1.dijken,iconen van nederland

Dijken zijn iconen van het Nederlandse landschap.

Zonder de dijken had ons land niet de vorm gehad die het nu
heeft. Onze dijken zijn tot ver buiten ons land bekend als illustratie van het Nederlandse doorzettingsvermogen, de noodzaak tot samenwerking en van onze daadkracht: we hebben ons
land aan de zee en de rivieren ontworsteld. Elke dijk is uniek
en kent een eigen verhaal, ook van de mensen die er op of aan
wonen. Het kennen en delen van deze verhalen geeft een gebied identiteit en maakt de lokale bewoners trots. Kortom, dijken zijn van iconische betekenis voor ons land, onze landschappen en onze “poldercultuur” van samenwerking en overleg.
Door de steeds verdergaande ontwikkeling van de techniek en
kennis is ons land steeds veiliger geworden. Het besef dat de
dijken nodig zijn voor onze veiligheid is, mede door de sterke
afname van het aantal keren dat het fout gaat, bij de burgers
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dijken,iconen van nederland
steeds minder aanwezig. Echter, waterschappen staan voor de
zware opgave om de dijken veilig te houden, deze constant aan
te passen aan de steeds strengere normen en ze klimaatbestendig te maken. De hoge kosten die gepaard gaan met dijkversterkingen en het verdwijnende besef van het belang van de dijk
voor de veiligheid is één van de redenen dat er de laatste decennia een steeds grotere kloof ontstaat tussen burger en waterschap. Dit is onder andere merkbaar in de lage opkomst bij
verkiezingen. Toch zijn en blijven dijken iconen van onze typische Nederlandse landschappen en (ook bestuurs-)cultuur van
samenwerken aan het beschermen en ontwikkelen van ons land.

Wij geloven dat de dijken en hun verhalen een belangrijke rol te
vervullen hebben in het dichten van deze kloof tussen burger en waterschap, tussen verleden, heden en toekomst. Want behalve een
technisch object is een dijk ook een cultuurobject waar keuzes uit
verleden en heden aan vastzitten die een gebied identiteit geven.
Die verhalen kunnen de technische wereld van waterschappen en ingenieurs weer sterker binden aan de wereld van
de burger. De dijk weer in het midden van onze samenleving, letterlijk door ze beleefbaar en toegankelijk te maken;
figuurlijk door ze de plek terug te geven in de verhalen die
wij maken en doorgeven aan onze kinderen en kindskinderen.
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2.dijk van een landschap Zurich - doel

“Dijk van een Landschap - Zurich”
Het project heeft een driedelige doelstelling:

