangrijk. Dat is de vierrde denkdaad: het narra
atief … het
verhaal va
an de dijk, het
h verhaal van
v het landsschap.
Dat kunne
en ‘wij’ niett alleen. Culturele plano
ologie doet een
e beroep op
o het culturreel kapitaall dat in de
samenleving huist. Va
andaar ook dat
d wij voorstander zijn van
v een aanp
palend ‘kunsst’-programm
ma.
Elke vijf jaar een curator? Een film-retrospe
f
ectief over de
d dijkgesch
hiedenis? Een
n Oeral-festival op de
dijk, de Olympische
O
S
Spelen
(2028
8) ter plekke
e? Een derge
elijke aanpa
ak, dat is he
et kweldersp
pel bij uitstek.
Zo bedach
ht en doorda
acht, zo blijk
kt de lerende
e dijk voorall ook een lee
erzame dijk.
Kort same
engevat, hett poldermode
el wordt het kwelderspel, waarin we
e
 Meebe
ewegen met natuurlijke ontwikkeling
o
g
 Kenniss opdoen
 Via kle
eine beslissin
ngen komen tot een grotte veranderin
ng
 Meerde
ere sporen tegelijk kunn
nen bewande
elen
Praktisch gezien stelllen we een cyclische
c
benadering voo
or. Per proe
eftuin, per onderwerp, per
p thema,
per contra
act worden steeds
s
4 stap
ppen doorlop
pen.
1 Actie – op basis va
an de bestaan
nde informatie wordt ee
en plan in uittvoering gebracht;
2 Monito
oren – tijdens de looptiijd van de actie
a
wordt bijgehouden
n wat de efffecten van de
d ingreep
zijn;
3 Evalue
eren – op ba
asis van de monitoringsr
m
resultaten wordt
w
geëvalu
ueerd of de gekozen rou
ute de gewenste
e effecten bereikt;
4 Aanpa
assen – de evvaluatie kan leiden tot aa
anpassingen van het plan
n, bijsturen of geheel stopzetten.
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Vervolgen
ns wordt na de aanpassin
ng van het plan
p
weer ee
en actie ondernomen en aan een volgende cyclus begonnen.
Schematissch ziet dit er
e dan als vo
olgt uit:

In de tijd
d wordt het kwelderspell gespeeld. Door
D
continu
ue te monito
oren, evalue
eren en aan te passen
stijgt hett kennisnivea
au en worde
en nieuwe acties
a
steedss meer in lijjn met de n
natuur genom
men. In 5jarenplan
nnen geven we
w steeds een
e
doorkijk naar de komende perio
ode. In deta
ail uitgewerk
kt voor de
komende 5 jaar, iets minder diep
p uitgewerkt voor een wat langere periode
p
daarn
na en met een verbinding van de
d korte term
mijn plannen
n met het vissionaire eind
dbeeld.
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4.2

Org
ganisatie

Wij voorzzien een nieu
uwe vorm va
an publiek private
p
same
enwerking, PPS.
P
Dit begint met de overheden
o
die een viisie hebben op het gebie
ed. Vanuit die visie kunn
nen de overh
heden contra
acten in de markt
m
zetten en un
nsollicited proposals
p
va
an bedrijven afwachten.. Om dat te faciliteren kunnen de overheden
o
zich het beste
b
verenig
gen in een publieke
p
beheersorganisa
atie: een gezzamenlijk ingestelde beh
heersorganisatie om
m de publie
ek – publieke
e samenwerk
king gestalte
e te geven en het integgrale karaktter van de
ontwikkellingen op en om de Afslu
uitdijk te bew
waken.

De behee
ersorganisatie
e voert de regie, sluit privaatrechte
p
elijke overee
enkomsten a
af rondom de
e proeftuinen en iss gemandate
eerd daarvoo
or vergunnin
ngen te geve
en. In overe
eenkomsten voor het ge
ebruik van
grond en ook water mogen
m
andere
e voorwaard
den gesteld worden
w
dan in
i plannen e
en vergunningen. Goed
gebruik van
v
zowel de
eze privaatrrechtelijke als
a publiekre
echtelijke in
nstrumenten versterkt de
d regierol
van de ovverheid. Die rol ligt het beste
b
bij een
n enkele beh
heersorganisa
atie.
De Publie
eke Beheerso
organisatie moet
m
een beh
heersplan maken. In hett kader daarvvan kunnen onderhandelingen plaatsvinden
n met de 27
7 betrokken publieke pa
artijen. Essen
ntieel is datt het publiek
ke huis op
orde is vo
oordat de ma
arkt wordt betrokken.
b
R
Risico
is wel dat
d in het be
eheersplan a
afspraken tu
ussen overheden terrecht komen
n die niet ge
etoetst zijn aan
a wat de markt op zicch kan neme
en. Verkleinen van dit
risico kan
n met een op
plossing waarvoor is geko
ozen binnen het Projectt Mainportco
orridor Zuid (PMZ),
(
het
PMZ-platfform, een pu
ubliek-privatte dialoog.
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Met of zo
onder aanbessteding spreekt de publiieke beheerssorganisatie met bedrijvven af dat zij diensten
verlenen aan de ove
erheid, zoalss waterkerin
ng, peilbehe
eer, waterzu
uivering, of mobiliteit. Het grote
verschil tussen ons ide
ee van PPS met
m normale
e PPS is dat deze
d
bedrijvven geen aan
nnemer zijn, of Special
Purpose Vehicle
V
(SPV), die gespeccialiseerd zijn in het aan
nnemen van een specifie
ek werk, of het verlenen van een
e specifiek
ke dienst. Ee
en aannemerr, of SPV, we
erkt enkel vo
oor de vergoe
eding vanuitt het eigen
economiscch belang en
n wint zelf niet
n
bij het langdurig be
eheren van het
h gebied te
en bate van landbouw
en energiewinning. Biij de door on
ns voorgeste
elde PPS gaatt het steeds om bedrijve
en die een eiigen agenda hebben, meer dan
n zich enkel laten
l
inhuren. Die agend
da bestaat bijvoorbeeld
b
uit landscha
apsbeheer,
visserij, opwekken
o
va
an duurzame energie, of landbouw.
Bijvoorbe
eeld een land
dbouwbedrijf sluit een overeenkom
o
st af met de
e overheid e
en krijgt daa
armee het
recht grond en waterr te gebruike
en voor land
dbouw en de
e plicht aan waterzuivering te doen
n. Bijvoorbeeld een
n energiebed
drijf sluit twee overeenk
komsten af met
m de overh
heid met daa
arin het recht rondom
de dijk grrond en wate
er te gebruik
ken voor de osmosecenttrale en resp
pectievelijk d
de plicht hett waterkerend verm
mogen van de
e dijk te verrsterken en de
d plicht aan
n waterzuive
ering te doen. Deze bedrijven zijn
vanuit hun core busin
ness een natuurlijke parttner voor de
e overheid: zij
z gaan ingrrepen doen die
d gunstig
kunnen uiitpakken voo
or waterzuivvering, waterrkering en andere waard
den in het ge
ebied. De ovverheid zal
deze bedrrijven een ve
ergoeding be
etalen, maarr krijgt tegellijk een verg
goeding terugg voor het ge
ebruik van
grond en water.
De Afsluittdijk leent ziich uitsteken
nd voor het opdoen van eerste ervarringen met d
deze nieuwe generatie
PPS'en. Co
ontractueel zijn zij rela
atief simpel, er worden gewoon
g
afsp
praken gemaakt over gevven en nemen. Inte
eressant is da
at landbouwbedrijf en en
nergiebedrijf onderling weer
w
contraccten kunnen afsluiten,
bijvoorbe
eeld om same
en te werke
en aan zuivering. Onder elk contractt ligt een bu
usiness case en samen
vormen ziij de businesss case van ons
o gehele plan. Zij passsen binnen een integrale
e visie op de ontwikkeling van de
d Afsluitdijk
k en het Kwe
elderspel mo
oet daaraan vorm
v
geven.

