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VDORWDORD 
Ter afsluiting van mijn studie bouwtechnisch ontwerpen aan de Technische Universiteit 
Eindhoven ben ik op zoek gegaan naar een project dat zowel een maatschappelijke als 
bouwkundige uitdaging in zich heeft. Tevens was ik op zoek naar een niet alledaags 
afstudeerproject. Een actueel probleem wat toen, en nu nog steeds, speelt is de 
klimaatverandering. Mede door de berichtgeving in de media en mijn eigen fascinatie door 
de zee ben ik tot dit project gekomen. 

Augustus 2007, Guido Slokkers 
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1 INLEIDING 

Zeespiegelstijging en woningbouw. Wat hebben deze twee dingen met elkaar gemeen? Op 
het eerste gezicht weinig. Toch zijn het deze twee maatschappelijke problemen die voor 
een oplossing kunnen zorgen. 
Enerzijds is er op dit moment het actuele probleem van de klimaatverandering. De 
temperatuur op aarde stijgt waardoor de ijskappen smelten met als gevolg een stijgende 
zeespiegel. Zeker een land als Nederland heeft hier direct mee te maken. Zo zullen er 
vragen komen of de dijken wei hoog genoeg of sterk genoeg zullen zijn. Er zal dus in de 
toekomst een oplossing moeten komen, er zullen dus dijkverbeteringen moeten worden 
toegepast. 
Het andere probleem waar we mee te maken krijgen is de steeds verder uitbreidende 
woningmarkt. Op den duur krijg je vragen van waar kan men nog rustig wonen, genieten 
van de natuurlijke omgeving. Waar kan men de drukte van de steden nog ontvluchten? 
Het idee dat dan voor de hand ligt is even simpel als complex. Woningbouw combineren 
met de zeewering: de combi-dijk is geboren. Maar nu rijzen weer de vragen als, "is het 
mogelijk hier te bouwen?" en "zal de woning wei sterk genoeg zijn?". 
In dit rapport wordt getracht een oplossing aangedragen hoe met deze kwestie om te 
gaan. 
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2 THEORETISCHE ONDERBOUWING 

2. 1 PRDBLEEMBTELLING 

De druk vanaf land en zee 

Doordat het klimaat veranderd moet er rekening gehouden worden met een snellere 
stijging van de zeespiegel, een toename van de rivierafvoeren en een toename in 
stormintensiteit. De exacte omvang van de klimaatveranderingen is onzeker. Ook worden 
de dagelijkse vloedwaterstanden hoger en het getijverschil groter. Bovendien daalt de 
bodem in Nederland zelf. De kustzone daalt met enkele centimeters per eeuw. 
Bodemdaling en zeespiegelstijging leiden tot grotere belastingen op de waterkeringen. Om 
de grotere belastingen als gevolg van relatieve zeespiegelstijging op te kunnen vangen, 
zijn in de toekomst sterkere en bredere waterkeringen nodig. Verschillende plaatsen langs 
de kust met dijken en smalle duinen voldoen niet aan dit in de toekomst benodigde profiel 
als gevolg van de zeespiegelstijging. Dit zijn de zwakke schakels van de toekomst 
waardoor de druk op de dijken toeneemt. 

Een ander probleem dat zich voordoet is de druk vanaf de landzijde op de zeeweringen. 
Reden hiervoor is dat het gebruik achter de waterkering toe neemt. Hier moet gedacht 
worden aan recreatie, industrie en bebouwing. Dit is het resultaat van de toename van de 
welvaart, vrije tijd en bevolking. 
Hierdoor ontstaat steeds meer kapitaal direct achter de dijken dat beschermd moet worden 
tegen de zee. 

Samengevat zijn er dus twee problemen: namelijk de stijging van de zeespiegel en de 
steeds verder uitbreidende bebouwing. 

Het eerste probleem, de stijgende zeespiegel dient te worden aangepakt. Gebeurt dit niet 
dan krijgen we steeds vaker te maken met overstroming en op den duur zelfs 
dijkdoorbraken. Er moeten dus dijkverbeteringen plaats vinden, mede omdat een aantal 
dijken al niet meer voldoen aan de huidige regelgeving. Zeker voor Nederland zijn de 
dijken en duinen van levensbelang omdat een groot gedeelte van het land onder de 
zeespiegel ligt. 

Het tweede probleem, de groeiende bebouwing, is op te lossen door de woningmarkt te 
verschuiven richting de zee, tot zelfs op de grens van land en zee. Hierdoor is het idee 
ontstaan om deze twee problemen te koppelen en er een eenduidige oplossing te vinden 
voor deze problemen. 
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2. 2 ANAL YS£ DRUK VANAF Z££ 

Om bescherming te bieden tegen het zeewater hebben het zuiden, westen, centrum en 
noorden van ons land bescherming nodig. Grote delen van deze gebieden liggen lager dan 
het gemiddelde hoogwater (NAP). 
Nederland wordt tegen het zeewater beschermd door een natuurlijke en een kunstmatige 
waterkering. De natuurlijke defensie bestaat uit de duinen en zandheuvels. Deze liggen 
uitsluitend langs de Noordzee kust en worden op een aantal plaatsen onderbroken door de 
monding van de zeearmen. Langs de Waddenzee liggen geen duinen. De bescherming van 
de eilanden en de Friese en Groningse kust bestaat uitsluitend uit kunstmatige 
waterkeri ngen. 
In totaal ligt er in Nederland ongeveer 3500 km primaire waterkering. Primaire 
waterkeringen zijn duinen, rivier-, meer- en zeedijken, stormvloedkeringen en dammen. 
Ze beschermen ons land tegen overstromingen vanuit de grote rivieren, het IJsselmeer, 
het Markermeer en de Noordzee. Daarnaast zijn er de niet-primaire waterkeringen, zoals 
boezemkaden, polderkaden en kanaaldijken, die Nederland beschermen tegen 
overstromingen vanuit binnenwateren. Ongeveer 90 procent van de primaire 
waterkeringen wordt beheerd door de waterschappen, een tiental kilometers is in handen 
van gemeenten en provincies, en de rest wordt beheerd door het Rijk. Primaire 
waterkeringen beschermen 66 procent van Nederland. Daarnaast is er ca. 14.000 km aan 
regionale waterkeringen zoals boezemkaden, kanaaldijken e.d. 

Km primaire waterkering in beheer van waterschappen 
duinen zeedijken rivierdijken meerdijken 
260 430 1430 1017 

Bran: Unie van Waterschappen 
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Zeespiegelstijging 

Gezien de grote onzekerheden omtrent de omvang van relatieve zeespiegelstijging, wordt 
voor het beleid en beheer uitgegaan van scenario's. Afhankelijk van de toepassing wordt 
uitgegaan van een van de volgende scenario's (gebaseerd op rapporten van het 
Intergovernmental Panel on Climate Change I IPCC): 

1. minimaal scenario : 20 cm/eeuw 

Toepassen bij beslissingen met korte ontwerpduur (orde 5 jaar) , geringe investering of 
hoge mate van flexibiliteit (zandsuppleties). 

2. midden scenario: 60 cm/eeuw 

Toepassen bij beslissingen met langere ontwerpduur (orde 50-100 jaar), grate investering 
en weinig flexibiliteit (dijken en stormvloedkeringen). 