• door middel van kunst de ‘civieltechnische’ wereld
van de waterschapper en de ingenieur bij de belevingswereld
van de burger brengen;
• zichtbaar en beleefbaar maken hoe wij Nederlanders
het landschap vormen, resulterend in innovaties en zelfbewustzijn van eigen burgers en dit uitdragen op internationaal niveau;
• dit alles door ruimte te geven voor oude én nieuwe
denkbeelden, technieken en verhalen over dijken en hun
betekenissen centraal te stellen aan de hand van de situatie in
Zurich.
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dijk van een landschap Zurich - doel
Het verhaal van de dijken bij Zurich
De kaart van de noordwestelijke kust van Friesland vertoont
bij het dorp Zurich een vreemde uitstulping. Een opvallende driehoekige polder, met -naar blijkt- een opvallend actueel verhaal. In de Spaanse tijd wordt onder leiding van de
ingenieur Casper de Robles de eerste voorloper van de huidige integrale bedijking van Friesland uitgevoerd. Al kort
na de aanleg, en na meerdere overstromingen wordt achter de zeedijk een nieuwe dijk aangelegd in 1733: de Willem Lorré dijk. Willem Lorré is dan Extraordinarius Professor der Wiskunde aan ’s Lands Hooge School te Franeker. De
nieuwe dijk heeft een symmetrisch flauw talud, waardoor de
buitenkant de golfslag van het zeewater kan doorstaan, en
het water eventueel zonder schade aan de dijk binnen over
de dijk kan slaan: een 18e eeuwse voorloper van de hedendaagse innovatieve “overstroombare” dijk. Met de aanleg
van deze dijk ontstond de driehoekige polder Zuricher oord.
Zeestromingen en windwerking blijven op deze hoek voor
problemen zorgen, er ontstaat discussie over de houdbaarheid van de polder. Het waterschap schrijft in 1787 een essaywedstrijd uit, op zoek naar de beste argumenten voor of
tegen ontpoldering. Jelle Jacobi (stadsarchitect van Harlingen) en Simon Miedema (opzichter, ook uit Harlingen) winnen de wedstrijd: de zeedijk wordt versterkt, zoals nog veel
vaker daarna. De polder Zuricher Oord bleef bestaan, en deed
tot ver in de twintigste eeuw dienst als lokaal kaatsterrein.
(Uit LANDWERK nr 1, 2011; pag 32-33; Michaël van Buuren,
Marije Tilstra en Maaike Bos)
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Om de doelen te bereiken willen we gebruik maken van het
bijzondere verhaal van de dijken bij Zurich (zie kader): een
voorbeeld uit het verleden van samenwerking tussen waterschap en buitenstaanders, een ‘democratische’ top-down en
bottom-up aanpak. In navolging van de toenmalige essaywedstrijd willen we een nieuwe wedstrijd uitschrijven waarmee
burgers en waterschap weer met elkaar in dialoog treden.
In de komende vijf jaar worden door onder andere het Wetterskip de plannen gemaakt om de noordelijke zeewering klimaatbestendig te maken. Klimaatbestendig betekent niet perse
meer alleen versterken en verhogen, de dijk is niet langer een
harde grens tussen land en zee. De uitnodiging van de zeewering zoekt dan ook een nieuwe weg uit een schijnbare paradox:
Hoe kan ik de zee uitnodigen en het land beschermen?
De essays die in 1780 werden geschreven zijn terug gevonden in de
archieven, het is de moeite waard deze schat uit onze waterstaatkundige geschiedenis ontsluiten voor een breed publiek. Waterbeheer is een pijler van onze cultuurhistorie. De antwoorden nu zullen
anders zijn dan die van toen, de essays kunnen ook andere vormen
hebben dan tekst en tekening met bijbehorende berekeningen.
In het Zuricheroord wordt de bestaande dijkstoel gerenoveerd tot
het beeld van een ‘open uitnodiging’ van de zeewering. In de jury
nemen de initiatiefnemers plaats, ingezetenen en het waterschap.
Alle inzendingen krijgen de kans om zich ‘live’ te presenteren in
de dijkstoel. Registraties en de ‘essays’ zullen worden toegevoegd
aan het digitale getijdenboek dat alleen kan worden ingezien in
de dijkstoel. De dijkstoel Zuricheroord, strategisch gelegen aan
de ingang van Friesland met uitzicht op de Afsluitdijk, wordt opgenomen in de noordelijke natuur- en cultuur-route Sense of Place.
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3.dijk van een landschap Zurich - Voorstel

