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Het ochtenddeel van deze stakeholdersbijeenkomst tot aan de lunch was gewijd
aan de ambities van de regio
Na de lunch heet omgevingsmanager Lukas Meursing namens Rijkswaterstaat
iedereen welkom bij het middagdeel van de bijeenkomst. Deze middag is gewijd
aan de uitwerking van de versterking van Afsluitdijk en kunstwerken en de
vergroting van de afvoercapaciteit.
Lukas geeft het woord aan projectmanager Joost van de Beek. Joost geeft aan dat
dit de start is van een nieuwe periode. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd het
ingenieursbureau Witteveen en Bos (W + B) gecontracteerd en daarnaast de
architectencombinatie Feddes/Olthof en De Ruiter. De fase van “rekenen en
tekenen” is hiermee begonnen: concreet nadenken over ontwerpen en – op basis
daarvan – welke eisen we aan de aannemer mee gaan geven.
Lukas introduceert daarna de mensen van W + B en de architecten:
Patrick Mulder, projectmanager van W + B: hij is trots dat hij mag werken
aan de Afsluitdijk, icoon van de Nederlandse waterbouw, en voelt zich verantwoordelijk om dat dan ook goed te doen, samen met alle betrokkenen
Jacqueline Bulsink, omgevingsmanager W + B: de techniek van het “rekenen en tekenen” is belangrijk, maar W + B wil graag de deskundigheid in
het veld gebruiken; goed luisteren naar de stakeholders is daarom belangrijk en terugkoppeling van wat ermee gedaan wordt ook
Paul de Ruiter, architect: de Afsluitdijk is een fascinerend object, oud maar
met een geweldige ruimtelijke kwaliteit, die hij graag overeind wil houden
en versterken
Yttje Feddes: landschapsarchitect: de Afsluitdijk is voor haar een jeugdherinnering: bij het passeren bracht ze als meisje altijd een groet aan (het
standbeeld van) Lely; de dijk is een monument waar ze ontzag voor heeft,
ze vindt het mooi om daarmee bezig te zijn
Na de voorstelronde is het woord aan Jacqueline Bulsink, die een presentatie (zie
bijlage) geeft over de stand van zaken van het project en de bedoeling en opzet
van deze middag. Daarna buigen de aanwezigen zich onder leiding van W + B in
werkateliers aan de hand van tekeningen over de mogelijke oplossingen.
Werkateliers zijn er over zes onderwerpen: Den Oever, Kornwerderzand,
Dijkprofiel en fietspad, Breezanddijk/Monument/Verzorgingsplaats,
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Pompen/spuien, Ecologie/natuur. Voor elk werkatelier zijn er drie rondes,
onderbroken met een korte pauze.
Na de drie rondes dankt Patrick Mulder de aanwezigen voor hun inbreng. W+B
gaat dit allemaal uitschrijven en dat daarna checken bij de aanwezigen. Hij roept
iedereen op vooral te reageren, of de inbreng goed verwoord is. Daarna zal in de
ontwerprondes tot eind volgend jaar naar de stakeholders worden teruggekoppeld
hoe met de ingebrachte wensen wordt omgegaan en of ze een plek in het ontwerp
krijgen. Joost van de Beek heeft deze middag veel energie, ideeën en
betrokkenheid gezien. We nemen dit allemaal mee, dat betekent veel huiswerk.
Maar de stakeholders mogen Rijkswaterstaat en W + B er aan houden, dat er
terugkoppeling plaats vindt.
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In zijn slotwoord herinnert Lukas Meursing aan het bestaan van de nieuwsbrief
over project Afsluitdijk. Iedereen kan zich daarop abonneren via de site
www.rijkswaterstaat.nl/toekomstafsluitdijk Op deze site is sinds kort ook een
video over het project te zien.
Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en wenst iedereen een goede
thuisreis.
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