3. maximaal scenario: 85 cm/eeuw +10% toename wind 

Toepassen bij reservering van ruimte. 
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Kustdefensie 

Om het achterland te beschermen zijn er verschillende soorten kustdefensie. 
In Nederland komen grofweg een aantal soorten kustdefensie voor, namelijk: 

Zeedijken 
Duinen 
Dammen 
Golfbrekers 

Zeedijken 
De dijken, oak wei kunstmatige zeeweringen genoemd zijn aangelegd door de mens. Zo 
worden de dijken die direct aan zee liggen zeedijken genoemd. Liggen er meerdere dijken 
achter elkaar dan noemt men de dijk die de eerste aanval van het zeewater moet 
opvangen de waterdijk. Daarachter ligt de slaperdijk en daar achter de eventuele dromer. 
Die laatste twee worden oak wei droge dijken genoemd. Deze zijn ongeschikt voor het 
gevecht met het zeewater. De golfslagkracht speelt bij deze dijken een belangrijke rol. 

Duinen 
De duinen zijn de natuurlijke zeeweringen in het Westen van ons land. Deze zeeweringen 
worden ook wei veranderlijke zeeweringen genoemd, in tegenstelling tot de statische 
dijken. 
Wind, zan en zee zijn eigenlijk nog steeds bezig om met zand de kust te vormen. 

Dammen 
Na de grate watersnoodramp van 1953 is men in Zeeland begonnen met het aanbrengen 
van de Delta-werken. Deze bestaan uit een aantal kunstmatige primaire zeeweringen, met 
als hoofddoel het weren van de zee. De Deltawerken hebben tevens de kustlijn met enkele 
honderden kilometers heeft verkort. 

Golfbrekers 
Golfbrekers zijn er hoofdzakelijk in twee verschillende vormen. Op de standen met duinen 
komen ze voor als lange rijen houten palen. Maar ze kunnen oak voorkomen in de vorm 
van strekdammen. 
Bij duinen zorgen deze ervoor dat het zand min of meer op zijn plaats blijft. De golven 
worden gebroken en stromingen worden geremd. Bij dijken komen veelal strekdammen 
voor, met uiteraard het zelfde doel: het breken van de golven. 

WDNEN OP DE GRENS VAN LAND EN ZEE 15 



WDNEN OFI DE GRENS VAN LAND EN ZEE 16 



Duinen of dijken? 

Voor het project heb ik gekozen voor de dijken in plaats van de duinen. Reden hiervoor is 
dat ik de duinen zie als zeer karakteristiek voor Nederland en zijn duinen een natuurgebied 
met een diverse flora en fauna. En mede hierdoor wil ik het Hollandse duinlandschap zo 
min mogelijk aantasten. Een andere reden is dat de dijken op den duur verbeterd moeten 
worden. Hierdoor is het een mooie uitdaging om naast dijkverbetering de dijken te 
voorzien van extra functies, zoals het wonen. Duinen en stranden hebben op dit moment al 
de functie, naast die van zeewering, van recreatie en publieke ruimte. Dijken hebben dat 
op dit moment nagenoeg nog niet. Door integratie van extra functies kan de dijk een 
aantrekkelijke publieke en private ruimte worden. 
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Geschiedenis van de Zeedijken 

Wanneer en waar precies de eerste dijkjes tegen het zeewater zijn opgeworpen is niet 
bekend. Oude akten spreken van bedijkingen rond het jaar 1000 in Friesland en Groningen 
onder invloed van kloosters. Rond 1100 kwam dit ook voor in Noord- en Zuid-Holland en 
Zeeland. In die tijd werden de dijken opgeworpen om de cultuurgrond te beschermen 
tegen het zoute zeewater. De bewoners hoefden zich nog geen zorgen te maken, deze 
woonden in die tijd op natuurlijke verhogingen in het landschap. Tevens lag het land hoger 
ten opzichte van de zee en was het land nog dun bevolkt. Onder invloed van de kracht van 
het zee en rivierwater veranderde het oude land in een groot aantal eilanden. Om verdere 
afbrokkeling te voorkomen bedijkten de eilandbewoners hun gebied . 

De dijken die ten behoeve van de omdijkingen gemaakt werden, namen de waterkerende 
functie over van de achterliggende dijk. Van 'wakker' werd een dergelijke waterkering een 
'slaper' en vaak ook nog een 'dromer'. Deze dijken dienden vaak aileen nog als extra 
veiligheid . 

In die tijd werden de dijken aangelegd met de schop en de kruiwagen, dus zonder 
computers en zonder kennis van grondmechanica, springvloed en getijdetafels. Ze werden 
gebouwd met materiaal uit de omgeving, zoals klei en hout. Het duurde nog tot de 19e 
eeuw voordat er stenen dijken kwamen. 
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Landschappelijke betekenis 

De dijk is een waterkering die zich op het land bevindt. Dijken dragen in belangrijke mate 
bij aan de verscheidenheid en herkenbaarheid van het landschap en zijn daarmee voor de 
belevingswaarde van het landschap belangrijke elementen. Dijken vormen het gehele jaar 
door een visuele barriere en geven daarmee beslotenheid en bepalen door hun ligging de 
maat en richting van het landschap, waardoor ze orienteringsmogelijkheden bieden. 
Belangrijk is ook het bodemgebruik. Van oorsprong komt op de dijken grasland voor, en 
vormen ze daarmee groene linten in het landschap. 

Bebouwing en andere met de dijk samenhangende elementen als dijksloten, sluizen en 
coupures verhogen de landschappelijke betekenis van een dijk door de afwisseling die deze 
elementen er aan geven. 

Bepalend voor de betekenis van een dijk zijn de hoogte, de toestand waarin het trace en 
het profiel van de dijk verkeren, het bodemgebruik en het al dan niet voorkomen van met 
de dijk samenhangende elementen. De laatste decennia doen zich voor de dijken weer 
nieuwe gebruiksmogelijkheden voor of hebben een andere betekenis gekregen. 
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De opbouw van een dijkprofiel 

In Nederland komen in hoofdzaak twee profielen voor: 
profiel met buitenberm 
profiel zonder buitenberm 

Het profiel van de dijk bestaat uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en het 
bovenbeloop. Boven op de dijk ligt vaak gras. Onderaan, op de ondertafel en (deels) 
boventafel, ligt natuursteen of l iggen betonblokken die de eerste klappen van de golven 
opvangen. 

globale afmetingen djjklichaam 
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2.3 ANALYSE DRUK VANAF HETLAND 

Omdat de welvaart in Nederland nog steeds stijgt en ook de bevolking nog steeds groeit, is 
er behoefte aan meer woningbouw. Hierdoor ontstaan er buiten de bestaande dorpen en 
steden steeds meer woonwijken om aan de wensen en behoeften van de mensen te 
voldoen. Niet aileen woningnood is een probleem, ook steeds meer mensen trekken uit de 
stad weg en willen ruimer en luxer wonen. Door deze vraag zijn onder andere de vinex
locaties ontstaan. Deze compleet nieuwe woonwijken liggen geheel buiten de stadskern. 
Een bijkomend nadeel is dat op deze manier Nederland volgebouwd wordt. Open ruimten 
worden op deze manier steeds schaarser. Hierdoor word er steeds korter achter de dijken 
gebouwd, wat een veiligheidsprobleem met zich meebrengt. 