Kostenre
eductie en
e kenniistoenam
me door te
t koppe
elen
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Door midd
del van het Kwelderspel
K
komen overrheden en be
edrijven erto
oe diverse co
ontracten aff te sluiten
die op basis van de viisie vorm gaa
an geven aan
n het gebied
d. Dit is een
n open en sta
apsgewijze benadering
b
die publie
ek, noch privvaat, noch publiek-priva
p
aat vastlegt wat op voorrhand ontwikkkeling en beheer zullen zijn. Voordeel
V
voo
or de overhe
eid is dat dezze niet enke
el goede dien
nstverlening krijgt, maarr dat daarnaast de bedrijven ee
en vergoedin
ng betalen aan de overheid. Zo heefft de overhe
eid langs twe
ee privaatrechtelijk
ke lijnen reg
gie in handen, naast nattuurlijk de publiekrecht
p
telijke weg van de verg
gunningen.
Cruciaal tenslotte
t
is dat
d de contra
acten steedss grotere clu
usters van ge
ebieden kunn
nen omvatten en zo de
business case
c
steeds aantrekkelijk
a
ker wordt.
Onze benadering van PPS beteken
nt een gehee
el nieuwe be
enadering va
an oude vraggen over ond
der andere
waterzuivvering en wa
aterkering. Bij
B elke uitb
breiding en verdieping
v
v de PPS ggroeien de clusters
van
c
en
groeit de kennis. Die kennis draa
agt ook bij aan
a de keuze
e de clusterss te laten grroeien, of niiet, omdat
de proeftuin daar tot negatieve re
esultaten he
eeft geleid. Dat
D is de essentie van he
et Kweldersp
pel en centraal daarrin staat de Afsluitacade
A
emie. Deze valideert
v
de kennis, denk
kt mee over de proeftuin
nen en het
wel of nie
et doorgaan van volgende clusters. De
D kennis die
e daar wordtt opgedaan, kan mogelijk
k elders in
Nederland
d of daarbuitten worden ‘verkocht’. Daarmee ontstaat voor deze
d
academ
mie een eige
en business
case.
Het leren
s gegroeid kan
n in proeftuin
nen, opdat clustergewij
c
k worden, is de grondsslag van onzze aanpak.
Deze aanpak van kleiine stappen vergt durf aan
a publieke
e kant. Durf om uit te leggen dat niet
n
ineens
gekozen wordt
w
voor een
e definitie
eve oplossing die het pu
ubliek een gevoel
g
van vveiligheid mo
oet geven.
Daarenteg
gen wordt wel
w degelijk gekozen voor een gedu
urfde visie op
o het gebie
ed, maar die
e valt misschien minder eenvou
udig uit te le
eggen. Ook is er de durf om in zee te
t gaan met een nieuw soort
s
partners in PP
PS. Ondertusssen houdt de
d overheid de regie we
el degelijk in
n handen. Oo
ok heeft de Afsluitdijkacademie een duidelijke regiefunctie.
De regiefu
unctie van de Afsluitdijk
kacademie do
oet denken aan
a de oplosssing die is ge
ekozen bij het
h Project
Mainportccorridor Zuid
d (PMZ). Nad
dat daar gezo
ocht is naar institutionelle PPS, is voo
orlopig voor een andere oplossing gekozen. Institutione
ele PPS wil zeggen dat de
e overheden
n in een vroe
eg stadium een private
partner zo
oeken om sa
amen de reg
gie te voeren
n bij de ontw
wikkeling van het gebied
d. Bedrijven schrikken
daarvoor terug, omda
at zij dan op
pdrachten vo
oor het bedriijfsleven zulllen voorbere
eiden die zij zelf bijna
niet meerr kunnen aannemen. Om
m toch bedriijven te bettrekken is binnen PMZ gekozen voorr het PMZplatform, een publiek
k-private dia
aloog op hoo
og niveau me
et lidmaatscchap na beno
oeming doorr minister.
In dit plaa
atje past de
e Afsluitdijka
acadamie, be
enoeming to
ot lid van de academie zzou ook doorr de minister kunne
en. Onafhankelijkheid va
an de leden
n moet borge
en dat de creativiteit vvan de wetenschap de
vrije loop
p heeft binne
en en buiten de proeftuin
nen.
Naast hett platform iss binnen PMZ
Z gekozen vo
oor een uitvo
oerige langja
arige marktcconsultatie en
e leertraject met uiteenlopen
nde consortia
a. Hier gaat de vergelijk
king mank met
m de huidigge consultattie rondom
de Afsluittdijk, omdat de consortia
a een heel sn
nel traject iss beloofd. Ecchter, keuze
e voor het Kw
welderspel
en onze vorm
v
van PPSS doet wel degelijk
d
een langjarig pu
ubliek privaa
at traject on
ntstaan met duidelijke
voordelen
n ten opzichte van PMZ. Daar verkeren de conso
ortia van be
edrijven jare
enlang in onzzekerheid,
terwijl he
et Kweldersp
pel eerlijke, afgeronde business
b
case
es biedt waarop bedrijve
en kunnen re
eageren en
die snel gegund
g
kunne
en worden.
Intussen kan
k een ande
ersoortig bedrijf gegund
d worden om
m in PPS de Afsluitdijkac
A
ademie te beheren
b
en
de kennisontwikkeling
g daar te beg
geleiden.
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Dit zou biij wijze van spreken een
n universiteitt kunnen zijn
n, of een advviesbureau, en is niet snel een bedrijf dat eigenlijk oo
ok een opdra
acht in het gebied zou willen hebb
ben. Een goe
ede beheerd
der van de
academie
e voelt sterk de incentive
e om het inttegrale karakter van de ontwikkelingen op en ro
ond de Afsluitdijk te
t willen borrgen, omdat bij uitstek kennisontwik
k
kkeling gesch
hiedt vanuit integraal de
enken: wat
niet past in een klopp
pend geheel,, wijkt af en valt op. Afw
wijkingen vallen juist kenniswerkers als eerste
op, omda
at hun werk draait
d
om he
et vermijden
n van tegensspraak. Dat maakt
m
de Accademie tot een cruciaal eleme
ent van integ
graal beheerr van het geb
bied op en ro
ond de Afsluitdijk en hett inpassen va
an ontwikkelingen in
i een integrrale visie op dit gebied.

4.3

Ruiimtelijke Orrdening

De door Grietje
G
Boske
er gekozen aanpak
a
gaat principieel over een divvergerend prroces. We be
eginnen in
het nu, met
m de param
meters zoals ze nu beken
nd zijn. Stap
p voor stap gaan
g
we rich
hting een toekomst en
we weten
n nu niet waar we uitkom
men. We heb
bben een vissie, een wen
ns, maar toe
enemende ke
ennis, ontwikkelingen op nation
naal en mondiaal niveau
u en nieuwe – nu nog onb
bekende – ge
ebeurtenisse
en bepalen
uiteindeliijk hoe de werkelijkheid
w
van 2200 erruit ziet. Vanuit de huid
dige ruimtelijke ordening
g bezien is
dit een proces dat (n
nog) niet in regels
r
is te vatten.
v
Toch
h kan het. In
n het divergerende proc
ces kunnen
momenten in de tijd ontstaan da
at voor deelo
ontwikkeling
gen geconverrgeerd gaat worden. Voo
or bijvoorbeeld een
n lijninfrastrructuur (weg
g, trein) op of rond de dijk kan een
n tracéwet p
procedure worden
w
gevolgd, me
et een mastterplan, stru
uctuurplan, Tracéwet/M
MER en Tracé
ébesluit. In
n deze procedure kan
worden vo
oortgebouwd
d en gebruik
k worden gem
maakt van ke
ennis die in de
d proeftuinen en het kw
welderspel
is opgedaan.

Ruimte
elijke orrdening in
i stappe
en
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Te
echnische
e en finan
nciële haa
albaarheid
d

De door Grietje
G
Boske
er geformule
eerde voorstellen zijn in principe allle met besta
aande middelen en bewezen tecchnieken uitt te voeren waardoor
w
de
e technische haalbaarheiid van de ha
ardware waa
arschijnlijk
het minstt grote probleem is. De Blue
B
Energy centrale vorrmt hier mog
gelijk een uitzondering op,
o deze is
nog maarr nauwelijks de laboratoriumfase ontgroeid en bij
b opschaling naar een p
pilot projectt zullen er
nog wel enkele
e
konijn
nen uit de hoed
h
komen. Voor wat betreft
b
de civviele constru
ucties moete
en innovaties op klleinere en grotere
g
schaa
al zeker nie
et op voorha
and uitgeslotten worden, waarbij aangetekend
wordt datt deze alleen
n goed tot hu
un recht kun
nnen komen wanneer ook
k hier de pro
oeftuingedac
chte wordt
aangehangen.
Om de ha
aalbaarheid van de gescchetste proefftuinen enig
gszins in persspectief te kkunnen zetten is middels een voorlopige
v
d
doorkijk
inge
eschat wanne
eer onderdelen van deze
e proeftuine
en resultaten
n beginnen
op te leve
eren. Hierbijj moet reken
ning gehoude
en worden met
m het volge
ende tijdpad:
 Mossellen in hangcu
ultures: 1-5 jaar na aanleg;
 Mossellzaad-invang
g experimentten 5 jaar na
a aanleg, 1e oogsten
o
na 3 jaar;
 Wieroo
ogst: 3-5 jaa
ar na aanleg;
 Persen
n wier bioma
assa 1 jaar na
a aanleg;
 Zeegra
as herstel: 5--10 jaar na aanleg;
a
 Opslibbing en kweldervorming: 5-10 jaar na
n aanleg afh
hankelijk van
n locaal slibttransport;
 Zilte te
eelt buitend
dijks: 1-3 jaa
ar na kweldervorming;
 Pré sallé runderen, beweidinge
en / slacht: 1-2
1 jaar na kweldervorm
k
ing;
 Vispasssage: 1-2 jaa
ar na aanleg (vismigratie
e monitoring: elk jaar 4x
x na aanleg p
passage)
 Binnen
ndijken uit wier:
w
1 jaar na
n aanleg, met
m geperst verzameld
v
wiier
 Biogasproductie uiit zeewier: 2-10
2
jaar na aanleg
a
binne
endijken
 Wisselpolder syste
emen: 5-20 ja
aar ervaring opdoen, cyc
cli van ca. 10
0 jaar
De financciële haalbaa
arheid van ellke oplossing
g zal sterk worden
w
beïnvvloed van de kosten welk
ke op relatief korte
e termijn gem
maakt moete
en worden om de veiligh
heid van de waterkering
w
Afsluitdijk te
e verbeteren. Daarrnaast zal he
et aspect mo
obiliteit, zow
wel weg- als waterverkee
er, eveneenss op korte to
ot middellange terrmijn grote investeringe
en vragen. Door bij de
eze maatsch
happelijk ge
ewenste inve
esteringen
randvoorw
waarden en vrijheden in
n te bouwen die verdere
e uitbouw va
an de proeftu
uinen mogellijk te maken kunne
en op termijjn de revenu
uen uit deze
e nieuwe fun
ncties van de
e Afsluitdijk gebruikt wo
orden voor
een verde
ere invulling van het zich
h ontwikkele
ende eindbee
eld.
Omschrijving

