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Waarom een Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk?

Voor de Afsluitdijk staan omvangrijke werkzaamheden op 
stapel. Het is de ambitie van Rijkswaterstaat en de regionale 
overheden om de vernieuwing van de Afsluitdijk zo vorm te 
geven dat de unieke kwaliteit van de Afsluitdijk wordt 
versterkt. De Afsluitdijk moet niet alleen bekend staan als een 
bijzonder object uit het verleden. Hij moet uitgroeien tot 
waterbouwkundig en duurzaam icoon van de 21e eeuw. 

Om dit doel te bereiken wordt een Masterplan Beeldkwaliteit 
Afsluitdijk opgesteld door een voor de duur van het project 
aangetrokken combinatie van ontwerpers en is een 
Kwaliteitsteam Afsluitdijk ingesteld dat onafhankelijk over 
ruimtelijke kwaliteit adviseert. 
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Architecten

De architectencombinatie Yttje Feddes van bureau 
Feddes/Olthof landschapsarchitecten en architect Paul de 
Ruiter van architectenbureau Paul de Ruiter heeft opdracht 
gekregen om een Masterplan Beeldkwaliteit voor de Afsluitdijk 
op te stellen. Deze combinatie is gekozen na een Europese 
aanbesteding en aan de Afsluitdijk verbonden voor de duur 
van het project. 

Yttje Feddes was tot voor kort Rijksadviseur Landschap en 
heeft haar kwaliteiten getoond in projecten als het 
Beeldkwaliteitsplan West-Friese Omringdijk en de aanleg van 
een luwtedam in het IJmeer. Paul de Ruiter is een 
gerenommeerd architect met op zijn naam onder meer het 
hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Zeeland en het TNT Centre. 
Duurzaamheid en innovatie zijn kenmerkend voor zijn aanpak. 
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Kwaliteitsteam Afsluitdijk

Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk is ingesteld om betrokken 
partijen vanuit expertise en overzicht gevraagd en ongevraagd 
te adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van de Afsluitdijk. 

Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk bestaat uit deskundigen op het 
gebied van architectuur (prof. ir. H.A.J. Henket), 
cultuurhistorie (dr. M. Steenhuis), natuur (prof. dr. J.H.J. 
Schaminee), waterbouw (ir. T. de Haan), duurzaamheid (dr. Y. 
Krozer) en staat onder leiding van de Rijksadviseur voor 
Landschap en Water, prof. ir. Eric Luiten. 
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Masterplan beeldkwaliteit

Het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk komt in twee stappen 
tot stand. In de voorlopige versie, die in november 2013 is 
vastgesteld, wordt de richting bepaald aan de hand van 
ruimtelijke kaders en streefbeelden. Die worden als 
uitgangspunt gehanteerd voor de plannen van Rijkswaterstaat 
en regionale overheden. 

Bij die planuitwerking zal soms blijken dat bijstelling van de 
ruimtelijke kaders nodig is om tot een haalbaar en uitvoerbaar 
resultaat te komen. Op basis daarvan wordt het Definitief 
Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk vastgesteld. Die versie is
toetsingskader bij de uitvoering. De voorlopige versie is op 28 
november 2013 vastgesteld, de definitieve versie volgt in 
2014 en wordt samen met het ontwerp van het 
rijksinpassingsplan voor waterveiligheid en waterafvoer 
gepubliceerd.