De huidige veiligheidsnormen zijn in de jaren '50 van de vorige eeuw vastgesteld en mede 
gebaseerd op het toenmalige aantal te beschermen inwoners en ge'investeerd kapitaal. 
Mogelijk kan in de toekomst voor de gebieden waar sprake is van groei in investeringen en 
bevolking, een hager veiligheidsniveau overwogen worden. Hiermee moet nu al rekening 
worden gehouden, zodat de optie van toekomstige aanpassingen van de waterkeringen, 
zoals verbreding en versterking, uitgevoerd kan blijven worden. 

Het gebruik in en achter de waterkering (zoals wonen, recreatie en bedrijvigheid) neemt 
toe. Dit is het resultaat van een toename van de welvaart, vrije tijd en bevolking. 
Bovendien biedt het beleid voor handhaving van de kustlijn vertrouwen aan investeerders 
dat de belangen worden beschermd. Dit is echter een schijnzekerheid; weliswaar wordt de 
kustlijn gehandhaafd en dus structureel verlies van land voorkomen, maar incidentele 
schade door afslag bij stormen kan altijd plaatsvinden. Belangen in en voor de 
waterkering, dus in buitendijks gebied, staan bloat aan grotere risico's dan achter de 
waterkering. 

WDNEN OP DE GRENS VAN LAND EN ZEE 25 
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Ondanks dit risico is bouwen dicht aan zee populair. Blijkbaar wordt het risico niet meer 
gevoeld als lange tijd een calamiteit uitblijft, of wordt het risico door de eigenaren 
geaccepteerd. Bij een zeer zware storm zal langs de gehele kust schade door kustafslag 
optreden. Het Rijk wordt al gauw na zo'n calamiteit door de maatschappij verantwoordelijk 
gesteld, ook al staat elk individu in dit buitendijks gebied voor eigen risico. Als gevolg van 
bebouwing dicht aan zee zijn er enerzijds aantrekkelijke woongebieden en badplaatsen 
ontstaan. Anderzijds heeft de kust een deel van haar beweeglijkheid verloren. Dit laatste is 
ook het gevolg van harde waterstaatkundige werken zoals havenhoofden en dijken. Een 
bedijkte kust kan letterlijk geen kant op. Deze ontwikkeling, waarin een kustlijn een harde 
grens wordt, die veel bescherming vergt, wordt aangeduid met 'bolwerkvorming'. 
Bolwerken zijn vaak een gevolg van noodzakelijke ingrepen uit het verleden. 

In Zeeland, waar de zeereep van nature vaak smal is, vormt de combinatie van (smalle) 
duinen en harde elementen de waterkering. In Noord-Holland zorgen de Hondsbossche en 
Pettemer zeewering voor bescherming waar geen duin (meer) is. Bebouwde kusten en 
door harde verdedigingen vastgelegde kusten beperken echter het natuurlijk 
aanpassingsvermogen van de kust. Daar waar eenmaal bebouwing staat, ligt immers een 
wens om deze te beschermen tegen de krachten van de zee. De kust is 'star' geworden. 
De kustlijn heeft daar geen ruimte om te fluctueren. 

Nieuwe activiteiten op zee 

Vanwege ruimtegebrek op het land is er de afgelopen jaren sprake van een groeiend 
aantal plannen voor activiteiten op zee die een sterke relatie met de kust hebben. 
Actueel zijn de discussies over het verplaatsen van functies van land naar zee: 
windmolens, uitbreiding van de Maasvlakte, zandwinning en in de (verre) toekomst 
mogelijk een verplaatsing van Schiphol naar zee. 
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2. 4 HUIDIGE METHDDEN VDDR INTEGRA TIE WDNINGBDUW EN ZEE 

Om de druk op de kust te verminderen is de meest voor de hand liggende oplossing om 
deze twee problemen, de druk vanaf zee en de druk vanaf land, samen te nemen en er 
een eenduidige oplossing voor te vinden: woningbouw aan zee, met een waterkerend 
karakter. 

Wat is er in het verleden al gedaan met bebouwing aan zee? 
De meeste gebouwen die tegenwoordig aan de zee liggen hebben veelal een horeca 
functie, zoals hotels, restaurants en gebouwen met een publieke functie. Deze gebouwen 
zijn op de dijk gebouwd en worden door een op de dijk liggende boulevard gescheiden van 
de zee. Voorbeelden hiervan zijn o.a. te vinden in Oostende, Belgie, en Vlissingen . 
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2. 5 DIJKBEBDUWING 

Vroeger werden de dijken opgevat als louter waterstaatkundige elementen en zijn 
vrijgehouden van bebouwing. De enige dijkbebouwing die werd toegepast was op de 
rivierdijken. Zeedijken werden veelal vrijgehouden van bebouwing. De weinige bebouwing 
die voor kwam bestond veelal uit vuurtorens. 
Zoals hiervoor vermeld bestond de enige dijkbebouwing langs de rivieren. Deze ontstond 
nadat er gebouwen verrezen bij de dijken zoals steenfabrieken en werven. Hierdoor 
trokken in de negentiende en twintigste eeuw veel arbeiders naar de dijken. In het begin 
vestigden zich hier de minder draagkrachtigen van een dorp. Later volgden ook winkeliers, 
cafehouders en ambachtslieden. 
Voor de beter gesitueerden begon het uitzicht over de rivier een rol te spelen. Hierdoor 
neemt van het einde van de negentiende eeuw het aantal woonhuizen toe. Door dit uitzicht 
over de rivier vestigden ook welgestelde zich hier met directeurswoningen bij de 
steenfabrieken, pastorieen en herenhuizen. Hierdoor werd er aan de dijk gewerkt, 
gewoond en gedronken en naar de kerk gegaan. 

Bebouwingstypologie 
De dijkbebouwing is erg divers van karakter. Grote en kleine panden staan dwars op de 
dijk of erlangs, halverwege of onderaan. Een echte dijkwoning reageert echter op de 
niveau verschillen van het dijklichaam. Panden op een aanberming of onder aan de dijk 
zijn gebouwd op een vlakke ondergrond, waardoor deze niet veel verschillen van een 
doorsnee woning. Vroeger was het bouwen direct tegen een dijktalud het meest 
gebruikelijke en goedkoopste. Bij het bouwen van een dijkhuis hield men vroeger rekening 
met de windrichting en de stand van de zon. Men paste een gebouw aan de topografie aan 
en volgde de logica van de omgeving. 
De eigentijdse dijkwoning reageert op het klimaat, situering en topografie van de 
bouwlocatie. Op die manier ontworpen, krijgt het gebouw op een vanzelfsprekende manier 
onderling verschillende gevels en een locatiespecifieke bouwvorm, waardoor het hecht aan 
zijn omgeving wordt verankerd. 
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Multifunctioneel gebruik van primaire waterkeringen 

Naast de vraag van een veilige kust is er tevens vraag naar andere functies. Veel 
betrokken partijen, waaronder gemeenten en provincies, kijken ondermeer naar 
mogelijkheden om de huidige waterkering op functionele wijze te gebruiken. Aangezien het 
multifunctionele gebruik van de waterkeringen op dit moment nog sporadisch voorkomt 
zijn er al wei enkele voorbeelden van te vinden. 
Zo is er in Dordrecht een project waarbij de dijkverbetering is toegepast door middel van 
woningbouw. Het project, genaamd de Dortse wand, is een wijk waar de dijk is verhoogd 
en verstevigd met behulp van een L-wand constructie waar huizen op gebouwd zijn. 
Een ander voorbeeld zijn de flexibele keringen in Kampen. Hier word de kering gevormd 
door de gevels aan de kade. Deze krijgen waterkerende ramen en schotbalken in de 
deuropeningen. Ter plaatse van de openingen tussen de woningen worden 
hefschuifkeringen geplaatst. 
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2.6 HAALBAARH£/D 

Maatschappeljjke haalbaarheid 

Onder de bevolking zullen zowel voor als tegenstanders voor dit project zijn. Het originele 
concept heeft dan ook een aantal positieve punten: het eentonige karakter van de dijk dat 
verdwijnt (dit kan door mensen ook gezien worden als een negatief punt); het gebied 
wordt verder ontwikkeld en heeft dus meer mogelijkheden en het biedt een prachtig 
uitzicht over de zee voor bewoners. Nadelige gevolgen zijn de ontoegankelijkheid van de 
dijk en het ogenschijnlijke gevaar om op de dijk te wonen. 