Raming

Bisisoplossin
ng sterkte
Basisoplossin
ng + spuisluis
Proeftuin Am
mstelmeer
Proeftuin De
en Oever
Proeftuin Ko
ornwederzand
Proeftuin Blleu Energy

€
€
€
€
€
€
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450.000.00
00
700.000.00
00
20.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
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De basiso
oplossing be
estaat uit:
- overslagbestendige
e dijk;
gen buitenb
bekleding (w
wellicht nie
et of beperk
kt nodig);
- vervang
- renoverren en versterken van spuisluizen
n;
- renoverren en versterken van schutsluize
en.
Basisoplo
ossing + spu
uisluis
- als basiisoplossing maar met bouw
b
van nieuwe spuissluis (bijvoo
orbeeld in d
de knik).
n Amstelme
eer:
Proeftuin
- doorlaa
atmiddel va
an beperkte
e grootte (iss ook vispasssage);
- optione
ele aanpassingen Wieriingerrandm
meer.
nen Den Oe
ever en KWZ
Z:
Proeftuin
- harde dammen
d
Wa
addenzee;
- zachte dammen Ijsselmeer.
De toesta
and van de buitenbeklleding van de
d Afsluitdijk is nog on
nderwerp va
an nader on
nderzoek. In de basisopllossing is 17
75 M€ meeg
genomen vo
oor herstel van
v de buittenbekledin
ng.
g zijn geen gelden
g
opge
enomen voo
or een verb
betering van
n de transpo
ortfuncIn de bassisoplossing
tie. Geen
n vrije kruissingen, gee
en capaciteiitsmaatrege
elen. Derge
elijke oplosssingen vergen per
zijde (de
en Oever, Kornwerderzzand) een in
nvestering tussen
t
de 200
2 en 400 M
M€. Hier sta
aat tegenover dat de reno
ovaties uit de
d basisoplossing overrbodig word
den.
k afhankelijjk van de ge
ewenste dim
mensies. Ee
en verDe kosten voor een hybride dijjk zijn sterk
v de dijk met 100 meter
m
komt op ca. 50M€
€/km. Een verhoging m
met 3 mete
er (incl.
breding van
een klein
nere verbre
eding) kost ca.
c 40M€/k
km.
engsten van
n de plannen bestaan uit:
u
De opbre
- woningbouw (bepe
erkt);
- zilte landbouw: om
mzet ca. € 100.000 /ha
a/jaar;
- extra opbrengsten
n visserij: om
mzet ca € 20.000
2
/km2/jaar;
- recreattie;
- kennis.
xtra functie
es of verbettering van functionele
f
kwaliteit worden
w
gere
ealiseerd, dan
d zulIndien ex
len ook opbrengsten
o
n worden ge
egenereerd
d uit:
- recreattie;
- transpo
ort weg;
- transpo
ort water;
De genoe
emde kosten zijn geba
aseerd op ke
entallen en marges daarop. In de
e tweede fase zal
een verd
diepingsslag
g worden uittgevoerd. Dat
D geldt evveneens voo
or de opbre
engstenkantt.
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Slo
otwoord

Vooruitde
enken tot 22
200 en terug
gdenken naarr wat je nu moet doen, en in de ko
omende jare
en. Wie zo
denkt, is in de eerste
e plaats een
n beheerder en in de tw
weede plaatts een ontwiikkelaar. Ontwikkeling
vindt dan plaats vanu
uit een persp
pectief van beheer. In de
d hedendaa
agse praktijkk is dat meesstal omgekeerd. Da
aar denken overheden
o
en
n bedrijven vanuit
v
de on
ntwikkeling van
v noodzakkelijke bouww
werken en
is beheerr vaak het ondergeschov
o
ven kindje. Het consorttium Grietje Bosker ziett hoe zich momenteel
m
met toene
emende kraccht een omk
kering voltrek
kt richting beheren,
b
en naar
n
ontwikkkelen wanne
eer dat nodig is vanuit beheer. Wij beschou
uwen de Afsluitdijk en he
et gebied da
aaromheen b
bij uitstek als een plek
om deze omkering
o
toe
e te passen. Waaruit besstaat dit, en om te begin
nnen, wat is exact de om
mkering?
Tot en me
et de twintig
gste eeuw en ook tot op
p de dag van
n vandaag be
estaat veel e
economische productie
uit het eenmalig
e
geb
bruik van grrondstoffen en het een
nmalig verdie
enen daaraa
an. Denk aa
an fossiele
brandstofffen en ook aan
a projecto
ontwikkeling
g. Repetitieff gebruik van
n grondstoffe
en en het da
aaraan repetitief ve
erdienen, is een ander economisch
e
m
model.
Denk
k aan landbou
uw en aan het winnen va
an energie
uit hernie
euwbare bron
n, zoals warm
mte koude opslag
o
in gron
ndwater.
Eenmalig gebruiken en
e verdienen
n wordt stee
eds duurder door stijgende prijzen voor grondsstoffen en
voor comp
pensatie van
n schade aan
ngericht in de fysieke om
mgeving. Hett economisch
h model van repetitief
gebruiken
n en verdiene
en wordt ste
eeds aantrek
kkelijker, om
mdat kosten voor
v
grondsttoffen en compensatie
veel mind
der zijn. Me
et andere woorden,
w
olie uit Koewe
eit krijgt he
et op termijjn moeilijk tegenover
warmte uit
u grondwate
er. Denkend richting 220
00 zal de eco
onomie steed
ds duurzame
er trekken ve
ertonen en
repetitieff gebruiken en verdiene
en horen erb
bij. Kern daa
arvan is beheer, en ontw
wikkeling vindt plaats
om dat te
e ondersteun
nen.
Het conso
ortium Grietjje Bosker de
enkt vanuit een
e eeuwigdurend behee
er van de Afssluitdijk en het
h gebied
daaromhe
een. De nieu
uwe ontwikke
elingen die wij
w voorstaa
an, moeten dit
d beheer o
ondersteunen
n. Die ontwikkelingen passen we
w stapsgew
wijs toe, om
mdat eerst moet
m
blijken
n wat werke
elijk hun toe
egevoegde
waarde iss. Ook dat past
p
in de be
eheerfilosofiie. Daarin pa
ast ook de business
b
case
e zoals wij die
d verder
willen gaa
an opbouwe
en. Centraal daarin staa
an niet de grrondexploita
atie, of bouw
wexploitatie
e, zoals de
hedendaa
agse praktijk
k zoveel laatt zien, maar de beheere
exploitatie. De
D verwachtte opbrengstten uit beheer moe
eten sterk ge
enoeg zijn om
m nieuwe on
ntwikkelinge
en te betalen
n. Dat moet de kern gaa
an zijn van
onze business case.
Het vooro
op zetten van
n beheer verrandert conttracten en aa
anbesteding.. Nu staat ve
eelal centraa
al het contract DBF
FOM: Design, Build, Finance, Operatte, Maintain.. De aanbied
der die op e
een aantal, of
o alle van
deze onde
erdelen een goed aanbod doet, wintt de aanbestteding. Dit la
aatste zien w
wij niet ande
ers, behalve dat we
e het omkere
en: M,O,F,D,B. Die aanb
bieder wint die
d beheer en
e operaties het beste kan
k organiseren om financieel sterk
s
te staa
an, en van daaruit
d
kan investeren in
i nieuwe on
ntwerpen en
n de bouw
daarvan, om zo behe
eer en operaties te verstterken. De publieke
p
beh
heerorganisattie, die ons voor ogen
staat, mo
oet samenwe
erken met bedrijven die
e dat kunnen
n realiseren.. Bedrijven d
die enkel ku
unnen ontwerpen en bouwen, en
e het behee
er aan een ander
a
overlatten, of bedriijven die enkkel kunnen beheren
b
in
opdracht van de overrheid, zijn partners
p
die tekortschietten. Dat is de kern van d
de nieuwe PPS
P die wij
introduce
eren.
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De nieuwe
e PPS brengtt naar voren
n een paar unieke partne
ers voor de betrokken
b
ovverheden. Sa
amen kunnen zij ee
en paar unieke proeftuin
nen oprichten
n die kunnen
n uitgroeien tot gezonde
e bedrijven in een productielandschap rond
dom de Afslu
uitdijk. Zilte
e landbouw, een osmose
ecentrale en
n daaraan gekoppelde
waterkeriing en wate
erzuivering zijn
z
een paa
ar voorbeeld
den van de business
b
casses die ons voor ogen
staan. Zijj passen in het
h beeld va
an eeuwigdurend beheerr en daarin past
p
ook hun
n rustige, prroefondervindelijke
e opbouw.
Het soort bedrijven, hun
h activiteiiten, de conttracten en aanbesteding
a
g, en de publlieke beheerrsorganisatie passen
n alle in een
n enkel beeld
d. Dat geldt tenslotte oo
ok voor de Afsluitdijkac
A
ademie die bovendien
bewaakt dat
d dit beeld
d een kloppe
end geheel blijft.
b
Tegensspraak in ken
nnis toont aa
an dat ergen
ns iets niet
klopt. Zoe
eken naar ke
ennis die klo
opt, is bewa
aken dat acttiviteiten in een geheel passen. Zo kan
k de Afsluitacade
emie testen of de proefftuinen goed werk levere
en en mogen
n groeien, o
of moeten ve
erdwijnen.
Tegelijkertijd produceert de acad
demie langs deze weg ge
eheel nieuw
we en unieke kennis met een eigen
marktwaa
arde. Het pro
oces van sta
apsgewijze groei, goed onderbouwt met
m kennis, noemen wij het Kwelderspel. Het
H serieus spelen
s
van dit
d spel in de
e nabije en de
d verre toe
ekomst is wat ons voor ogen
o
staat.
Het conso
ortium Grietjje Bosker gaat graag dezze toekomst in.
Grietje Bo
osker legde de weg overr de dijk nog
g eens af, 75 jaar later. Dit
D keer blevven de voete
en schoon.
Zij gunt ieder de zo begeerde
b
ve
eiligheid, zichzelf niet in
n de laatste plaats. Maarr zij zag een
n lege plas
en zong:
ng de zee hie
er tekeer
Eens gin
– maar die
e tijd komt niet
n
weer:
Zuiderzee
e heet nou IJJsselmeer
Maar vuld
de het aloude
e lied verderr aan met on
ns visioen:
Ee
en tractor gaat nou weerr dapper gravven
‘ Wil aan de
‘k
e horizon de vissers weerr!
Wie wil da
at in feite niiet? Plus gen
nieten van de
e gezonde vrruchten van een producttieve zee, zo
onder zich
rekenscha
ap te hoeven
n geven van onnodige afgelegde eco
ological mile
es, of van ovverbevissing? Dammen
zoals de DIJK
D
staan in
n heel het land ter discusssie. Deuren
n worden voo
orzichtig op e
een kier gezzet. Genieten en be
ewegen kunn
nen we in zo
oet, brak én
n zout. Maarr… wat we ook
o voorstelllen: we doe
en dit met
respect vo
oor mensen die in zowell een zoet als een zout milieu
m
hun brrood moeten
n verdienen. Met droge
voeten, ook
o in de verrre toekomstt. Terwijl we
e ons polderrspel ingewissseld hebben
n voor het kw
welderspel
en bij onss paviljoen de
d zoveelste stap evaluerren, staat Grrietje naast ons … zij vin
ndt het zo we
el best.
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Pla
an van Aa
anpak Fasse 2