Historie

De basis voor ons voorstel zijn de essays uit 1787 over het wel
of niet behouden van het Zuricher Oord door het al dan niet
versterken van de bestaande zeewering. Een voorbeeld van
een eeuwenoude wijze om “de samenleving” te betrekken bij
belangrijke besluiten over waterveiligheid met een opvallend
hedendaagse thematiek. We hebben inmiddels niet alleen het
boekje uit 1787 met de drie winnende essays gevonden in het
archief van het waterschap, maar ook de handgeschreven ingezonden essays, en de jurybesprekingen! Analyse van deze vondst
in de archieven zal in samenwerking met Alterra Wageningen
UR en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden opgepakt.
Dit materiaal wordt de basis voor het uitschrijven van een ‘essay’wedstrijd nieuwe stijl (het essay mag ook een filmpje zijn, een
monoloog, een muziekstuk, een toneelstuk of ontwerp, et cetera).
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dijk van een landschap Zurich - voorstel
Heden
De nieuwe essaywedstrijd waarin klimaatbestendigheid centraal staat, wordt uitgeschreven door een -tijdelijk- miniwaterschap aan de zeewering van het Zuricher Oord. In het poldertje staat een klein, maar relatief lang schuurtje. Dit schuurtje
willen wij transformeren tot de Dijkstoel van het tijdelijke
mini-waterschap, dat hier vanaf 2018 (het jaar van Kulturele
Haadstêd) zitting zal hebben. De Dijkstoel wordt een bijzonder gebouw, het staat open voor water en wind; het wordt
een doorstroombaar bouwwerk: een Deltahuis.
Dit object zal de aandacht trekken, een eyecatcher zijn, een
verbeelding van de voortdurende thematiek hoe om te gaan met
het water, en hoe die omgang vorm krijgt in de kust. Het werk
is een aansprekende uitnodiging tot reflectie en positiebepaling.
Met dit dijkstoelhuis als trigger kan de publiciteit gezocht worden. Door de directe omgeving van het dijkstoelhuis aantrekkelijk
en toegankelijk te maken wordt het ook een echte bestemming.
De zittingen van het bestuur zullen een theatrale kwaliteit hebben.
De historische essays en de nieuwe inzendingen zullen op inhoud
met elkaar in verband gebracht worden in een digitale variant op het
klassieke (Middeleeuwse) getijdenboek. In de dijkstoel zal er wifi
aanwezig zijn om heel direct ter plaatse informatie en achtergronden te kunnen raadplegen en te kunnen reageren. Op die manier
worden alle inzendingen voor een breed publiek tentoongesteld.
Het ontwerp voor dit ‘object’ wordt gemaakt door beeldend kunstenaar Jeroen van Westen in samenwerking met
architect Jáchym van Erning. Marije Schaafsma, Michael
vna Buuren en Maaike Bos tekenen het landschapsontwerp.
Het miniwaterschap zal kunnen bestaan uit leden van de Zuricher
gemeenschap, Wetterskip, Landschapsbeheer Fryslân en andere
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dijk van een landschap Zurich - voorstel
geïnteresseerde partijen of sponsoren. Ook de initiatiefnemers
van dit voorstel (het projectteam) nemen in dat ‘bestuur’ zitting.
Het projectteam heeft links naar (ontwerp-)opleidingen en
de Hogeschool Van Hall Larenstein om de wedstrijd ook onder
de aandacht van studenten te brengen. Het is uitdrukkelijk de
bedoeling om daarnaast burgers uit te dagen deel te nemen.

Toekomst
Hoe tijdelijk het miniwaterschap ook zal zijn, de Dijkstoel en
directe omgeving kan een blijvende waarde zijn aan de kustlijn.
Door de juiste partijen in het mini-waterschap zitting te laten
hebben wordt het ingezonden ideeëngoed ook gezeefd door, en
geabsorbeerd in die organisaties, zonder die van te voren te laten ‘tekenen’ voor ‘uitvoering’: echte betrokken inspiratie!
De digitale variant op het getijdenboek blijft actief het veranderende leven aan de kust volgen.
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4.dijk van een landschap Zurich - aanpak

Het realiseren van het voorstel vergt voor-

bereiding. Dit willen we graag oppakken met betrokkenen, eigenaren en geïnteresseerden uit het gebied. De precieze aanpak
en met het voorstel gepaard gaande kosten hangen mede samen
met de wensen en mogelijkheden van die andere betrokkenen.
Hiernaast zijn de werkzaamheden zoals wij die nu voor ogen
hebben globaal aangeduid en in de tijd uitgezet. In de kolom
‘wie’ staat ‘projectteam’ voor de initiatiefnemers van het project: Jeroen van Westen, Marije Schaafsma, Michaël van Buuren,
Maaike Bos en Jáchym van Erning. Deze groep kan naar behoefte worden uitgebreid met vertegenwoordigers van opdrachtgevers van het project en of bewoners en andere betrokkenen.
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Werkzaamheden

Wie

Planning

1

Analyse oude essays

Projectteam,
(Alterra,RCE)

2016

2

Organiseren en uitvoeren
nieuwe essaywedstrijd

Projectteam,
Wetterskip,
bewoners Zurich,
studenten

2017

3

Organiseren en instellen
mini-waterschap

Projectteam,
Wetterskip,
bewoners Zurich

2017

4

Ontwerp dijkstoelhuis

Projectteam

(Jeroen
van Westen, Jáchim van
Erning)

2016

5

Ontwerp omgeving
(paden, parkeren,
landschappelijke
inpassing)

Projectteam

(Marije
Schaafsma-Tilstra,
Maaike Bos, Michaël van
Buuren)

2016

6

Aanvragen vergunningen

Projectteam

2016

7

Voorbereiden uitvoering
(contract, aanbesteding)