Technische haalbaarheid 

Om het project werkelijk te realiseren zal er een technische haalbaarheidsstudie gemaakt 
moeten worden. Metals belangrijkste punt het handhaven en verbeteren van de veiligheid, 
zowel voor de nieuw te bouwen woningen als voor het achterland. Zoals uit het verleden 
en uit referentieprojecten blijkt is het technisch mogelijk om op de dijk te bouwen. Niet 
aileen de belasting op de dijk moet hier bekeken worden maar ook de kracht van water en 
wind op het nieuw te bouwen project. Wei belangrijk is om vooraf grenzen te stellen aan 
de mate van de bebouwing en belasting op de dijk. 

Bestuurlijk juridische haalbaarheid 

Het huidige kustbeleid verbiedt in principe het bouwen op de waterkering. 
Juridisch gezien lijken er wei mogelijkheden te zijn voor de dijkbebouwing, al moet er 
uiteraard wei rekening gehouden worden met de diverse wettelijke voorwaarden. 
Voorbeelden in Kampen en Dordrecht Iaten zien dat wanneer het belang van een project 
groat genoeg is, elke waarde kan wljken. 

Kostentechnische haalbaarheid 

De realisatie van het project is kostbaar, echter bepaalde kosten zullen toch gemaakt 
moeten worden voor dijkverbeteringen uit veiligheidsoverwegingen. Door het gelijktijdig 
integreren van woningbouw kunnen de kosten gedrukt worden en wordt het project deels 
door het Rijk en deels door particulierern bekostigd. 
De publieke ruimte spee'lt hierin ook een rol. Door het toevoegen van kleinschalige horeca, 
zorgen ook de ondernemers voor het di'Ukken van de kosten . Kortom: de kosten zijn 
weliswaar hager, maar dat geldt eveneens voor de baten. 
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3 STELLINGNAME 

3. 1 KUBT EN ZEE 

Wat is nu eigenlijk de kust? 
Welk gevoel roept het bij mensen op? 
Is het de haardunne scheidingslijn van schuimend zeewater en land? 
Is het een gebied waar de vorm van het land verwijst naar zee of is het de streek waar een 
zeeklimaat heerst? 
Is het een streep, een strook, een band, een zone of een vlak? 
Allemaal vragen zonder eenduidig antwoord. 

De kust wordt gezien als een gebied op de grens van land en zee 
Tevens wordt het begrip kust sterk afhankelijk van de beleving gedefinieerd. De 
wetenschap kan geen universele grenzen aangeven waar kust begint en ophoudt, het laat 
ruimte om kust als een eigenschap te beschouwen. 
Kust is vanuit dat oogpunt een beleving van ruimte: 
de beleving van het grensgebied tussen zee en land fysiek, sociaal en mentaal. Dat 
grensgebied kan tal van vormen aannemen. Zo bestaan er rotsige, zandige, grillige en 
rechte kustlijnen. 

Door de klimaatveranderingen in de toekomst zal de zeespiegel steeds verder stijgen. Ook 
de stormen worden heftiger. Door deze ontwikkelingen zal de zee een gevaar voor de 
mens op leveren. Toch is de zee ook een vriend. Zo wordt hij steeds vaker aangemerkt als 
potentieel wingewest voor duurzame energie. Zee en kust zijn daarnaast het territoir van 
een groeiende beleveniseconomie. Meer mensen willen de zee intenser beleven. Dat 
betekent: meer zee, meer doorleefde zee. Dit alles vraagt een nieuwe omgangsvorm met 
zee en kust. In Nederland wordt de grens tussen land en zee gescheiden door de natuurlijk 
ontstane duinen en kunstmatige weringen: de dijken. De dijk kan landschappelijk gezien 
worden als een natuurlijke beeindiging van het landschap, maar de dijk is gewoon 
materiaal, gemaakt van zand, klei en basalt beton. De dijk is ook vorm: profiel, taluds, 
slingerend of juist kaarsrecht. De dijk van de toekomst is specifiek van vorm, per plek 
verschillend, hier en daar misschien veel hager of weer breder. En de dijk is in de 
toekomst een programma: de dijk kan versterkt worden met tal van functies zoals wonen, 
werken en recreeren. Niet Ianger is de enige functie die van waterkering, een weermiddel. 
De dijk wordt in de toekomst dus een combinatie van de verschillende functies. 
Door deze uitdaging aan te gaan ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het wonen, 
werken en recreeren, waardoor een totaal nieuwe woontypologie ontstaat: een uniek 
object met een grate meerwaarde voor zowel de mens als zijn omgeving. 
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3.2 VISIE 

Bouwen op de grens van land en zee, ofwel bouwen op de grens van twee verschillende 
werelden. Waarom is dit nu zo speciaal? Natuurlijk is als eerste als uitgangpunt gekozen 
voor het oplossen van praktische problemen, zoals de woningnood en de stijgende 
zeespiegel. Maar het gebied blijkt zoveel in zich te hebben, er is veel meer aan de hand. 
Zoals uit de voorgaande analyses al blijkt is de beleving van het gebied van groot belang. 
Door allerlei factoren trekt het de mensen aan. Of het nu de rust is van het gebied, de 
vrijheid die het biedt, of het uitzicht. Het zijn allemaal elementen die de beleving van 
mensen be'invloeden. Daarom is het project gericht op de belevenis van wonen op de grens 
van land en zee. Beleving krijgt hierin dus een centrale positie: de beleving van varen op 
zee, werken in weer en wind en van wonen aan het water. De bewoners moeten als het 
ware de zee kunnen proeven, ruiken, voelen en zien, ervaren dus. 

Doordat dit gebied juist die aantrekkingskracht in zich heeft zou je zeggen dat deze locatie 
uitermate geschikt is om te wonen. Op het gebied van beleving is dat natuurlijk zo, maar 
naast de vele voordelen van deze locatie bevat het wonen hier ook nadelige effecten, zoals 
de klimaatverandering, de zeespiegelstijging en de stormen vanaf zee. Er komt hier een 
veiligheidsprobleem om de hoek kijken, waarvoor een oplossing gevonden moet worden. 
Dit alles kan als een uitdaging beschouwd worden. Ook de elementen die voor een 
onveilige situatie zorgen dragen bij aan een grote belevingswaarde. 

