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Geachte heer Dronkers,
Op 11 februari zijn in het Kwaliteitsteam Afsluitdijk de notities en voortgang besproken met
betrekking tot
- versterking schutsluiscomplex Kornwerderzand,
- vismigratierivier nabij Kornwerderzand,
- sluisvergroting en brugvervanging Kornwerderzand.
De laatste twee onderwerpen zijn geagendeerd vanuit het projectbureau de Nieuwe Afsluitdijk.
De tijdsspanne tussen onze vergadering en de aanstaande bijeenkomst van de Stuurgroep is te
kort om in detail op de inzichten te kunnen reageren. Toch was de discussie en de
daaropvolgende eensgezindheid in het Kwaliteitsteam van dien aard, dat we u graag op de
hoogte brengen van onze samenvattende reactie.
Het Kwaliteitsteam constateert dat een aantal opgaven voor de Afsluitdijk (hoogwaterveiligheid,
natuurontwikkeling, beroeps- en recreatievaart, internationaal waddentoerisme, duurzaamheid)
bij elkaar komen in Kornwerderzand. Op dit moment wordt gerekend en getekend aan minstens
drie onderdelen. Nog onvermeld maar wel relevant is de vraag in hoeverre dit programma van
eisen inpasbaar is in het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht Kornwerderzand. Wij wijzen u erop
dat men weliswaar op veel manieren over het eiland kan denken maar dat er in werkelijkheid, in
ruimtelijke zin, maar één Kornwerderzand bestaat dat zich ook na de verbouwing als één
samenhangend ensemble moet manifesteren.
In dat licht adviseren wij u dringend de verschillende opgaven voor het gebied in deze fase door
de Afsluitdijkontwerpers Feddes en de Ruiter als één integrale ontwerpopgave te laten
verkennen. Dat biedt niet alleen mogelijkheden voor hoge kwaliteit en doordachte oplossingen,
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maar wellicht ook voor besparing en versnelling in de nu separaat georganiseerde planprocedures
(mer), in de fase van planvoorbereiding en aanbesteding (Kornwerderzand als één dossier) en in
de fase van uitvoering (organisatie en fasering van het werk; werk met werk maken). Mocht het
niet lukken om vóór september 2014 alle genoemde deelplannen in één uitvoeringstraject onder
te brengen, dan kan zo’n samengesteld ‘Voorkeursalternatief Kornwerderzand’ toch dienen om
met een gefaseerde uitvoering op de langere termijn een topografisch, constructief en functioneel
samenhangend Kornwerderzand op te bouwen.
Wij adviseren u een dergelijke samenhangzoekende aanpak ook voor bijvoorbeeld de locaties
Breezanddijk en Den Oever.
Wij zijn te allen tijde beschikbaar voor een nadere toelichting op dit advies en wensen u succes
met de voortgang van het planproces.

Hoogachtend en met een hartelijke groet,
Namens het voltallige Kwaliteitsteam Afsluitdijk,

Prof. ir. Eric Luiten
Voorzitter Kwaliteitsteam Afsluitdijk

Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk heeft tot taak de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk gevraagd en ongevraagd te
adviseren over aspecten van ruimtelijke kwaliteit bij de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van maatregelen aan
of in de nabijheid van de dijk. Het Kwaliteitsteam is ingesteld door de Bestuurlijke Stuurgroep en bestaat uit de
volgende onafhankelijke deskundigen: Eric Luiten (voorzitter), Tjalle de Haan, Marinke Steenhuis, Hubert-Jan
Henket, Yoram Krozer en Joop Schaminée.
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