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Het icoon de Afsluidijk beschermt ons land al 
ruim 80 jaar tegen water van zee. Om tot 2050 
bestand te zijn tegen de stijging van de zeespiegel 
moet de Afsluitdijk de komende jaren worden 
versterkt. Bovendien moeten er in de spuisluizen 
pompen worden ingebouwd, die in de toekomst 
de afvoer van het water vanuit het IJsselmeer 
naar zee kunnen garanderen. Aan de combinatie 
Architectenbureau Paul de Ruiter en Feddes/
Olthof Landschapsarchitecten de taak om in de 
planfase ruimtelijke eisen te ontwerpen voor 
herbestemming om de waterveiligheid van 
Nederland ook in de toekomst te garanderen.

De uitvoering van het Project Afsluitdijk wordt 
door het Rijk op de markt gezet in de vorm 
van een zogeheten DBFM contract, waarbij de 

geselecteerde aannemerscombinatie binnen 
vastgelegde eisen het project gaat ontwerpen, 
bouwen en dertig jaar lang beheren. Om te 
waarborgen dat de Afsluitdijk daarbij zijn 
betekenis als waterbouwkundig icoon behoudt 
heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om niet 
alleen technische eisen aan de aannemer mee 
te geven, maar ook ruimtelijke kwaliteits-eisen. 
Architectenbureau Paul de Ruiter en Feddes/Olthof 
Landschapsarchitecten zullen dan ook het hele 
traject van de uitvoering tot aan de oplevering in 
2021 begeleiden. 

Het Project Afsluitdijk is een voorbeeld van een 
nieuwe vorm van opdrachtgeverschap van de 
overheid, waarbij een beroep wordt gedaan op 
de innovatiekracht van de markt en tegelijk de 

publieke waarden worden veiliggesteld. Tijdens 
het ontwerptraject is er intensief samengewerkt 
met Ingenieursbureau Witteveen en Bos, dat 
in opdracht van Rijkswaterstaat het technisch 
ontwerp maakte, met de stakeholders en met 
regionale partijen. De kwaliteit van de planvorming 
wordt geborgd door het Kwaliteitsteam Afsluitdijk 
onder voorzitterschap van de Rijksadviseur 
Landschap en Water, dat de Bestuurlijke 
Stuurgroep adviseert.
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De Afsluitdijk is een primaire waterkering 
en moet voldoen aan de veiligheidseis dat de 
overschrijdingskans niet groter is dan eens in de 
10.000 jaar. Vanwege de onzekere verwachtingen 
van de zeespiegelstijging wordt bij de versterking 
van de Afsluitdijk flexibiliteit ingebouwd. De 
maatregelen die nu worden getroffen moeten er 
voor zorgen dat de dijk tot 2050 veilig is. Daarna 
kunnen verdere vervolgstappen worden genomen, 
op basis van de dan beschikbare kennis en 
technische mogelijkheden. Er is daarom voor 
de renovatie gekozen voor het principe van de 
‘overslagbestendige dijk’ en voor het opknappen 
van de bestaande sluiscomplexen. Innovatieve 
vormgevingsprincipes hiervoor hebben we 
uitgewerkt in het Masterplan Beeldkwaliteit. 

De oplossing ‘overslagbestendige dijk’ houdt in 
dat dehoeveelheid water die bij een maatgevende 
storm over de dijk heen stroomt het dijktalud niet 
zodanig beschadigt dat de dijk doorbreekt. Het 
hergebruik van de bestaande heftorens houdt 
in dat de verhoogde en verzwaarde vloeddeuren 
zoveel mogelijk in deze torens worden ingebouwd. 
De waterveiligheidsopgave van de spuisluizen 
bestaat uit het versterken van de schuiven 
en constructie. Per spuikoker zal ten minste 
een schuif versterkt moeten worden. De 
hefmechanismes om de schuif te laten bewegen 
moet hier op aangepast worden. Voor de 
waterafvoer worden bij Den Oever pompen 
ingebouwd om bij hoog water in de Waddenzee 
toch water uit het IJsselmeer te kunnen
spuien. 
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De Afsluitdijk ontleent zijn monumentale 
kracht aan het feit dat het dijkprofiel over 
de hele 25 kilometer lengte van het traject 
tussen de sluiscomplexen van Den Oever en 
Kornwerderzand een eenheid is. Ondanks de 
verschillen in het onderwaterlandschap snijdt 
de dijk als een kaarsrechte lijn door het water. 
Het is opmerkelijk dat de Afsluitdijk, die eigenlijk 
een dam is, het profiel heeft van een klassieke 
zeedijk met een smalle groene kruin en een flauw 
hellend buitentalud, bekleed met een huid van 
met de hand gezette basaltstenen. Die kwaliteit 
van het uniforme zeedijkprofiel willen we in de 
toekomst behouden en er nieuwe kwaliteiten 
als toeristische attractie en ecologische 
verbindingslijn aan toevoegen. In samenwerking 
met de waterbouwkundigen hebben we daarom 

