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Kwaliteitsteam Afsluitdijk  
 
 
Aan:   Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk  

de heer mr. ing. J.H. Dronkers (vz) 
 
Onderwerp:  Ontwerponderzoek door Studio Roosegaarde  
 
Status:   definitief 
Nummer:  007 
Datum:   3 nov 2014 
Correspondentie: Geert de Vries, secretaris (Geert.deVries@Infram.nl)  
 
 
Geachte heer Dronkers, 
 
Het kwaliteitsteam heeft op 29 september jongstleden in de vergadering van de bestuurlijke 
stuurgroep met belangstelling kennis genomen van de tentatieve ideeën van Daan Roosegaarde 
en zijn ambitie om een goed gedoseerde bijdrage te leveren aan de beleving van de innovatieve 
Afsluitdijk. Roosegaarde wil inzetten op het creëren van een ervaring “… die je niet kan 
downloaden”.  Hij denkt civiele techniek, duurzame technologie en landschappelijke poëzie te 
kunnen combineren en een betekenisvolle ‘laag’ aan het programma van eisen te kunnen 
toevoegen. 
 
Met de inbreng van Studio Roosegaarde zou één van de open vragen die het Kwaliteitsteam zich 
eerder al heeft gesteld, namelijk of de huidige Afsluitdijk een ‘belevingsdeficit’ heeft, kunnen 
worden beantwoord en ingelost. We zien mogelijkheden om een eigentijdse, geëngageerde en 
artistieke dimensie aan de Afsluitdijk toe te voegen die aansluit op de essentie van het werk dat 
nu wordt voorbereid. De icoonwaarde van de Afsluitdijk krijgt daardoor niet alleen een 20ste-
eeuwse maar even zeer een 21ste-eeuwse lading. 
 
Daar plaatsen we graag een paar kanttekeningen bij.  
1 Het Kwaliteitsteam is de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat met het 
Masterplan Beeldkwaliteit dat door Feddes en De Ruiter is samengesteld de ruimtelijke kwaliteit 
van de toekomstige Afsluitdijk (in de meeste brede zin van het begrip) helder en meeslepend in 
beeld is gebracht. We adviseren u met klem om de ingezette lijn uit dat Masterplan vast te 
houden. Een nieuwe, extra ervaring dient naadloos aan te sluiten op de beoogde ruimtelijke 
kwaliteit van de versterkte kering.  
 
2 Tegen die achtergrond zijn we enigszins ongerust dat het tijdpad van de voorbereiding 
van de aanbesteding zich moeilijk lijkt te verhouden tot het benodigde denk- en ontwikkelwerk 
door Roosegaarde. Als het hem niet lukt om tijdig te leveren is de kans groot dat er een 
autonoom kunstwerk ontstaat dat zich ‘loszingt’ van de dijk. Dat is niet wat ons voor ogen staat. 
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3 het Kwaliteitsteam suggereert twee concrete aanknopingspunten die aanleiding kunnen 
zijn voor uitwerking door Studio Roosegaarde, omdat ze deel uitmaken van de essentiële 
eigenschappen van de Afsluitdijk en omdat ze het mogelijk maken aan te haken bij de dynamiek 
van het planproces. Voor een lijnvormige materialisering, in de geest van de eerder ontwikkelde 
Smart Highway of de Van Gogh route, stellen we voor het beoogde fietspad (bij voorkeur dat 
aan de Waddenzeezijde) aan te reiken als ontwerpopgave. Een landschappelijk meer 
gecondenseerde installatie of constructie waarin bijvoorbeeld energetische innovatie tot expressie 
zou kunnen komen, zie we vóór ons op Breezanddijk. We adviseren u deze beide aanleidingen in 
de opdrachtverstrekking op te nemen. 
 
Het Kwaliteitsteam staat u graag bij, bij het ontwikkelen van een spraakmakende en tot de 
verbeelding sprekende verdiepingsslag. 
 
 
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. 