Tevens kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige natuurlijke elementen. Zo kunnen 
elementen als zon, wind en zeewater worden gebruikt: er is er op de locatie enorm veel 
water voor handen, het waait er veel harder en het lijkt of de zon hier harder schijnt. AI 
deze elementen vinden we op de grens van land en zee. Naast deze letterlijke betekenis 
kan deze grens ook figuurlijk gezien worden. Zoals de grenzen opzoeken, hoe ver kan ik 
gaan? De nieuwsgierigheid naar de horizon, en misschien wei het uitdagen van de 
oneindige zee. 
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Bouwen op de grens houdt hier dus letterlijk in, bouwen op de dijk. De twee problemen 
van waterkeren en uitbreidende woningbouw worden samen genomen en ge'integreerd tot 
een oplossing. Hierdoor word de dijk in de toekomst een programma: de dijk kan versterkt 
worden met tal van functies zoals wonen, werken en recreeren. Niet Ianger is de enige 
functie die van waterkering, een weermiddel. De dijk wordt in de toekomst dus een 
combinering van de verschillende functies. 

Naast de oplossing voor het woningprobleem, is het natuurlijk een geweldige plaats om te 
wonen. Deze woningen vormen een totaal nieuwe woontypologie en passen natuurlijk 
uitermate goed in ons 'waterland'. De mensen kunnen hier genieten van aile 
eigenschappen van de kust in hun waning, die meer is dan een waning aileen. Het heeft 
eveneens werende eigenschappen en draagt dus bij aan de veiligheid van het achterland. 
Door de verschillende functies aan de dijk (verbetering) toe te kennen, ontstaan er ook 
meerdere mogelijkheden voor het gehele gebied. Zo kan er recreatie toegekend worden 
aan het gebied en de dijk. Voorheen was deze recreatie aileen aan de stranden en in de 
duinen te vinden. Maar deze dijken liggen in een gebied wat (bijna) dezelfde 
eigenschappen bevat als in het duingebied. Waarom dan hier geen recreatie? 
Door deze uitdaging aan te gaan ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het wonen, weren 
en recreeren. 
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3. 3 DDELSTELLING 

Om het probleem van de dijkverbeteringen en het huisvestingsprobleem op te lossen 
wordt er een multifunctionele dijkverbetering ontwikkelt, die naast zijn zeewerende functie 
ook de functies van huisvesting en publieke ruimte bevat.De functies weren, wonen en 
recreeren worden ge·integreerd tot een ontwerp. Tevens word getracht de figuurlijke grens 
op te zoeken en deze eveneens te integreren in het ontwerp. 

3.4 U!TGANGSPUNTEN 

1. Algemene uitgangspunten: 

Wonen op de dijk: 
Een object realiseren dat een combinatie is van de volgende functies: 

Woningbouw 
Primaire zeewering (verbetering) 
Ontspanning I recreatie 

Door woningbouw, zeewerin9 en publieke ruimte te combineren ontstaat er een 
multifunctioneel object dat naast woningbouw en recreatie ook de veiligheid van het 
achterland garandeert. 

De woning moet een grens zijn tussen de zee en hetland. 
Echter moet het ook een verbinding zijn tussen de twee verschillende 'werelden' aan de 
kust. 

2. Uitgangspunten voor de woningen 

Door de verschillende functies te combineren ontstaat er een bouwwerk dat de 
eigenschappen van wonen, weren en recreeren bevat. 

Beleving 
Belangrijk punt is de beleving van het gebied in en om de woningen. Hiermee wordt 
bedoeld dat de eigenschappen van het gebied terugkomen in de woningen. 

Eigenschappen als beleving van het getijde, de stilte en rust van de kust en de ruigheid, 
gevaar, verrassing en avontuur. 
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Uitzicht op de horizon 
Een belangrijk gegeven dat aanwezig is in het gebied, is het uitzicht op zee en de horizon. 
Dit is gegeven is al aanwezig en moet ook aan de woningen worden toegekend. Hierdoor 
wordt de relatie met het gebied en de beleving versterkt. 

Open I gesloten 
De woningen moeten een open structuur hebben naar het gebied toe. 
De woningen moeten echter gesloten zijn tegen weersinvloeden van buitenaf, dit in 
verband met de veiligheid en behaaglijkheid. 

Relatie binnen 1 buiten 
Door de relatie binnen I buiten de vervagen, moeten de bewoners ervaren dat ze in het 
kustgebied wonen. Er moet dus een duidelijke relatie met de omgeving zijn. 

Autarkische middelen 
Doordat in het gebied een overvloed aan wind, zon en zee aanwezig is, moet gekeken 
worden of de woningen een bepaalde vorm van autarkie kunnen bevatten. Hierbij moet 
gedacht worden aan bepaalde vormen van energie door wind, zon of water. 

Toezicht 
Doordat de primaire leewering op deze manier bebouwd is houden de bewoners tevens 
toezicht op de zee, en is er dus een permanente zeebewaking. 

Eisen 
Naast de aanvui'lende eisen moeten de woningen voldoen aan de regelgeving van een 
normale woning (Bouwbesluit, Woningwet, etc). 

Toegankelijkheid 
Omdat de dijken op dit moment nog redelijk ontoegankelijk zijn zal ook hier aandacht aan 
besteed moeten worden. 

Routing 
Om de beleving te versterken is de routing een belangrijk gegeven. Zo zal de routing al 
onder aan de dijk moeten ontstaan. 
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3 Uitgangspunten voor de zeewering 

Open I gesloten structuur 
Een belangrijk uitgangspunt is het begrip open/gesloten. Zo moet de waning enerzijds een 
open, uitnodigend karakter hebben voor de bezoekers en de bewoners, en anderzijds een 
gesloten karakter voor storm en water. Dit kan op twee manieren worden opgevat, ten 
eerste zal de vormgeving uitnodigend voor de mens moeten zljn, waarbij het een open 
structuur bevat. Tegelijkertijd moet het gebouw weerstand bieden tegen de stormen en 
het hoge water vanuit zee. 

Dynamiek 
Om te refereren aan de zee zal de dynamiek van de zee teruggebracht moeten worden in 
het gebouw. Zo kan gedacht worden aan dynamische elementen die letterlijk open en dicht 
kunnen. Door de dynamiek in de waning verandert, gelijktijdig met de verandering van het 
weer, het aanzien van de waning. 

Veiligheid 
De nieuwe zeewering moet voldoende veiligheid bieden voor de woningen en het 
achterliggende land. Het moet dus aan de minimale eisen voldoen voor nu, maar zeker aan 
die van de toekomst. 

Nieuwe skyline 
Door de nieuwe zeewering zal een verandering in de skyline plaatsvinden die zowel van 
land als zee is waar te nemen. 
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4. Uitgangspunten voor publieke ruimte 

De publieke ruimte bevat het gebied in en random de woningen. Dit vormt de verbinding 
tussen het gebied en het gebouw. 

Toegankelijkheid 
Om er een publieke ruimte te maken zal deze natuurlijk toegankelijk gemaakt moeten 
worden voor de bewoners en bezoekers. 
De publieke ruimte bestaat uit een wandelpromenade: 
de dijk zelf kan gezien worden als een grate tribune waarbij het schouwspel bestaat uit de 
zee, de horizon en de bezoekers. 
Het moet een plaats worden die als doel heeft flaneren en uitrusten met zicht op zee en 
horizon. 

