
Inleiding
Waterkeringen beschermen ons tegen hoogwater. In de vorm van dijken zien wij ze vaak in het 
Hollandse landschap staan. In de stad zijn deze keringen soms minder zichtbaar en toch garanderen 
ze hier ook de waterveiligheid van burgers en bedrijven.
Burgers en bedrijven stellen steeds meer eisen aan de faciliteiten in een stad. Recreatie, 
bedrijvigheid en infrastructuur zijn gebruiksfuncties die steeds meer ruimte zoeken. Waterveiligheid 
is een randvoorwaarde voor het leven in de stad. De vraag is wat zijn de mogelijkheden om deze 
gebruiksfuncties in de nabijheid van, of geïntegreerd of gecombineerd met een waterkering te 
accommoderen? Hoe kan rekening worden gehouden met effecten van beleidsverandering en van 
(maatschappelijke) ontwikkelingen?

Werkwijze
Dergelijke vragen beantwoorden vereist een integrale benadering van waterveiligheid met 
ruimtelijke ontwikkeling in een urbane omgeving. Een integrale benadering start met de 
gebruiksfuncties (waterveiligheid, recreatie, parkeren of andere functies). Aan iedere functie 
zijn een of meerdere belanghebbende gekoppeld (waaronder waterschap, gemeente, provincie, 
projectontwikkelaar) die samen willen werken aan een integrale oplossing. Een integrale oplossing 
zal moeten voldoen aan wettelijke kaders (normering waterveiligheid, keur en legger, ruimtelijke 
plannen, bouwvoorschriften e.d.).
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combineren van waterveiligheid en ruimtelijke ambitie
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Projecten
Deltares heeft ruime ervaring opgedaan in projecten waar 
sprake is van een integrale benadering van waterveiligheid 
met ruimtelijke ontwikkelingen. Deltares heeft een bijdrage 
geleverd aan de redeneerlijn voor waterveiligheid, de toetsing 
van het ontwerp en daarnaast ook een verbindende rol gespeeld 
tussen de verschillende functies. Onderstaand worden vijf 
voorbeeldprojecten gegeven.

Boulevard Schevingen
De boulevard van Scheveningen voldeed niet meer aan 
de veiligheidsnorm. Naast veilig, moet de boulevard ook 
aantrekkelijk blijven om te wonen, te werken en te recreëren 
en om de verbinding met de zee te bewaren. De versterkte 
zeewering is verpakt in een geheel vernieuwde boulevard die het 
golvende verloop van de oude duinen volgt. Deltares heeft de 
veiligheidsbenadering binnen het versterkingsplan beoordeeld.

 

Een innovatieve 

multifunctionele 

waterkering is 

toekomstbestendig 

en zorgt ervoor dat de 

schaarse ruimte in deltagebieden 

optimaal wordt benut. Zowel in de stad 

als in het landelijk gebied ontstaat meer 

ruimte voor recreatie en wonen.

Voorbeeld van een dijk als geïntegreerd gebouw.

Ontwerpvarianten waterkeringen Rotterdam
De primaire kering loopt in Rotterdam dwars door de stad. 
Onderzoek is uitgevoerd naar ontwerpvarianten waar 
gebruiksfuncties geïntegreerd en gecombineerd zijn. Het 
gaat daarbij om waterveiligheid en ruimtelijke stedelijke 
ambities. Vier strategieën zijn nader bekeken; de dijk als 
gebiedstransformator, als stedelijk publiek domein, als basement 
voor gebiedsontwikkeling, en als geïntegreerd gebouw. Deze 
strategiën zijn zowel technisch, juridisch als ruimtelijk haalbaar 
gebleken en te voldoen aan de criteria voor waterveiligheid. 

Deltares was lid van het kernteam en behartigde het onderdeel 
waterveiligheid. Binnen dit project is een communicatietool 
tussen de stakeholders ontwikkeld: de Dyqualizer [3].

Nieuwe boulevard van Scheveningen 

met daaronder de dijk.
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Conventioneel ontwerp (links) en alternatief dijkversterkingsplan nabij de kern van Streefkerk.

Planvoorstel Kustzone Almere Poort (Amvest)

Streefkerk Klimaatdijk
Voor drie locaties langs de Nederrijn/Lek is gekeken naar 
klimaatbestendige alternatieven voor dijkversterking. De 
alternatieven zijn zo robuust dat ze na realisatie op middellange 
termijn niet versterkt hoeven te worden en voldoende veiligheid 
blijven bieden. Bij het ontwerp in de bebouwde kom van Streefkerk 
is sprake van een dijk die buitendijks verbreed is zodat de 

bestaande bebouwing kan blijven staan. Het ruimtelijke karakter 
van de dijk blijft bewaard, de verbinding van het dorp met de 
rivier wordt versterkt en biedt de mogelijkheid tot een gewenste 
bebouwing op de dijk. Deltares was betrokken bij de planvorming, 
heeft de redeneerlijn voor de waterveiligheid opgesteld en deze 
vervolgens uitgewerkt.

Almere Strand, bouwen in de duinen
Aan de kust van Almere ontstaat DUIN. In DUIN 
worden woningen ontwikkeld en er komt een 
levendig centrum met een boulevard. DUIN omvat 
echte duinen tot wel 10 meter hoog, afgewisseld door 
bos, kreken en een duinvallei. Enkele duizenden 
woningen komen midden in een landschap van 
duinen, strand en bos te staan. Deltares heeft 
meegewerkt aan het opstellen van een redeneerlijn 
voor waterveiligheid bij het ontwikkelen van 
conceptuele oplossingsrichtingen.
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More information: info-geo@deltares.nl

Publicaties 
De afgelopen jaren zijn verschillende publicaties verschenen over de betrokkenheid van Deltares bij multifunctionele waterkeringen. 
Onderstaande lijst bevat een aantal publicaties en is niet uitputtend.
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Lauwersoog
Lauwersoog is aan de slag gegaan om ruimte en kansen te 
bieden aan actuele en toekomstige initiatieven. Gekeken is naar 
mogelijkheden om waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling 
elkaar te laten versterken zodat een positieve bijdrage wordt 

geleverd aan het behoud van de bijzondere identiteit van 
Lauwersoog. Deltares heeft garant gestaan voor behoud van de 
waterveiligheid afgestemd op de andere functies.

Profiel van dijkverhoging voor Lauwersoog.

Postbus 177
2600 MH Delft
T +31 (0)88 335 82 73
info@deltares.nl
www.deltares.nl

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied 
van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken 
we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen 
voor mens, milieu en maatschappij.
Deltares heeft vestigingen in Delft en Utrecht.