Projectteam

2016

8

Bouw dijkstoelhuis

Aannemer

2017

9

Aanleg omgeving

Aannemer

2017

10 Ontwikkelen app /
digitaal getijdenboek

Projectteam

2017

11 Communicatie met
omgeving

Projectteam

2016-2018

13 Opleveren dijkstoelhuis
voor ‘oude gebruik’ aan
eigenaar na 2018

Aannemer

2019

(voorstel)

(RHDHV)

(RHDHV)

(RHDHV, Alterra)
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5. dijk van een landschap Zurich - samenwerking

Mogelijke Partners

Het project heeft alleen kans van slagen door een intensieve samenwerking van het projectteam met andere partijen en eigenaars in
het gebied. Desgewenst kunnen zij ook toetreden tot het projectteam. Daarbij denken we aan de volgende partijen die wij graag bij
de voorbereiding en uitvoering willen betrekken. Met deze partijen
zijn eerste gesprekken gevoerd en is het idee positief ontvangen
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dijk van een landschap Zurich - samenwerking
• Wetterskip Fryslân: direct belanghebbende, mogelijk
(mede-)opdrachtgever
Bijdrage: beschikbaar stellen eigendom, faciliteren (beschikbaar
stellen stukken, kennis en meewerken aan uitschrijven essaywedstrijd), beoogd (co)financier.
• De bewoners van Zurich: directe belanghebbenden,
mogelijk mede-opdrachtgevers
Bijdrage: beschikbaar stellen eigendom (bv voor looproutes),
bemensen dijkstoelhuis, meewerken aan uitschrijven essaywedstrijd, gastvrouwen en –heren (ontwikkeling horeca), beheer
gebouw en omgeving. Via dorpsbelang Zurich.

• Kooperaasje Doarpenlân: beleidspartner en cofinanciering
Bijdrage: aanvragen cofinanciering bij Waddenfonds (en eventueel andere opties). In de Kooperaasje Doarpenlân bundelen It
Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland hun krachten om nog
meer te kunnen betekenen voor het Friese Landschap.

• Van Hall Larenstein en WUR: ondersteuning
Bijdrage: Hogeschool van Hall Larenstein heeft aangegeven
mogelijkheden te zien voor deelname aan het project. Nader te
concretiseren
• Sense of Place: co-trekker/ KH2018: katalysator
Bijdrage: opnemen in cultuurroute Unesco Werelderfgoed Waddenzee, waarmee promotie van het project in de regio en binnen KH2018. Het is wellicht mogelijk via deze weg aanvullende
fondsen en financiering aan te boren.
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5.dijk van een landschap Zurich - team

Projectteam
De kern van het projectteam bestaat uit Jeroen van Westen (beeldend kunstenaar), Marije Schaafsma-Tilstra (landschapsarchitect),
Maaike Bos (landschapsarchitect), Michaël van Buuren (ruimtelijk
ontwerper en onderzoeker) en Jáchym van Erning (architect).

• dijk van een landschap:
Marije Schaafsma-Tilstra, Maaike Bos en Michaël van Buuren
werken al enige jaren samen om het belang van dijken en daaraan verbonden verhalen bekend te maken.
Zie de site http://dijkvaneenlandschap.nl/
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Marije Schaafsma-Tilstra is een landschapsarchitect met een
sterke binding met het gebied en de thematiek. Afkomstig uit
Makkum kent ze de omgeving van Zurich goed. Als landschapsarchitect zijn dijken en wateropgaven haar specialiteit. Ze werkte
onder andere samen met Michaël en Maaike aan de artikelenreeks ‘Een dijk van een landschap’ in tijdschrift Landwerk en aan
een landschapsadvies voor de Maasdijk. Vanuit haar baan bij RoyalHaskoningDHV werkte ze aan diverse dijkversterkingsopgaven
en diverse oevers- en kadeprojecten voor Wetterskip Fryslân.