Recreatie 
De publieke ruimte kan tevens voorzien worden van functies van recreatiemogelijkheden. 
Zoals kleinschalige horeca, watersportvoorzieningen en voorzieningen voor evenementen. 
Deze facetten moeten ge"integreerd worden met de woningen. Door toevoegen van 
recreatie ontstaat een meerwaarde voor het gebied en worden de mensen aangetrokken. 

Samengevat zijn de voordelen van the combinatie dijk: 

Voor het landschap: 
ruimte intensivering door bouwen op de dijk 
niet traditionele dijkverbetering 
veiligheid voor het achterland 
nieuwe skyline 

Voor de bewoners 
de ervaring van Ieven op de grens van land en zee 
aantrekkelijker door meerdere functies: werken en wonen 
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4 CONCEPT 

Naar aanleiding van de voorgaande uitgangspunten is er een model ontstaan wat aan deze 
uitgangspunten voldoet. 

Het model bestaat uit twee schuine hellingen, die richting aangeven. Aan de landzijde wijst 
de helling richting zee, en aan de zeezijde van bovenaan de dijk richting de zee. De 
hellingen kunnen gezien worden als een routing die de bewoner vanuit het land over de 
dijk naar zee leidt. De hellingen verspringen ten opzichte van elkaar om een duidelijke 
scheiding aan te brengen tussen het landgedeelte en het zeegedeelte. Op deze manier 
ontstaat er tevens een ruimte die het overzicht behoudt tussen de twee werelden . Tevens 
is het een rustpunt. Om de dijk toegankelijk te houden voor publiek is ter plaatse van de 
kruin, de woning als het ware 'opgetild'. Hierdoor wordt de routing over de dijk niet 
onderbroken en ontstaat er gelijktijdig een nieuwe routing in de andere richting over de 
dijk. De routing over de dijkkruin is publiek gebied, de routing in de woning, privaat. 
Hierdoor lopen beide routings over elkaar heen en wordt de dijk zowel privaat als publiek 
gebied. 
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4. 1 BT£D£BDUWKUNDIG 

De woningen op de dijk moeten karakteristiek zijn voor de omgeving. Dit wil zeggen dat ze 
een eigen karakter/identiteit moeten hebben voor zowel de directe omgeving, als in het 
totaalbeeld. Om de vrijheid en het open karakter van de dijk te waarborgen is gekozen om 
de woningen te groeperen. De woningen staan los van elkaar en vormen samen met 
ongeveer 20 woningen een groep. Tussen de groepen ontstaan ruimten die het open 
karakter waarborgen. Doel is om iedere groep een eigen karakter mee te geven. Dit om 
het een eigen identiteit mee te geven voor zowel bezoekers als bewoners. Vanuit zee en in 
mindere mate van uit land vormt de groep een herkenningspunt op de kustlijn. Een 
'landmark'. Op deze manier kan men zich orienteren in het landschap. Vooral van uit zee 
kan men bepalen waar men zich voor de kust bevindt. Het moet iets typisch zijn voor die 
locatie. 

Een eigen karakter aan de groep meegeven kan op verschillende manieren. Zo kan de 
groep zich refereren aan het achterliggende land/dorp zodat dit vanaf zee al zichtbaar is. 
Het kan ook andersom, waarbij de groep zich refereert aan elementen van de zee. 

Om een woninggroep herkenbaar te maken zal deze moeten verschillen in vorm, kleur of 
materialisatie met een andere groep . 
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4. 2 DNTW£RPB£SLISSING£N 

Voor de woningen zijn verschillende ontwerpbeslissingen genomen. Deze zijn onder 
verdeeld in een land element, een zee element en een koppeling. 

Landelement 
Dit element vormt een helling tegen de dijk en kan gezien worden als een element dat op 
het dijklichaam is geplaatst. Sterk punt is dat de helling duidelijk de richting aangeeft. De 
richting die de mensen moeten volgen om naar het andere gebied te gaan. Zowel intern 
als extern word het beklimmen van de dijk ervaren. Vanaf het begint word de spanning 
opgebouwd. Om de helling functioneel te maken bestaat de helling uit verschillende 
terrassen, die de stijgende lijn volgen. De verschillende vloervelden worden met trappen 
met elkaar verbonden . Door de helling transparant te maken, waardoor de routing ook van 
buitenaf zichtbaar is, versterkt dit de dynamiek van de woning. 

Koppe ling 
De koppeling moet een verbinding vormen tussen het landwaarts en zeewaarts deel. Het 
bevindt zich op de grens en heeft dus van beide delen iets in zich. Vanuit dit deel moeten 
beide 'werelden' waarneembaar zijn, hierdoor is transparantie vereist. Het is tevens het 
hoogste punt in de woning en het 'zweeft' boven de dijk. 
De koppeling loopt boven de publieke promenade. De koppeling vormt naast een 
onderdeel van de woning ook een onderdeel van de promenade. Voor de woning vormt het 
ruimten als terras en woonkamer. Voor de promenade is het een overdekte plaats waar 
men kan rusten, schuilen voor regen, in de schaduw kan zitten en een wisseling van het 
zicht op land en zee. 

Zee-element 
Voorwaarden voor dit gedeelte waren de zeewerende functie en de dynamiek van de 
omgeving die het in zich moesten hebben. Een gevolg hiervan is dat het geheel een 
robuust uiterlijk moet hebben, het komt altijd bloot te staan aan weersinvloeden en 
zeewater. Zo zullen de openingen in het zee gedeelte gesloten moeten worden en de 
woning water en storm dicht moeten afsluiten. Luiken zijn hier de meest voor de 
handliggend voorbeelden. Waarbij de luiken in verticale richting open en gesloten worden 
technisch gezien het meest voor de hand liggen. Ook de trapvorm is de meest voor de 
hand liggende vorm. Deze heeft een robuust karakter en kan door middel van 
verschillende vloervelden en luiken functioneel worden gemaakt. De verschillende treden 
geven een verschillend zicht op zee en de trapvorm geeft tevens een toegang tot de zee. 
De luiken moeten wei gecombineerd worden met de publieke ruimte. Er moet immers een 
gesloten geheel ontstaan voor de dijkverbetering 
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Openbare ruimte 

De dijk is publieke ruimte, in tegenstelling tot de woningen. Toch zijn het private gebied en 
het publieke met elkaar verweven. Zo loopt de promenade, die zich op de dijk bevindt 
onder de woningen door. Hierdoor ontstaat er ook voor de bezoekers van de promenade 
het idee dat ze zich op de grens van land en zee bevinden. Doordat de woningen ten 
opzichte van elkaar verspringen, ontstaat er een divers beeld waardoor de bezoeker het 
ene moment op zee is georienteerd en het andere moment weer op land. Op deze manier 
wordt de beleving van het zich bevinden op de grens versterkt . Er ontstaat een afwisselend 
beeld voor de bezoeker waardoor er een bepaalde nieuwsgierigheid bij de bezoeker wordt 
opgewekt. 
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5 0NTWERP 

5. 1 ONTWERP EXTERIEUR 

Omdat de dijk gezien wordt als de grens tussen het land en de zee, heeft deze twee 
gezichten. Doel was om ook deze tweedeling te reflecteren in het antwerp, waarbij de 
waning zowel op het land als op zee is gericht. Op deze manier wordt de unieke locatie 
benadrukt. Qua vorm heeft het antwerp dezelfde uitstraling van eenvoud met zich 
meegekregen als het dijklichaam zelf. 