Doel van onze aanpak
k is om versp
preid over een
e langere periode
p
een productief e
en aantrekkelijk landschap nee
er te zetten. In Fase 1 is door midd
del van een houtskoolscchets een vissie neergeleg
gd. Om te
groeien naar een beter grijpbaar en realistisccher geheel wil het consortium een gedetaillee
erder vooronderzoek
k opzetten. Dat kan in Fase 2 gebeuren. Welke aanpak
a
staatt ons daarbij voor ogen?
Practice what
w
you pre
each
Weinige van
v de uiteenlopende on
nderwerpen, die wij in Fase
F
1 hebbe
en aangeraakkt, komen niiet in aanmerking voor
v
nader onderzoek
o
in
n Fase 2. Me
et andere woorden,
w
er ligt
l
hoe dan
n ook een on
nderzoeksagenda en
n we zullen stappen
s
moe
eten zetten om
o die af te
e lopen. Dat kan uitmond
den in bijvoo
orbeeld juridisch uitzoekwerk, technisch ontwerp, of
o financiee
el rekenwerrk. Allemaall noodzakellijk, maar
uiteindeliijk draait he
et in ons werrk om de pro
oeftuinen, dus we willen
n ook per pro
oeftuin kijke
en hoe die
de houtsk
koolschets ka
an overstijgen. Bij dit laatste
l
wil het
h consortiu
um Grietje B
Bosker een bijzondere
b
stap zette
en, die het best
b
omschrreven kan wo
orden met “practice
“
wh
hat you preach”. We willen Fase 2
organisere
en volgens het
h principe van
v de Afsluitdijkacadem
mie en van het Kwelderspel.
Principe van
v de Afslu
uitdijkacadem
mie is dat vo
oorstellen vo
oor proeftuinen, en voo
or een vervolg daarop,
worden vo
oorgelegd aa
an de leden van
v de academie. Zo willen wij te werk
w
gaan bijj het onderzzoeken van
de beoogd
de proeftuin
nen gedurend
de Fase 2. Nu
N zouden we
w dit waarscchijnlijk toch
h wel hebbe
en gedaan,
gewoon door
d
een kritisch oordeell te geven op
p het eigen werk,
w
maar er is een verrschil. In Fasse 2 willen
we ons be
ewust zijn van
v de manier waarop we
w kritisch oordelen
o
om
m daaruit lessen te halen
n over het
mogelijke
e functionere
en van de Affsluitdijkaca
ademie. Die lessen zullen
n worden op
pgeleverd alss resultaat
van Fase 2 en moeten
n dan een ind
druk geven van
v de werkw
wijze van de
e academie.
Het kritisch beoordelen van voorrstellen voorr proeftuinen
n, en voor een vervolg d
daarop, zijn voorname
elementen van het Kw
welderspel. Voornaam element zal ook
o zijn het beoordelen van de resultaten van
proeftuine
en. Deze be
eoordeling behoort
b
tot het
h stapsgew
wijs ontwikk
kelen van Affsluitdijk en omgeving
waarvoor wij pleiten. In Fase 2 willen
w
wij hett nut van ditt Kwelderspe
el aantoonba
aar maken. Eerste
E
stap
zetten wiij al door vo
oorstellen vo
oor proeftuiinen te teste
en alsof we de Afsluitdijkacademie
e zijn. Dat
gaat echtter alleen om
m voorstellen
n, omdat er nog geen resultaten zijn
n, vanzelfsprrekend. In ee
en simulatie kunne
en we wel naspelen
n
alsof er al ressultaten zijn
n, goede, sle
echte en tw
wijfelachtige
e. Hoe het
Kweldersp
pel dan gesp
peeld gaat worden, willen we simuleren. Lessen uit deze sim
mulatie moete
en het nut
van het Kwelderspel
K
a
aantonen
en zullen we opleveren
o
alss resultaat va
an Fase 2.
Technisch
h, financieel, juridisch, bestuurlijk,
b
politiek
Afsluitdijk
kacademie en
e Kweldersp
pel willen wiij nader onde
erzoeken do
oor deze in de praktijk te
e brengen,
respectievvelijk te sim
muleren. And
der onderzoe
ek zullen we meer tradittioneel opzettten. Er spellen vragen
die de pro
oeftuinen ovverstijgen, om te beginnen technisch
he, financiële, en juridissche leerstuk
kken. Juridisch liggen er zeer materiële
m
vragen over bijvoorbeeld eisen aan waterkwalitei
w
it, en er ligg
gen procedurele vra
agen over he
et betrekken
n van belanghebbenden. Dit laatste brengt
b
ook b
bestuurlijke en
e politieke vragen
n naar voren;; hoe om te gaan met be
elangengroep
pen, die actiief zijn in he
et IJsselmeerrgebied en
het Waddengebied, bevoegde besstuursorgane
en en politicii?
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Begrenzin
ng van Fase 2
Technisch
he, financiële, juridische
e, bestuurlijk
ke, politieke
e en nog mee
er vraagstukkken staan op
p de agenda in Fase
e 2. Wat te denken van
n klimaat, ecconomie, off bijvoorbeelld vraagteke
ens over mob
biliteit, te
weten priivévervoer, vrachtvervoer, openbaa
ar vervoer, plezierp
en beroepsvaart
b
t? Waar legg
gen we de
grens? De begrenzing waaraan wijj ons willen houden, onttlenen we aa
an de ‘drietrrap’ businesss idea, business casse en business plan. Fase
e 1 is het bu
usiness idea, het inspirerrende idee d
dat een conssortium bij
elkaar bre
engt. Fase 2 is de busine
ess case, hett aantoonbaar maken da
at het idee levensvatbaa
ar is. Volgt
dat uit Fa
ase 2 dan ka
an in Fase 3 een businesss plan gemaakt worden op basis waarvan partije
en kunnen
gaan onde
ernemen. Dit betekent dat
d wij in Fa
ase 2 de leve
ensvatbaarhe
eid van onze
e ideeën willen aantonen. We willen
w
laten zien dat:
1
2
3
4
5

