




Ruimtelijke Context
de Superdijk als Landschapsdijk

De klassieke Hollandse dijk is een sappig groen 
grondlichaam dat als een slang door het landschap 
slingert. Het tracé buigt zich naar de omstandighe-
den, maar het profiel blijft streng en consequent. Dit 
maakt de klassieke dijk als inert lijnvormig element 
altijd herkenbaar in het landschap. De dijk is een 
scheiding tussen twee werelden, het buitendijkse en 
het binnendijkse land en biedt via een route op haar 
kruin de mogelijkheid om (het kenmerkende verschil 
tussen) beide filmisch te beleven.

Van oudsher waren dijken vaak beplant met bomen 
(Beemster) en ook vaak bebouwd (dijkdorpen). Het 
landschap ‘begroeide’ de dijk, nam haar gedeeltelijk 
in bezit en bracht leven op de dijk. De dijk was ook 
een beetje een ontginningslijn. 
Met de aanpassingen naar de steeds strengere mo-
derne maatstaven is van die functie weinig overge-
bleven. Bomen, gebouwen en alles wat niet op een 
schaap leek werd als dijkvreemd betiteld en wat 
na verbredingen en verhogingen verdween mocht 
niet meer terug komen. De dijk werd levenloos en 
duwde het landschap op afstand.

Met de komende dijkverzwaring, ‘the last to end 
them all’, wordt de Grebbedijk doorbraakvrij ge-
maakt, voor de eeuwigheid tegen elke waterstand 
bestand. Hierna hoeven we nooit meer terug te 
komen om er nog eens aan te sleutelen.
We staan nu dus voor een belangrijke keus. 
Maken we de veiligheid maximaal op een mini-
male wijze, door overal een brede dijkvoet aan 

te brengen, waarbij de ruimtelijke verandering zo 
klein mogelijk is en de dijk klassiek blijft, maar we 
onherroepelijk het landschap nog verder op afstand 
zal duwen? Of streven we met maximale veiligheid 
tegelijkertijd naar maximale ruimtelijke kwaliteit, 
door de dijk superbreed te maken zodat ze ook 
supersterk wordt en allerhande ‘dijkvreemde’ maar 
‘landschapsnormale’ functies weer kan dragen, 
zowel buitendijks als binnendijks, zowel bebou-
wing als natuur als recreatie als verkeer? Maken we 
kortom een echte Superdijk?

Als inspiratie voor de Cherette hebben we oefenin-
gen gedaan om de kansen die deze laatste insteek 
biedt te onderzoeken en te verbeelden. 
Langs voorbeelden uit binnen- en buitenland heb-
ben we een stalenkaart van mogelijke dijkprofielen 
als bouwstenen gevormd, alsmede een matrix van 
mogelijke en (vanuit de omgeving) wenselijke func-
ties en programma’s die erop en erin geprojecteerd 
kunnen worden. We hebben de Grebbedijk onder-
verdeeld in segmenten op basis van de sterk veran-
derende context waar ze doorheen loopt tussen de 
twee stuwwallen. Van oost naar west langs wonin-
gen met achtertuinen, vervolgens krap langs het 
verdedigingswerk van Wageningen, langs en middels 
het havenplateau, langs het bedrijventerrein, dan 
in het landelijk agrarisch gebied waar de uiterwaar-
den van regulier agrarisch overgaan in natuurlijk en 
dynamisch, tot uiteindelijk over het hoornwerk van 
de Grebbelinie. Voor drie segmenten hebben we 
de bouwstenen als voorbeeld toegepast in meer en 
minder extreme varianten. Middels principeprofielen 
en luchtfotobewerkingen hebben we de ruimtelijke 
winst daarvan inzichtelijk gemaakt.



Duidelijk is dat de superdijk weer veel meer zoals 
vroeger een ontginningslijn kan zijn. Duidelijk is ook 
dat de superdijk zich ruimtelijk ook heel anders zal 
manifesteren in het landschap dan de klassiek dijk. 
In plaats van één efficiënt standaardprofiel dat de 
klassieke dijk kenmerkt kan de superdijk met een 
keur aan profielen doorbraakvrij zijn en zo telkens 
grond bieden aan andere functies. De dijk kan ter-
rasseren en zo ruimte bieden aan tuinen, gescheiden 
verkeerstromen en landbouw, de dijk kan superflauw 
zijn en prachtige ecologische gradiënten bieden en de 
waterdynamiek buitendijks dramatiseren, de dijk kan 
bebouwing opnemen of zelfs uit bebouwing bestaan, 
waarmee woningen een podium krijgen of bedrijven 
en parkeren worden ‘weggewerkt’. De dijk kan veel 
sterker zichtbaar worden, ze kan een wereld op zich 
gaan vormen, maar ook bijna helemaal ‘oplossen’ 
door het landschap binnen- en/of buitendijks er als 
het ware overheen te laten vloeien. Bovendien kan de 
superdijk dit allemaal achter elkaar en door op maat 
te reageren op de omgeving zal ze uit zeer verschil-
lende segmenten kunnen gaan bestaan. 

In de cherette zelf werd de gereedschapskist met 
bouwstenen aangevuld met nieuwe ideeën, werd nu-
ancering in de segmenten aangebracht en ontstonden 
nieuwe varianten voor de dijk als totaal.
Hoe hierin ook gekozen wordt en welke bouwstenen 
uiteindelijk ook worden toegepast, het staat vast dat 
de superdijk veel meer kan zijn dan een superbrede 
klassieke dijk. De superdijk is niet langer een slang die 
inert door het landschap slingert, de superdijk ver-
sterkt, vergroot en dramatiseert het landschap waar ze 
doorheen gaat en kan zelfs een veranderend land-
schap op zich zijn. De superdijk is een Landschapsdijk.
































































































































































































































