De waning maakt een beweging over de dijk heen. Ten eerste is dit een metafoor naar de 
nieuwsgierigheid van wat zich achter de dijk bevindt. Ten tweede volgt het gebouw de 
routing over de dijk heen, waardoor de routing, die onder aan de dijk start, je als het ware 
over de dijk heen naar zee leidt. 

WONEN OP DE GRENS VAN LAND EN ZEE 59 



WONEN OP DE GRENS VAN LAND EN Z EE 60 



Landgedeelte 

Het landgedeelte vormt het begin van de route van de waning en begint onder aan de dijk 
met een trap die je door de waning naar boven leidt. De traptreden blijven aan de zij kant 
van de waning zichtbaar en geven op deze manier duidelijk de routing naar boven (of 
beneden) weer. Tijdens de route naar boven zijn terrassen gemaakt die een verdieping 
vormen. Op deze manier is het mogelijk op verschillende punten terug in het landschap te 
kijken, waardoor de beleving van het stijgen versterkt wordt. Gekozen is om per terras 
een verschillende woonfunctie aan de verdieping te geven. Het woongedeelte moet een 
sterke relatie hebben met binnen/buiten. De vrijheid moet hier voelbaar zijn : geen 
obstakels en sterk scheidende onderdelen. Hiertoe zijn de verschillende terrassen 
ondergebracht onder een glazen omhulsel in de vorm van een helling. Men moet zich v rij 
voelen, waarbij de grens tussen binnen en buiten vervaagt. In tegenstelling tot het 
zeewaartse deel moet dit gedeelte fijner, frag ieler, opener, meer op het land gericht zijn. 

Het glazen omhulsel is op zijn beurt voorzien van houten lamellen. Hierdoor lijkt het alsof 
de lamellen als het ware over de waning heen gedrapeerd zijn. De keuze is gemaakt voor 
lamellen, omdat op deze manier ten eerste de transparantie gehandhaafd wordt en ten 
tweede dat het concept van het terugkijken in het land gewaarborgd blijft. Doordat de 
lamellen te bedienen zijn kan op deze manier gebruik gemaakt worden passieve zonne
energie. Het gebruik van hout refereert aan het landelijke achterland . 

De gevel moet van binnen naar buiten een open karakter hebben waardoor de re latie met 
buiten versterkt. Van buiten naar binnen is de gevel meer gesloten: het biedt bescherming 
en gaat inkijk vanuit de publieke ruimte tegen. 
Door toepassing van lamellen geeft het daglicht een lichtspel in de waning. Door de 
beweging van de zon verandert het lichtspel continu, wat een dynamisch effect oplevert. 
's Avonds wordt het proces omgedraaid en verplaatst het lichtspel zich buiten de waning 
door verlichting in de waning. 
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Zeegedeelte 

Het zeegedeelte van de woning leidt je naar de zee toe. Het volgt de beweging van het 
buitenste deel van de dijk. Het zeedeel bestaat uit twee robuuste zijwangen met 
daartussen gelegen de woonvertrekken, die zich trapsgewijs richting zee verplaatsen. 

Ook aan deze zijde van de woning zijn de terrassen aanwezig, die hier eveneens als doel 
hebben op verschillende niveau's naar zee te kijken. Op de verschillende niveau's zijn ook 
hier verschillende woonfuncties aangebracht. Deze functies zijn gericht op ontspanning en 
recreatie. Het onderste terras is weggelaten en vervangen door een zwembad dat is 
ge·integreerd in het ontwerp. Oat het zwembad zich op terrasniveau bevindt is het ook hier 
mogelijk om vanuit het zwembad naar zee te kijken. Op deze manier kan men ten aile 
tijden aan zee zwemmen, onafhankelijk van het getijde. 

Het bijzondere aan dit deel van de woning is dat het naar een verblijfsfunctie ook een 
werende functie in zich heeft. Hierdoor heeft het zeedeel, wat geheel uit gewapend beton 
bestaat, een robuuste uitstraling wat aansluit bij de werende functie. 

Om de woonvertrekken, die een open karakter hebben, te beschermen tegen de zee zijn er 
luiken aangebracht. iDeze luiken vormen de terrassen bij een normale situatie . Echter, als 
het gaat stormen en de waterspiegel stijgt, zakken de terrassen en dienen ze als 
zeewerend luik. Door verandering van het weer verandert het zeedeel mee, en krijgt het 
een gesloten karakter wat beschermt tegen de zee en storm. 

De woning is onderdeel van de omgeving, en heeft dan ook een nauwe interactie hiermee. 
Door toepassing van de aanwezige natuurlijke elementen, zoals wind en getijde, kan de 
woning functioneren. Om de woning te kunnen voorzien van energie is gekozen om 
gebruik te maken van windenergie, omdat de wind hier voorhanden is en dit de meest 
rendabele natuurlijke energiebron is in dit gebied. De windturbine is wederom geintegreerd 
in het ontwerp . Hij bevindt zich in de bovenste openingen van de zjjwangen. 

Naast de functie van zeewering herbergen de zijwangen ook aile mechaniek om de woning 
te Iaten werken. De openingen, onder in de zijwangen, dienen om het zeewater binnen te 
Iaten, de luiken te 'Iaten zakken, en de bovenste openingen om de wind op te vangen en 
via een turbine om te zetten in energie. 
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Koppeling 

Om een overgang te vormen tussen het land- en het zeegedeelte is een koppeling 
toegepast tussen de twee verschillende elementen. Op deze manier wordt een 
geleidelijkere overgang gecreeerd tussen land en zee. 
De koppeling zweeft als het ware boven de dijkkruin en grijpt in beide delen van de 
woning. Hierdoor wordt naast de rust ook een bepaalde vorm van vrijheid gecreeerd. Om 
deze overgang kracht bij te zetten is gekozen voor een glazen koppeling. De glazen 
wanden bestaan uit twee soorten: de eerste is een transparante beglazing waardoor de 
openheid en het zicht naar het gebied wordt benadruk en de andere beglazing is 
translucent waardoor het Iicht de ruimten binnenkomt maar geen zicht biedt. Hierdoor 
wordt de orientatie op land en zee versterkt en de woning een Iichte ruimte. 

Op het dak van de koppeling bevindt zich een terras, dat toegankelijk is door de trappen 
aan de zeezijde, waarbij het gehele gebied overzien kan worden. 
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5. 2 INT£RI£UR 

Landgedeelte 

Belangrijk punt in de waning is het beleven van de omgeving. De toekomstige bewoners 
moeten zich kunnen realiseren dat ze zich tussen twee totaal verschillende gebieden 
bevinden. Doordat de indeling van de waning bestaat uit verschillende terrassen is het 
mogelijk om vanaf ieder terras terug te kijken op land 6f zee. Om dit te realiseren is het 
noodzakelijk dat het volume zo transparant mogelijk is, waardoor tevens wordt bereikt dat 
de grens tussen binnen en buiten vervaagt. Door toepassing van lamellen kan het Iicht en 
de zon geregeld worden. Het gevoel van vrijheid en ruimtelijkheid moet ook in de waning 
te ervaren zijn. 
De terrassen hebben per niveau een verschillende functie: van onder naar boven bevinden 
zich achtereenvolgens de garage, de tuinkamer, hoofdslaapkamer/badkamer, slaapkamers 
en keuken. De nadruk ligt op de woonfuncties, zoals slapen, wassen, koken etc. 
De terrassen worden op hun beurt weer gescheiden door een grote witte wand die van 
onder tot boven doorloopt. Deze wand scheidt de functies wonen en verkeer met elkaar. 
In de wand bevinden zich openingen tussen de verkeerszone en de woonvertrekken. De 
openingen zijn, zoals de meeste openingen in de waning, voorzien van schuifdeuren. Deze 
schuifdeuren bestaan uit melkglas en zijn ge"integreerd in de wand. Zo word er ruimte 
bespaard en vormen ze een onderdeel van de wand.De openingen, die ook hier Iicht 
binnen Iaten, blijven door het melkglas een gesloten indruk houden. Een duidelijke 
scheiding tussen de verschillende zones blijft zo behouden. 