De tecchniek beschikbaar, of biinnen bereik
k is, om uit te
e voeren wat we willen
De ove
erheid waar voor
v
zijn gelld krijgt en er
e winst gem
maakt kan wo
orden door b
bedrijven
Het recht toelaat wat
w ons voorr ogen staat,, of dat veel bezwaren te
e verwachte
en zijn
De bettrokken bestuursorganen
n in onze rich
hting denken
n, of willen meedenken
m
Onze plannen
p
mog
gen rekenen op enthousia
asme onder verkozen
v
politici en bela
angengroepe
en

Bureauonderzoek en simulatie
s
Met name
e techniek, financiën
f
en recht (1, 2 en 3) kunnen we langs traditionele
t
w
weg onderzo
oeken. Dat
wil zeggen op basis va
an eigen exp
pertise en grotendeels va
anachter hett bureau. Bestuur en politiek (4 en
5) laten zich
z
langs die
e weg minde
er eenvoudig
g onderzoeke
en en dat bre
engt een pro
obleem met zich mee.
Op dit mo
oment bestuurders, polittici en belan
ngengroepen confrontere
en met een p
plan, dat op de tekentafel ligt,, zal dit en andere plannen verstore
en. Toch willlen we ons een voorste
elling maken. Ook hier
kan simulatie van dienst zijn, waa
arbij aanvullling door enk
kele ervaring
gsdeskundige
en de realite
eitszin kan
verhogen.. Deze desku
undigen zijn bijvoorbeeld een enkele oud-bestuurder, of actieve verteg
genwoordiger van ee
en belangengroep uit he
et gebied. Da
aarnaast zijn
n er ervaring
gsdeskundige
en binnen de
e bedrijven
die ons co
onsortium vo
ormen.
Samenvatttend is ons Plan
P
van Aan
npak:






In de praktijk
p
bren
ngen van Afsluitdijkacade
emie.
Simula
atie van Kwe
elderspel.
Bureau
uonderzoek van
v techniscche, financië
ële en juridissche vraagstu
ukken.
Simula
atie van besttuurlijke en politieke
p
vra
aagstukken.
Dit alle
es tot op hett niveau dat nodig is om de levensva
atbaarheid va
an de busine
ess case aan te tonen.
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BIJLAGE 01 – De veranderende omgeving
De grote mondiale issues en hun interactie met de basisfunctionaliteit van dijk en water
1. Klimaatverandering en afgeleide problemen:
-

zeespiegelrijzing (VEILIGHEID, verzilting i.v.m. landbouwproductiviteit);

-

superstormen;

-

RIVIERAFVOER (vernatting en verdroging);

2. Groei van de bevolking en verlies aan biodiversiteit:
-

urbanisatie (minder landbouwproductieareaal, toename MOBILITEIT);
bebouwing buitendijks (RECREATIE/TOERISME, SCHEEPVAART);
vervuiling i.v.m. NATUURWAARDEN (water, bodem, lucht, horizon, geluid);

-

grotere voedselbehoefte (planten, dieren, i.h.b. vis);

-

toerisme en recreatie (i.v.m. natuur- en CULTUURHISTORIE).

Conditie van de ecosystemen
- De Waddenzee is aan de zuidwestkant geen estuarium meer, en ontvangt het zoete
water van IJssel, Eem en Vecht niet langer gespreid in ruimte en tijd.
- Er is een trend waarneembaar van een lager zoutgehalte en meer voedselrijkdom in
zee: veranderingen in de spui debieten stralen uit naar de Waddenzee. Dat lijkt een
gevolg van een hoger debiet van de IJssel.
- Het zoete water veroorzaakt langs de Afsluitdijk zoetwaterbellen; die zijn schadelijk
voor vele organismen (wieren, dieren van glooiing en vooroever). Migrerende vis
heeft last, hiervan, én van de turbulente stroming door de sluizen (schade/ziekten).
De trek van diadrome vis wordt belemmerd door de Afsluitdijk.
-

-

-

-

De KRW eist dat het water van het IJsselmeer (type M21) ten hoogste 0,10 mg fosfaat /L bevat, en langs de Afsluitdijk is dat al tot maximaal 0,05 mg P/L teruggebracht. Dan nog: er kan
met 0,05 mg P/L gemakkelijk 70-95 mg/m3 chlorofyl (fytoplankton) gevormd worden: vele
meer dan toegestaan op de Waddenzee (type K2) waar ook maar maximaal 0,02 mg P/L gemeten mag worden. Dit alles betekent dat op het “snijvlak Afsluitdijk” de waterkwaliteit instantaan zou moeten verbeteren. En dat alles voor 2015.
Het IJsselmeer is ons grootste zoetwatermeer (1200 km2, gem. diepte 4.4 m; HRT 4 mnd).