het referentie-ontwerp gemaakt voor een geleed 
buitentalud van de dijk met een vlakke berm 
tussen het ondertalud (‘de golfklapzone’) en het 
boventalud (de ‘golfoploopzone’). Het fietspad 
dat op die berm kan worden aangelegd maakt - 
eindelijk, na 80 jaar- de Waddenzee beleefbaar 
vanaf de Afsluitdijk. In dit dijkprofiel kan enige 
variatie in de breedte van de berm worden 
gemaakt zonder dat het uniforme beeld van de dijk 
wordt aangetast.
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Om de waterveiligheid te garanderen moet de 
dijkbekleding ruwer worden. Robuuste materialen 
houden hoge golven immers tegen en zorgen 
dat de dijk niet overstroomt. Op zoek naar nieuw 
materiaal stond één ding vast: het karakter van 
het huidige handgezette basalt moest in ere 
blijven. Wij bedachten als referentie-ontwerp een 
innovatieve, duurzame dijkbekleding in de vorm 
van een open betonstructuur die wordt opgevuld 
met klei en zand. In deze gaten zal een ecologisch 
waardevolle dijkvegetatie ontstaan. Bij een 
‘maatgevende’ zware storm spoelt de grond uit en 
heeft de betonstructuur voldoende ruwheid om de 
golven af te remmen.
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Ritme  
van heftorens

Aan de bestaande torens wordt een nieuwe rij toegevoegd, in hetzelfde ritme

Het ritme van de heftorens langs de kaarsrechte 
dam vormt aan beide uiteinden de poorten van de 
Afsluitdijk. Om de dam toekomstklaar te maken, 
moeten er nieuwe pompen in deze monumenten 
ingebouwd worden. Onze uitdaging was om de 
technische oplossingen zo in te passen dat de 
kracht van deze monumenten behouden blijft. 
Dit is mogelijk met een toevoeging van nieuwe 
heftorens op het monument, die het ritme van de 
bestaande torens volgen. Zo krijgt dit icoon in de 
toekomst nog meer kracht. 



Impressie nieuwe heftorens aan IJsselmeerzijde

De inbouw van pompen bij Den Oever is een nieuwe functie 
die met zorg moet worden ingepast in het spuicomplex. 
De heftorens van de spuisluizen zijn in 1932 ontworpen 
door architect Dirk Roosenburg en hebben de status 
van Rijksmonument. We hebben verschillende varianten 
onderzocht en hebben een voorkeur voor een oplossing waarin 
een rij nieuwe heftorens voor het ophijsen van de pompen 
aan de IJsselmeerzijde van de bestaande torens worden 
toegevoegd. De bestaande torens behouden hun functie, 
waarbij de bestaande schuiven door zwaardere schuiven 
worden vervangen om bestand te zijn tegen de stijging van de 
zeespiegel. De plaatsing van de nieuwe torens versterkt de 
ervaring van het ritme van de heftorens bij het passeren van 
de spuisluizen. Ze brengen de nieuwe functie tot expressie 
en sluiten aan bij het vormgevingsprincipe van de Afsluitdijk, 
waarin technische installaties altijd verhuld worden in 
bouwkundige volumes. De ambitie van spectaculaire eenvoud 
bepaalt de vormgeving van de nieuwe torens.
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De Nieuwe Afsluitdijk vormt een broedplaats voor innovatie en 
demonstratie op het gebied van duurzame energie. Zo hebben 
we bij Kornwerderzand de spuisluiskokers van het bestaande 
spuicomplex zo vormgegeven dat er ruimte is voor dertig 
getijdenturbines. Deze turbines wekken energie op uit het water 
dat bij laagwater via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de 
Waddenzee stroomt. 
 
In het Friese gedeelte van het IJsselmeer plant het Rijk de 
realisatie van een windmolenpark. Wij gaven in het Masterplan 
Beeldkwaliteit voor de nieuwe Afsluitdijk vormgevingsrichtlijnen 
om het park zo effectief en onopvallend mogelijk in het 
landschap te laten passen. We bedachten een hexagoon 
structuur, omdat deze compacter is dan een park op basis van 
een vierkant. Daarnaast vormen de windmolens rijen in zes 
richtingen, dus zien ze er georganiseerd uit van alle kanten.
 
Breezanddijk is aangewezen als het centrum van innovatie, 
duurzaamheid en educatie waar experimenten op het gebied 
van duurzame energie, zilte teelten en kennisoverdracht worden 
geconcentreerd. Daarnaast komt er de Blue Energy centrale 
waar energie gewonnen gaat worden uit het potentiaalverschil 
tussen zoet en zout water.  Ook wordt daar zonne-energie 
opgewekt.  
 

Afsluitdijk  
als energiedijk
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