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Opgave

Waterschap WDODelta: 
Grootschalige dijkverbetering 
met behoud van ruimtelijke kwaliteit.

Provincie Overijssel: 
Behoud en versterken van ruimtelijke 
kwaliteit + meekoppelkansen.

Maar ook:
• Langjarig kwaliteit
• Geografisch kwaliteit
• kennis in regio



UITDA

GING

Provincie: sturen vanuit kwaliteit aan de voorkant; 
Waterschap: kaders HWBP m.b.t. inpassing en financiële belangen; 
6 gemeenten meekrijgen



Aanpak

• Provincie, waterschap en de 6 gemeenten bijeen.
• Samenwerken vanuit inhoud (ruimtelijke kwaliteit).
• Euro’s: provincie en waterschap.
• Tijd: provincie, waterschap en gemeenten.

► Inhoudelijk document
► Proces/beheer op basis van dit document.



‘Ruimtelijk perspectief dijken in Overijssel’

• In opdracht van provincie Overijssel en waterschap WDODelta.
• Begeleidingsgroep: provincie, waterschap en de 6 gemeenten. 

Ook Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe.
• Basis: handreiking IJssel en o.a. inventarisatie Kijk op de Dijk.

► Handreiking, geen blauwdruk, geen status. 
► Waterschap: basis voor de HWBP-dijkversterkingsprojecten
► Provincie: (uitwerking van) provinciaal toetsingskader







Kwaliteitsteam dijken Overijssel

• Provincie, waterschap en gemeente met onafhankelijk voorzitter.
• Ruimtelijk gerichte, ad hoc aanvulling met andere disciplines.
• 3x/jaar bijeen

► Adviseert overheden bij dijkgerelateerde ruimtelijke ontwikkelingen.
► Niet dwingend, ook niet vrijblijvend.



Het Kwaliteitsteam gaat altijd naar buiten!





Praktijkvoorbeeld : HWBP Zwolle-Olst

• Verkenning in 2017 gestart, nu uitwerking kansrijke alternatieven.

• Landschapsarchitect vanaf start Verkenning.
• Ruimtelijk perspectief was uitgangspunt.

• Produkten: Ruimtelijk kwaliteitskader, dijkbiografie, 
belevingswaardenonderzoek

• Kwaliteitsteam dijken Overijssel levert extern advies.





Sessie mei 2018 HWBP Zwolle-Olst:

Formuleren van algemene principes bij inpassing 
De maatvoering van gewenste oplossing per traject is dan in beeld 
en schetsen met externe partijen kan beginnen. Een 
gereedschapskist van oplossingsrichtingen/ontwerpprincipes is dan 
gewenst. 



Leerpunten

1. Van kennis van kwaliteit van het dijkenstelsel via een 
kwaliteitskader en gereedschapkist op regionale schaal of per 
rivier naar toepassing in HWBP-project tot in uitvoering.

2. Werk regionaal samen met waterschap, provincie en 
gemeenten om kwaliteit toe te voegen en kennis, begrip en 
aandacht voor dijkversterking en ruimtelijke kwaliteit te creëren.

3. Gericht advies op inhoudelijke dilemma’s (bijv afweging tussen 
in stand houden van waardevolle landschapselementen en de 
kosten daarvan, de grote lijnen vs lokale bijzonderheden).

4. Kwaliteitsteam dijken Overijssel = extra borging van ruimtelijke 
kwaliteit.



Dilemma’s

1. Spanning tussen strakke kader HWBP (tijd) en het borgen van 
ruimtelijke kwaliteit: tijd voor proces en betrokkenheid omgeving 
om ruimtelijke kwaliteit te krijgen. 

2. Spanning tussen strakke kader HWBP (geld) en het borgen van 
ruimtelijke kwaliteit. Is ruimtelijke kwaliteit altijd duurder? En als 
ruimtelijke kwaliteit eens duurder is: hoe ver ga je?