Het meer verschilt ruimtelijk in waterkwaliteit, samenstelling van de voedselketen en
energie stroming door het ecosysteem.
Gedurende de eerste decennia na de afsluiting is, als gevolg van het afsterven van de
mariene organismen in de bodem en toevoer van sterk geëutrofieerd rivierwater een
enorme explosie van planktonalgen waargenomen. Daarbij is een groot deel van deze
algen op de bodem afgebroken; lange tijd is het aldus gevormde detritus is voedsel
voor muggenlarven en wormen geweest. Dit samen, resulteerde in grote visbestanden
en een florerende visserij.
De driehoeksmossel is een indringer (exoot uit het gebied van Zwarte Zee en Kaspische Zee) die in het IJsselmeer en de randmeren vanaf ~1980 een steeds grotere
plaats opeiste. Het ecosysteem verschoof daardoor qua energiestroom van pelagisch
naar benthisch; daardoor is minder energie via zooplankton naar vis gegaan, wat een
oorzaak kan zijn van de neergang van de visstand.
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Filtratie van fytoplankton door driehoeksmosselen in het zuidelijke deel geven het
water van het meer een relatief groot doorzicht.
RWS rapporteert dat ondanks de reductie van fosfaat de biomassaproductie in het
IJsselmeer nog weinig is verminderd. Ondanks de afname van de fosfaatconcentraties
de laatste 10 jaar, is de fytoplankton biomassa minder dan evenredig gedaald en is
het doorzicht soms locaal nog afgenomen.
Het Rijn Actieplan streeft naar verdere fosfaat reductie waarbij de biomassaproductie daalt tot 70% van het huidige niveau. Nu al is het fosfaatgehalte -vooral in het
noordelijke deel- zo laag, dat dit de (blauw)algenbloei kan gaan beperken.
Er is een voorzichtige, opgaande trend in de waterplantengroei; er zijn berichten dat
dit komt door een grotere helderheid (zichtdiepte) en de opname van stikstof en fosfaat uit de bodem, waardoor wortelende planten een competitievoorsprong nemen
op het fytoplankton.
Dit geldt niet voor het Markermeer. De troebelheid daarin schrijft men toe aan de
uitspoeling van klei van polders en oevererosie, maar kan ook te wijten zijn aan de
driehoeksmossel.
Deze mossel vormt riffen van steeds dikker gestapelde individuen; bij een zekere
dichtheid kan de mossel te weinig algen filtreren; bovendien, via continu geproduceerde faecal pellets en pseudofaeces, i.c.m. door de wind veroorzaakte stromingen
in het ondiepe meer, worden deze organische deeltjes opgewerveld.
De driehoeksmossel maakt daarmee geleidelijk zijn habitat ongeschikt voor voortplanting en vestiging; bovendien kan het fytoplankton (voedsel van de filter feeder)
in dit troebele water minder snel groeien.
De achteruitgang van de zoetwatermossel die men constateert kan een gevolg zijn
van beide fenomenen (de afspoeling van klei en de vorming van organisch slib).
Onderzoekers hebben als gevolg daarvan bij vogels die deze mossel eten een achteruitgang in de populatiegrootten gezien.
De waterbodem kan door de neergang in de mosselpopulaties wederom rijker worden
aan wormen, muggenlarven, enz.
Als de totale filtratie van fytoplankton door de driehoeksmossel afneemt, zou het
ecosysteem weer kunnen verschuiven van benthisch naar pelagisch: meer energie van
fytoplankton via zooplankton naar vis, mogelijk ten gunste van de visproductie.
De beroepsvisserij is van grote invloed op de samenstelling van het voedselweb en
daardoor de waterkwaliteit.
De spiering is nog steeds in een neergaande trend; mogelijk kunnen vispassages dit
deels ten goede keren; volledig herstel van getijdenwerking zou beter zijn.
De neergang van de aal populatie is een ander probleem. Het is een mondiaal probleem, toe te schrijven aan sterk verminderde aanwezigheid van glasaal. Te weinig
glasaal kan men wijten aan verminderd reproductiesucces van de schieraal (toxicanten), aan overbevissing op zee (consumptie glasaal) of aan idem in de binnenwateren
(t.b.v. de kwekerijen). De intrek van glasaal lijkt vooral via Rijn, IJssel en Ketelmeer
te zijn. De passage door de Afsluitdijk is geringer. Het glasaal probleem kan niet alleen door meer vispassages worden gekeerd, maar, elke doorlaatopening zout/zoet
telt.
Als de zichtdiepte (helderheid) toeneemt, zal in het IJsselmeer de predatie door vo-
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gels -i.h.b. de aalscholver- op vooral kleine soorten en jonge vis toenemen. Ook de
snoekbaars ziet zijn prooi beter, maar deze is overgevoelig voor teveel zonlicht en
inmiddels ook een prooi van de aalscholver: er worden haast geen exemplaren van
ouder dan een jaar gevonden.
Tegenover een beter doorzicht voor de zichtjagers en de vogels, staat een toename
van de waterplantengroei (o.a. fonteinkruid, kranswier, in brakke delen ook ruppia)
waardoor ook de vis-kraamkamerfunctie van het meer wordt versterkt.
Er is momenteel onderzoek gaande om de oorzaken van voornoemde neergaande
trends in het IJsselmeer te analyseren. Veel is nog onzeker over het huidige ecosysteem functioneren.
De opgave is om een nieuw evenwicht in te stellen via een pakket maatregelen. Het
meer heeft een tamelijk goede chemische kwaliteit, maar door slibvorming en egalisatie van geulen en (oude) platen toont het ecosysteem, i.h.b. de visstand, een
neerwaartse ontwikkeling.
De dynamiek is uit het ecosysteem; het leunt qua energie input (behalve op zonlicht
en idem warmte) op windmenging (kinetische energie).
De netto energie uit het geabsorbeerde deel van het zonnespectrum en de kinetische
energie in het water (menging) bepalen grosso modo de fotosynthese capaciteit. Beschikbaarheid van nutriënten bepaalt, daarenboven, hoeveel omgezet wordt in primaire biomassa (fytoplankton en fytobenthos). De primaire productie levert de basis
(in caloriën vastgelegde energie).
Het IJsselmeer ecosysteem is relatief laagenergetisch (laagdynamisch), te weinig
productief en gevoelig voor verstoring. Ook een intensieve visserij heeft nu een te
sterke invloed.
Uitwisseling van genen is door isolatie beperkt: de biodiversiteit staat onder druk.
Het meer is zo onproductief dat exploitatie, na “aftrek” van de vogelpredatie, aan
banden is gelegd.
Er mag niet meer uitgehaald worden, dan het systeem zelf produceert en regenereert
(stand still); en het wordt nog steeds minder in het IJsselmeer.
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BIJLAGE 02 - Richting geven aan de aanpak
Motivatie van mitigerende maatregelen
- Door alleen water van Waddenzee en IJsselmeer te mengen, zou een brak meer ontstaan,
vergelijkbaar met Grevelingen en Veerse Meer. De problemen die het beheer daarmee heeft
gehad, zijn een les. Verversen met zeewater via doorlaatkokers is een minimale stap: ook het
Veerse Meer herstelt zich na die ingreep.
- Genoemde voorbeelden zijn echter niet 1:1 vergelijkbaar met een zout/zoetovergang naar
het IJsselmeer: een brak meer gevoed met al het zoete water dat uit het IJsselmeer moet
worden gespuid, krijgt sneller stratificaties dan de genoemde (zelfs veel diepere) Delta bassins die relatief weinig zoet polderwater ontvangen.
- Genoemde Deltawateren hebben een zoute voorgeschiedenis; de bodem van een nieuw brakwater meer ten zuiden van de Afsluitdijk zou eerst moeten verzilten, wat gepaard gaat met
massale dood en afbraak van de bodemorganismen; dit zou een grote zuurstofvraag veroorzaken. De snelheid van bodem afsterving is een punt van aandacht, en vergt nader onderzoek.
Als de plannen doorgaan, om het Volkerak-Zoommeer (VZ) van de blauwalgen bloeien af te
helpen door het te verzouten, zal dit sterke verstoringen geven: een praktijkles voor hoe het
t.z.v. de Afsluitdijk zou moeten.
- Te verwachten is dat bodem afsterving in een brak meer, behalve lokale zuurstofdeficits ook
een periode van macroalgenbloei geven zal (zeesla, darmwier: vgl. Lagune van Venetië). Het
is dus raadzaam om zo snel mogelijk getijde invloed (energie) in het water te brengen. Door
intensieve uitwisseling met grote volumina zeewater is een transitie fase (zoet – zout) te verkorten.
- Met een brakwater getijdenbassin is input gegarandeerd van kinetische energie vanuit zee
(hoogenergetisch, dynamisch ecosysteem); met de input van nutriënten (via bodem en zoet
water) is dit nieuwe IJsselmeer compartiment niet langer een opslagtank voor nutriënten in
de bodem, maar wordt een netto hoogenergetisch en productief aquatisch ecosysteem. Het
bevordert de biodiversiteit.
- Een brak getijdenbassin wordt daarmee importeur van energie (vastgelegde caloriën); daarbij: een optimale migratie van vis (en passief meegevoerde zaden, sporen, larven, ...), sorteert een sterk productieverhogend effect, ook in economische zin.
- Voor een betere vismigratie (bot, aal, spiering) moeten er meer en betere vispassages komen
in de brakke bufferzone. Hoe groter de dijkopeningen, des te beter (herstel van de aalstand is
vooral een kwestie van tekort aan glasaal).
- Slechts door substantiële hoeveelheden zeewater uit te wisselen, wordt het een getijdenzone
met een stabiliseerbare zoutgradiënt. De doorlaatopeningen en de totale, minimaal vereist
oppervlak van zo’n brak bufferbekken moeten via modellen worden berekend. Experimenten
op kleinere schaal moeten daarvan de basis zijn (proeftuinen).
- Door diffuse transitiezones kunnen organismen zich beter (osmotisch) adapteren; ook vastzittende wieren en planten. In die proeftuinen kan ook een nadere studie naar het verlies van
het zeegras areaal worden opgezet.
- Zeegras- en ruppia velden zijn een goede paaiplaats en kraamkamer voor o.a. jonge vis. Door
hun groei te bevorderen wordt duurzame visserij in deze brakke zone weer mogelijk.
- Doordat het getij vruchtbaar slib meebrengt vanuit zee, worden in het inter-getijdengebied
wadplaten gevormd: de ontwikkelingskern voor zeegrasvelden, schelpdierbanken en nieuw
schor (kwelders). De schorren zijn de pioniers voor zilte polders; die kunnen mede dienen ter
verbreding van de waterkering als sterke buffer tegen overstromingen.
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Als het brakwater compartiment wordt ingericht, met een grote opening voor uitwisseling met
de Waddenzee, kunnen activiteiten worden overgeheveld. Ook de schelpdierkweek. Voor de
Waddenzee, die onder druk staat door de in feite onverenigbare vogelpredatie, visserij en
mosselkweek, betekent dit brakwater getijde bassin een afname van de grote druk op het
ecosysteem van de Waddenzee, én dat van het IJsselmeer!
Zo brengen de zee en het zoete water gezamenlijk een systeem tot stand waaruit onder beperkingen duurzaam geproduceerd kan worden: de primaire massa die netto wordt geïmporteerd, mag aan het systeem worden ontrokken in de vorm van vis, blauwe mossels, zilte
groenten en zeewier.
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BIJLAGE 03 - Mogelijke acties in het IJsselmeer

