
Samen werken aan Water
Blauwzaam Symposium VI

Anne Loes Nillesen



Wonen met het water



Werken met het water: vloedschuren en zolders
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‘Werken tot 1738’
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Waarom we blijven werken aan het water
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rivierwater verlagen
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waterrobuust inrichten dijken verhogen schade beperken (bij bv regenwater)

Waarom we blijven werken aan het water



Buitendijks Hamburg Hafencity



Dijken verhogen als opgave of als kans? Kaart MIRT A5H blijft in beweging.

“Het gaat om het verbinden van 
partijen en opgaven 

uit het gebied”



Dijken verhogen als opgave of als kans? Kaart blijft in beweging.



Zelfde type opgave op verschillende plekken



Typologische opgaven dijkversterking en ruimte A5H

3 Toekomstige ontwikkelingen aan de dijk

2 Dubbelzijdig bebouwde dijk

1 Eenzijdig bebouwde dijk

4 Uitzonderlijk waardvolle elementen in of aan de dijk

5 Onbebouwde dijk

7 Ontwikkelingen in de uiterwaarden

6 Herontwikkelen buitendijks gebied

3b Rekening houden met toekomstige 
ontwikkeling(en) aan de kruin

3a Rekening houden met toekomstige 
ontwikkeling(en) aan de dijkvoet

1a Bebouwing aan de dijkvoet, zichtrelatie 
vanaf de weg met de  rivier.

1b Bebouwing aan de dijkkruin, 
zichtrelatie vanaf de weg met de  rivier.

5b Zichtrelatie rivier en weg.5a Onvlechten verkeersstromen

2 Dubbelzijdig bebouwde dijk

4b Vestingwal (beschermd stadsgezicht)4a Historisch waardevolle bebouwing of 
ensemble

7a Jachthaven 7b Natuur en ecologie

6a Versterken bestaand bedrijventerrein 6b Nieuwe bestemming

7c Toerisme en recreatie

In integrale teams werken aan opgaven



In integrale teams werken aan opgaven: er is meer mogelijk dan je denkt

Bakstoep

Dijk voorlangs Wandelpad

Binnentalud

“Benut de innovatie-
kracht uit het gebied”



Op verschillende manieren kijken: hier vanaf het water.



Maritieme sector belangrijk voor economie maar ook voor de karakteristiek



Hoe maak je dit maritieme karakter zichtbaar?



Betrek de oever in de visievorming van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden



Hoe maak je dit maritieme karakter zichtbaar?

Merwede / Noord vanaf de dijk gezien

Merwede / Noord vanaf de rivier gezien



Hoe maak je dit maritieme karakter zichtbaar?

Merwede / Noord vanaf de rivier gezien



Benutten toekomstige dijkversterking?
foto belangenvereniging Kinderdijk



Hoe verdien je meer aan toerisme?

TRANSFERIUM 
HAVEN ZUID

MERCON KLOOS

ENTREEGEBIED
KINDERDIJK

Benut bestaande 
verbindingen, hou mensen 

langer in het gebied en zorg 
dat ze meer uitgeven



Benutten bestaande 
bezoekers voor gebied

Landschap als 
‘unique selling point’



Combineer (gezamenlijke) regionale visies 
met lokale initiatieven

Meerjarenprogramma groen, 
landsschapstafel 
Alblasserwaard-Vijheerenlanden

Verschillende tijdshorizonten 
goed verbinden
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Verbinden bestaande potenties

Hou mensen langer in het gebied en 
zorg dat ze meer uitgeven



Er zijn meer voordelen van vogelgebieden: ze kunnen goed tegen water



Meer ruimte voor water binnen het gebied?



Ander toekomstig landgebruik gecombineerd met duurzame regio?



Wie weet: Misschien wel hele andere landschappen?



Water als barrière en verbinder, reflectie op het werken binnen een dijkring



Het starten van de dialoog: de Climate Adaptation game: wie speelt er mee?