Marije Schaafsma-Tilstra
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dijk van een landschap Zurich - referentieprojecten

dijk van een landschap Zurich - team

Jeroen van Westen is landschapskunstenaar, voor hem is het landschap een leesbaar geheugen van de steeds veranderende relatie
natuur-cultuur. Centraal thema is de omgang met water: water is
cultuur! Hij werkt mee in teams aan studies en transformaties van
landschappen, altijd in nauwe samenwerking met het gebied in de
ruimste zin van het woord: bewoners, gebruikers, lokale organisaties en instellingen. Zo stond hij aan de bron van de Runde, een
nieuwe waterloop door de Emmer Veenkoloniën, en het Fort voor
het Water; aan een studie naar het OerIJ, en vervolgens een ‘handvest’ voor de IJdijken; en ontwierp retentiegebieden als het Waterblad te Almelo Wierden, en Waterlabyrint Laage Diepenveen.

Jeroen van Westen

• in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied: 19962001; Jeroen van Westen – Was getekend, de Runde, Emmen.
• in opdracht van waterschap en RWS:
2008-2009; Jeroen van Westen – Waterblad Almelo/Wierden. Een
retentiegebied ingesloten door wegen op variërende hoogten.
Gesloten prijsvraag; voorstel ontwikkeld samen met Henk Volkers.
• in opdracht van Provincie Zuid-Holland:
Opstellen van een landschapsadvies voor de Maasdijk, één van
de oudste dijken van Zuid-Holland die zijn waterstaatskundige
functie verliest. De visie gaat in op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijk en hoe die bij toekomstige
ontwikkelingen een rol zouden moeten spelen. Samenwerking
van Michaël van Buuren, Maaike Bos en Marije Schaafsma-Tilstra,
2015.

24

Michaël van Buuren is ruimtelijk ontwerper en onderzoeker bij
Alterra in Wageningen. Hij heeft zich vanaf het einde van zijn studie in 1986 beziggehouden met het ontwerp en de inrichting van
de Nederlandse cultuurlandschappen. Het ontwerpen van en aan
watersystemen, in het bijzonder de beken en de grote rivieren,
vormt daarin de rode draad. Sinds 1999 is hij vanuit verschillende
functies bij Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en Alterra
betrokken bij de planvorming en ontwerp voor waterveiligheid. De
dijken in de Nederlandse landschappen en de daaraan verknoopte
verhalen vormen voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron.

Michaël van Buuren
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dijk van een landschap Zurich - referentieprojecten

dijk van een landschap Zurich - team
Maaike Bos is landschapsarchitect en combineert ruim 15 jaar
landschapsarchitectuur met watermanagement. Vanuit verschillende organisaties was en is zij betrokken bij projecten voor
de grote rivieren, het IJsselmeer en de kust. Als landschapsarchitect wil zij een brug slaan tussen de (beleids)opgaven, de
ruimtelijke ontwikkelingen en de mensen die er bij betrokken
zijn. Maaike is erg gefascineerd door kennis, verhalen en slimme werkwijzen uit het verleden. Vanuit die kennis is zij op zoek
naar innovatieve oplossingen voor de nieuwe opgaven en verbindt
zij de wensen van de streek met de (historische) kwaliteiten
van de plek of de regio in een visie of plan. Momenteel werkt
Maaike bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Deltares.

• in opdracht van DRO, gemeente Amsterdam:
2005 – IJdijken; Jeroen van Westen, i.c.w. bAH, H+N+S, bureau
de Stad, Belvedere-programma.
• in opdracht van het tijdschrift LANDWERK: In de
periode 2011-2013 verzorgden Marije Schaafsma-Tilstra, Maaike
Bos en Michaël van Buuren de rubriek “Dijk van een Landschap”.
Daarin zijn voor verschillende dijkenlandschappen de plek, de
verhalen van de mens en de ontwerpopgave aan elkaar gekoppeld.

Jáchym Erning. Sinds 2013 woont en werkt Jáchym als architect
in Antwerpen. In het verdichten van de huidige stad en het duurzaam omgaan met bestaande gebouwen ziet hij een grote opdracht
voor de huidige generatie architecten. Naast deze hoofdlijn heeft
hij een sterke affiniteit met constructies en houdt hij ervan bewegende structuren te ontwerpen, of nog liever, te bouwen! De recente samenwerking met Jeroen van Westen is daar een sprekend
voorbeeld van; Dijkstoel Zurich een spannend vervolg daarop.

Maaike Bos

Jáchym van Erning

• Bewegend dak, een eerdere samenwerking tussen Jeroen van Westen en Jáchym van Erning.
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