Bevordering bodem reliëf in het IJsselmeer
- Meer diepte contrast zal de primaire productie in ondiepten de waterplantengroei
bevorderen en op diepe plekken een competitief voordeel geven aan primaire productie van fytoplankton.
- Dit creëert bovendien een contrast tussen de subsystemen pelagisch vs benthisch; er
gaat in diepe stukken meer energie over de schakels fytoplankton – zooplankton - visvogels/vissers; in ondiepten gaat meer energie over waterplanten (- plantengrazers) vogels.
- Dat komt de stabiliteit, veerkracht, biodiversiteit en productiviteit van het systeem
ten goede. Mits goed ontworpen, kan in deze geulen de visstand zich herstellen.
- Een hogere algenproductie op dezelfde nutriëntenconcentraties (in casu de fosfaat
yield) impliceert meer voedsel voor de driehoeksmossel. Op te maken ondiepten kan
deze mossel zich herstellen (kunstriffen), mits het water niet te slibrijk is.
- Dit zou een eerste fase van een herstel kunnen zijn. Voor het totale gebied geldt dat
elk verlies in habitat moet worden gecompenseerd.
- Door de geschetste plannen zullen voedselaanbod en woongebied van de organismen
zelfs verruimd kunnen worden.
- Een deel van wateroppervlak zal in het geschetste beeld (BIJLAGE 02) van zoet veranderen in brak water (oligohalien-polyhalien) met een getij van ca. 0.5-1.5 m.
- Voor een beperkte groep vissen en vogels is dat een beperking van areaal (habitat
verlies). Binnen het zoet blijvende deel van het IJsselmeer worden de levensvoorwaarden verbeterd door het aanbrengen van meer reliëf in het landschap (onder en
boven water).
- M.a.w. een groter oppervlak:inhoud ratio. Ook boven het wateroppervlak: er kan een
grotere biodiversiteit in het IJsselmeer worden verkregen door de aanleg van eilanden.
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BIJLAGE 04 - Elementen in de aanpak

De blauwgroene bouwelementen van het productielandschap
Ongeacht hoe men een zout/zoet overgang zal aanbrengen: het lost een probleem op, maar
creëert vaak weer een neveneffect, dat weer moet worden gecompenseerd of geëlimineerd.
Diverse scenario’s kunnen worden gevolgd. Toch komen dan ongeveer dezelfde bouwstenen
terug. Die ELEMENTEN zijn:
Element 1 – Van zoet/zout overgang naar brakwater getijdenbassin (BGB)
Het 1e element van “de oplossing” is doorgaans een brakwater getijdenbassin (BGB) in het
noordelijke IJsselmeer. Het BGB zal consequenties hebben voor de basisfunctionaliteiten,
i.h.b. de veiligheid en de waterhuishouding (peilbeheer en verzilting). Ook raakt het de regelgeving voor de natuur. Het BGB bezet een deel van het IJsselmeer, en dus een deel van de
strategische zoetwater reserve en de beschermde natuur. Het vervallen van een deel van de
zoetwatervoorraad kan ruim gecompenseerd worden (Bijlage 03). Het getijdenbassin hoeft
geen gevolgen te hebben voor andere basisfuncties. Qua veiligheid brengt het BGB met zich
mee dat een permeabele Afsluitdijk, als hoofdkering, het achterland minder beschermt. Het
achterland mag geen overstroming en zoutintrusie krijgen. Zonder nadere maatregelen mag
het BGB maar een relatief klein deel van het IJsselmeer beslaan; geografische grenzen en dimensies zijn hier indicatief. Als waterpeil en zout een reëel probleem worden, dient er een
compartimentering aan west-, oost- en zuidkant van het BGB, plus een stormvloed afsluitklep
in de zoetwaterinlaat te komen. Daarover later meer.
Element 2 – Randmeren als kwelschermen langs de kusten (KS)
In de eerste bouwfase van de zout/zoet overgangen wordt (in proeftuinen) onderzocht hoe
het van zee binnenkomende water zich verhoudt tot de te maken vrije doorstroomopening.
Hoe ver rukt de zoutgrens op (bv. 600 mg chloride/L)? Is de spuicapaciteit altijd genoeg om te
voorkomen dat de oostelijke en westelijke polders brak water binnenkrijgen? Zo niet, dan is
een alternatieve methode mogelijk…
Element 3 – De Blue Energy centrale (RED)
Hier een combinatie met de aangevulde functionaliteit: het opwekken van duurzame energie.
Op de tweesprong van zoet en zout water kan een osmosecentrale van het principe Reversed
ElectroDialysis worden gezet: deze centrale heeft een pomp die het zoete water aantrekt. De
gegenereerde stroming zorgt ervoor dat er geen extra scheepvaartsluisje gezet moet worden
tussen kwel-randmeer en IJsselmeer. De RED centrale (blue energy) als “tool” en “proeftuin”
wordt separaat besproken.
Element 4 – Achtervang als secundaire waterkering (AV)
Behalve de ring om het spaarbekken, worden ook de dammen die het BGB scheiden van het
land gebouwd als breed moeras (buitenkant zoet, binnenkant zout/brak). Aan de binnenkant
is plaats voor schorvorming en wisselpolders. Zo’n moerasachtige dam kan meegroeien met de
zeespiegelrijzing en vormt een klimaatbestendige tweede kering (achtervang). Hiermee is de
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veiligheid van het achterland afdoende te garanderen. Als er teveel water door een geperforeerde Afsluitdijk wordt gestuwd bij storm of springvloed, zorgt het BGB voor opvang en de
achtervang stopt dit overslaande zeewater definitief. Behalve de breedte is ook de hoogte per
saldo van belang. Dus moet de AV hoog genoeg zijn. Dat zal aan de NH kant geen bezwaar opleveren, voor de bewoners van Hindeloopen en Workum wel: ter plaatse zal een “uitstulping”
moeten komen: naar buiten als die plaatsen zoet willen blijven.
Element 5 – Spaarbekkens (SB)
Het IJsselmeer is ons grootste zoetwater reservoir. De waterhuishouding is afhankelijk van de
zeespiegelrijzing; als men ervoor kiest het peil mee te laten stijgen met het gemiddelde tussen hoog en laag water in de zee, wordt het omgevende land bedreigd met overstroming en
verzilting. Als het binnenpeil niet meestijgt, zullen er pompen nodig zijn om het water te
spuien; de polders zullen tegendruk behoeven, om zoute kwel tegen te gaan. In het scenario
van +8% verdamping en +2% neerslag in de zomer zal bij een gelijkblijvende vraag (landbouw
areaal) en aanbod (Rijn/IJssel debiet) geen groot probleem optreden. Er zit rek in de toegestane inname: er mag zelfs nog 2x zoveel worden onttrokken. Het is onzeker is wat er de komende eeuwen gebeurt met de aanvoer: gletsjers krimpen, maar zijrivieren kunnen meer regenwater aanvoeren). Het is beter op safe te spelen met het algemene IJsselmeer peil (zie
boven). Zo is het aan te bevelen een spaarbekken in het IJsselmeer aan te leggen. Wat er
minder is aan strategische zoetwater reserve, na aanleg van een brak bassin, dient te worden
gecompenseerd: de voor zoet water nodige “schil” van water vermenigvuldigd met het oppervlak van het brakwater getijden bassin is het verlies. Dat moet in een spaarbekken opgeslagen
worden (SB). Na berekening van de te verdelen reserves, zijn voorzieningen nodig om (1) voldoende zoet grond/drinkwater te garanderen, (2) een zo stabiel mogelijke zoet/zoutgradiënt
in het BGB te houden, en (3) verzilting tegen te gaan via kwelschermen. Daarom heeft een SB
een ringwal en voor bijvulling tot het gewenste opgezette peil een pomp, bv. aangedreven
door zonne-energie (zonnepanelen in de ringwal). Om verlies aan natuurwaarden te compenseren, en de waterkwaliteit (KRW) van overgang van IJsselmeer naar BGB te verbeteren,
wordt dit geen smalle ringdijk maar een groot zoetwater moeras rondom, met de grootste waterdiepte in het centrum. Van daaruit sijpelt over de breedte van het spaarbekken continu
zoet water naar het BGB. De waterstroom in de kwel randmeren kan gegenereerd worden
door vrij verval vanuit de spaarbekkens. Met dit moerasachtige systeem is een verlies aan natuurwaarden ruim te compenseren. Er ontstaat een aantrekkelijk landschap, ook langs de oevers (vasteland). Dus zal men dit niet ervaren als een verlies aan ruimtelijke kwaliteit.
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BIJLAGE 05 - Voorbeeld van groei naar een totaaloplossing

De lineaire route naar een eindbeeld, eerst het voorbeeld van de proeftuinen:
Spui via wieringermeer als omleiding, als proeftuin, als deel tussen en eindbeeld (voorstel):

BGB1

Stap 1: BGB2 wordt onderdeel proeftuin voor wierkweek, schelpdierteelt, herstel visstand,
zeeegrasherstel, schorvorming, wisselpolders, enz
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Stap 1: BGB3 (Friese optie) soortgelijke inrichting als bij Den Oever- uitgekiende bouwput;
volgende stap is bv grotere opening in Ijsselmeer (na leerperiode).
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Twee zout zoet overgangen dijk verbreed (riffen, wierkweek, haken+schorpolders)
- Beperkt brakwater en haast geen getij.
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We volgen de rechte weg naar een eindbeeld met:
- Groot brakwater getijden bassin N-ijsselmeer
- Volledig herstel verbinding zoet-zout
- Bescherming tegen zilt (kwelschermen)
-

Bescherming tegen overstroming 2e hoofdas EHS

-

Compensatie verlies zoetwater reserve

Strekdammen verlengen, uitstulpingen bij havenplaatsen, lange kwelschermen
(+getijcentrale=GTC)
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Beter natuur en productie herstel brakwater getij door groter stroomgat met hoge brug en
eventueel nog een koker centraal
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Gevolg: toch groter zoutprobleem eerst oplossen door interactie brak zoet te verkleinen
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Gevolg: toch groter zoutprobleem eerst oplossen door interactie brak zoet te verkleinen en
zoete water door kwelschermen te trekken, via blue energy, osmose centrales.
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Het is nu misschien 2050…
Gevolg: tekort zoetwaterreserve –oplossen met spaarbekkens (SB)
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Het is nu misschien 2090…
Eindbeeld nadert: nu bv sluis bij ingang en aanzet deelcompartimenten (tussendijken) voor
meer constante/stabiele zout gradient – wisselpolders ook binnendijks.
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VOLLEDIG NATUURHERSTEL
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SB
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Er is daarmee inmiddels ook een goed functionerende tweede hoofdas (Ecologische Hoofdstructuur).

ECOLOGISCHE HOOFDAS O/W ERBIJ !

En dit zou het (ook eerder getoonde) eindbeeld dan kunnen zijn, bv. in 2200…
Nog meer relief in bodem van zowel brakwater getijdenbassin (getij schuurt uit) als ijsselmeer: geulen, riffen en eilanden/platen.

GTC

SB
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Maar het kan qua alternatieven ook anders uitpakken…

BRAKW ATER
GETIJDENBASSIN

KWELSCHERM

SPAARBEKKEN

DISTRIBUTIE
PIJPLEID ING

GEPERFOREERDE
HOUTRIBRIJK

Markermeer is te weinig doorspoeld:
• Houtribdijken doorspoelen
• Water actief verversen (aanvoeren vanuit spaarbekken noordelijk)

BRAKWATER
GETIJDENBASSIN

KWELSCHERM

VERZONKEN
DISTRIBUTIE
PIJPLEID ING

SPAARBEKKEN

Spaarbekkens zuidkant brakwater getijden bassin te klein:
• Markermeer ondiep en troebel, groot volume
• Maak van markermeer een diep spaarbekken
• Markermeer extra of ipv spaarbekken tzv brakbassin
• Moeras rond markermeer
Laatste voorbeeld eindsituatie:
IJsselmeer instabiel ecosysteem- we willen alleen dat verbeteren
Besluit is: geen zout/zoet overgangen (bv Stichting Wetlands IJsselmeer)
• Meer reliëf in de bodem
• Ondiepten waterplanten-gedomineerd
• Diepe geulen fytoplankton – zooplankton gedomineerd
• Beter voor herstel produktie (vis, mossels)
• Liever inheemse vervanger voor driehoeksmossel
Deze bijlage geeft aan dat het kwelderspel tot een scala aan oplossingen kan leiden.
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BIJLAGE 07 – Beknopte observaties huidige ruimtelijke kwaliteit Afsluitdijk
Vanaf de Afsluitdijk
• twee werelden
o ongetemdeWaddenzee (zonder autogeluid)
o getemd IJsselmeer (met voorbijrazende auto’s)
o allen bij het Monument, Breezand en Kornwerderzand tegelijk zicht op/ervaring van beide
werelden
• direct zicht op open water/IJsselmeer (verder alleen in de nederland bij Harderwijk e.o )
• lege horizon met
o icoon fryslan: werven bij Makkum
o icon NH: zendmast in het Robbenoordbos
• bijzondere lichtval bij half bewolkt weer
• extreme beleving van de elementen bij slecht weer
• eenduidige en consequent doorgevoerde vormgeving van alle elementen
o al 75 jaar een constant beeld
o een recht element zonder dat het saai is
• helder weer: zicht tot Stavoren en Andijk
• mistig weer: kleine mystieke wereld
• element voor (zinloze) beproevingen tegen de elementen (wandelen en fietsen )
• element voor (zinloze) snelheid records
• pretfiles bij open sluizen (waar in Nederland gaat iedereen kort uit zijn auto om te genieten van
de omgeving)
Vanaf het water of schip
• tot 10 km afstand een onopvallend element zowel vanaf Waddenzee en IJsselmeer
• scheiding tussen zoet- en zoutwatermossels (de bruine vloot)
• aantrekkelijke kustplaatsen aan de voormalige zuiderzee
• de sluizen als scheiding der werelden
• afsluitdijk als verbinding van twee verschillende provincies
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Legenda:
Groen - zeer gunstig
tot
Rood – zeer ongunstig

BIJLAGE 08 - Verkenning functionele waarden
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BIJLAGE 09 - De Cartobase
Kaarten als verbeelding van geografische informatie (kennis) zijn van cruciaal belang in het langlopende proces dat ons Consortium voor ogen staat. Met name de wijze waarop de procesarchitectuur
wordt ingericht, biedt kansen om de communicatie tussen betrokkenen van inhoud te voorzien. Inmiddels zijn er inspirerende gevallen te raadplegen. Een voorbeeld: tegenwoordig is een bibliothecair
parool: zet de stap van collecting naar connecting. Immers, top-down voorlichting heeft zijn tijd gehad; bottom-up inspraak kent ook zo zijn gebreken. Zoek zij-waarts: consulteer (en carteer) het cultureel kapitaal dat her en der in de samenleving huist. Daarnaast strookt onze inzet met recente vormen van data-analysis waarbij ICT wordt beproefd, ver voorbij digitale opslag van informatie: van
data-analysis naar pattern-analysis. Het is daarom dat wij voorstellen om een zogeheten carto-base te
maken. Een interactieve atlas boordevol kaarten: de Afsluitdijk-atlas. De feitelijke (veranderlijke)
uitkomst is een kaartenmachine die tegelijkertijd fungeert als een geheugenmachine en een verhalenmachine. Inmiddels heeft ons Consortium een beknopte verzameling kaarten aangelegd. Dit om
een indruk te geven van de mogelijkheden. Die kaarten zijn afkomstig uit verschillende bronnen.
Enerzijds zijn het historische kaarten, geput uit de rijkelijk gevulde archieven; neem de reeks van
ambities rondom en in de Zuiderzee, zeg vanaf de zeventiende eeuw. Het zijn hedendaagse kaarten:
hoe vliegen welke vogels vandaag de dag; waar vermoeden wij nu de aanwezigheid van scheepswrakken? Bronnen te over.En uiteraard zijn onze kaarten toekomstgericht; ze verbeelden bijvoorbeeld de
visies van de acht consortia van de Uitvraag Afsluitdijk. Deze kaarten zijn nog niet in ons bezit; ze
verraden wel onze collegiale nieuwsgierigheid. Wij verzamelen gaarne ook kaarten van anderen die
recentelijk van zich hebben laten horen. Vooralsnog hebben wij ons gebaseerd op secundaire literatuur. De herkomst der kaarten zal in een later stadium worden vermeld. Volgens een methode die wij
elders hebben ontwikkeld (Cito-planning, Den Haag 2007), behandelt de carto-base de collectie kaarten volgens een viertal spelregels. De kaarten krijgen alle dezelfde schaal, vervolgens dezelfde orientatie. Ten derde worden ze gestapeld (het gelaagde landschap). Tenslotte worden de kaarten zodanig
bewerkt dat ze traploos transparant dan weer glashelder zijn te maken. Dat levert een publieksvriendelijke kaartenmachine op die elke geïnteresseerde in staat stelt zijn eigen kaartcombinaties te maken. Combineer de wonderschone kaarten uit de traditie van de hydrografie met die van de topografie, of te wel combineer zeekaarten met landkaarten. Op deze wijze zijn eindeloos vele nieuwe
kaarten te maken. Deze combi-kaarten tonen onverwachte dwarsverbanden, aldus inhoud gevend aan
de idee van het gelaagde landschap als een leesbaar landschap: de dijk en zijn streek (van formaat)
als palimpsest.
Een dergelijke atlas is primair bedoeld ter ondersteuning van het ontwerpgericht onderzoek. Het stimuleert krachtig ‘onze’ ambitie om ruimtelijke opgaven bij voortduring te interpreteren als culturele
opgaven. Onze ervaring tot nog toe is dat een dergelijke atlas wervend werkt. De Afsluitdijk kan er
wel bij varen.
Voor de Afsluitdijk is zijn de volgende boeken geraadpleegd:
•
Het Nederlandse Landschap; Ir. J.T.P. Bijhouwer, 1977
•
Jonge landschappen 1800-1940; eindredactie Marty de Harde, Hans van Triesr, 1994
•
De Dijken; Supervisie Ir A.G. Maris, 1954
•
Het Landschap van de IJsselmeerpolders, Planning Inrichting en Vormgeving; Zef Hemel, 1994
•
Zee van Land; De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur; Wouter
Reh, Clemens Steenbergen, Diederik Aten, 2005
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