Om de wanden vrij te houden van objecten is gekozen om in het midden van de ruimten 
meubel elementen toe te passen, zodat er optimaal geprofiteerd worden van uitzicht en 
zonlicht. De meubelelementen hebben eveneens een ruimtescheidende functie en doordat 
ze zijn losgehouden van zowel vloer als plafond versterken ze het idee van een 
ononderbroken ruimte. Deze elementen herbergen naast opbergruimte ook andere functies 
als wasruimten en kookgelegenheid. De elementen zijn zo gepositioneerd dat het mogelijk 
is om losse meubelen, zoals een bed, tegen de elementen te plaatsen, waardoor de 
ruimtelijkheid gewaarborgd blijft. Zaken als elektra zijn eveneens weggewerkt in de 
kasten. 
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Zeedeel 

Dit deel heeft een totaal andere uitstraling als het land gedeelte. Het element is veel 
robuuster en meer gesloten vormgegeven. Vanuit de woonkamer kan men eenmalig in het 
zee element komen, namelijk een verdieping lager. Aile overige verkeerszones bevinden 
zich aan de buitenzijde van de woning. Zo kan men zich van terras naar terras bevinden 
en ook hier geldt wederom dat men per terras op een verschillend niveau naar zee kan 
kijken. De massieve trap leidt de bewoner naar zee toe. De functies die zich in dit gedeelte 
bevinden richten zich meer op ontspanning en recreatie. In tegenstelling tot het 
landgedeelte bevinden de meeste ruimten zich hier aan de buitenzijde. Vanuit het terras 
dat aan de woonkamer grenst is het mogelijk om nog een niveau hoger te gaan. Hier 
bevindt zich een panorama dak waar men, totaal vrij, over het gehele gebied kan 
uitkijken. Aile terrassen zijn voorzien van glazen borstweringen waardoor het uitzicht niet 
belemmerd wordt, en zijn voorzien van een houten bekleding waardoor er ook in optisch 
oogpunt een scheiding wordt gemaakt tussen terras en de betonnen structuur van de 
woning. 

Het onderste terras is weggelaten en in plaats daarvan is er een zwembad geplaatst. Dit is 
totaal ge"integreerd in het antwerp. Doordat het zwembad zich op terrasniveau bevindt is 
het ook hier mogelijk om vanuit het zwembad naar zee te kijken. Op deze manier kan men 
ten aile tijden aan zee zwemmen onafhankelijk van het getijde. 
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Koppeling 

De woonkamer die zich boven in de woning bevindt is zowel letterlijk als figuurlijk het 
hoogtepunt van de woning. Deze ruimte kan gezien worden als het rustpunt in de routing, 
en is aan aile zijden voorzien van glas. Hierdoor is het mogelijk om zowel vooruit te kijken, 
naar zee, als terug te kijken, het land in. Door deze transparantie wordt het idee dat je je 
op de grens bevindt extra versterkt. 
Zowel aan de land- als zeezijde kunnen de glaspuien opengeschoven worden waardoor de 
grens tussen binnen en buiten vervaagt. Via het translucente glas van de zijwanden komt 
overal in de woning Iicht binnen, maar is het zicht op land en zee gefocust. De toekomstige 
bewoner heeft zo ook geen inkijk vanuit de andere woningen. De woonkamer bestaat uit 
verschillende functies. De woonkamer herbergt een gedeelte dat gericht is op land en een 
dat op zee is georienteerd. Ook deze ruimte is vrij indeelbaar. Het enige element dat zich 
in de koppeling bevindt, is het kookelement. Deze bevindt zich, geheel in de lijn van de 
onderliggende terrassen, in het midden van de ruimte. Vanuit de woonkamer kan men zich 
verplaatsen naar het zeedeel. 
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5.3 ROUTING 

De routing vormt een belangrijk onderdeel van de woning. Helemaal onder aan de dijk 
begint de routing die bestaat uit zowel een trap als hellingbaan. De grote traptreden lopen 
aan beide zijde van de woning geheel door tot aan de kruin van de dijk. Aan het begin tot 
aan waar men de woning binnen kan treden zijn de traptreden die ongeveer een halve 
meter hoog zijn, voorzien van tussentreden om de trap begaanbaar te maken. De trappen 
leiden de bewoner naar binnen waar de verschillende terrassen bereikbaar zijn. 

Aan de andere zijde van de trap begint onder aan de dijk de hellingbaan. Deze hellingbaan 
leidt naar de garage die zich onderaan in de woning bevindt. De bewoners rijden als het 
ware hun auto de dijk in. De garage wordt afgescheiden door een translucente 
sectionaaldeur, waardoor ook in de garage daglicht is. Vanuit de garage kan men binnen 
langs zich naar de hal bevinden. 

Het hoogtepunt van de routing vormt de woonkamer. Vanaf dit punt gaat de weg weer 
naar beneden, naar zee. Verschil met de landtrappen is dat de trappen aan de zeezijde 
zich buiten de woning bevinden. Dit om de beleving van de zee te versterken. Het voelen 
van de wind en het ruiken van de zeelucht. Je ervaart hier de omgeving van de zee . 
Afhankelijk van het getijde leidt de trap je naar, of in het water. 
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6. TECHNIEK 

6. 1 FL£X/B£L£ Z££W£RING 

Naast de functie van wonen moet de woning ook voldoen aan de functie van het weren van 
de zee. 
De woning draagt op verschillende manieren bij aan veiligheid van het achterland. 
De wering is te verdelen in twee typen, namelijk de statische en de flexibele wering. 
De statische zeewering bestaat uit de robuuste zijwanden van het zeegedeelte, dat bestaat 
uit waterdicht beton met wanden van minimaal 300mm dik om het water te keren. 

De tweede manier van weren zijn de flexibele weringen. Deze bevinden zich zowel in als 
tussen de woningen. 

De werende delen in de woning bestaan uit twee luiken die de woning afsluiten bij hoog 
water en storm. De luiken die zorgen voor de bescherming van de woongedeelten in het 
zeewerende deel sluiten niet zomaar. Deze worden bediend door het getijde. In de zware 
zijwangen van de woning bevinden zich water reservoirs voorzien van een 
sluitingsmechanisme. De luiken worden afzonderlijk van elkaar bediend. Dit wordt bereikt 
doordat de lui ken een eigen mechanisme hebben. De vlotter van het bovenste luik is hoger 
gepositioneerd waardoor het tweede luik aileen zakt als het water een hoger peil heeft 
bereikt. Het eerste luik heeft een waterkerende functie. Het tweede luik, dat vee! hoger 
gepositioneerd is, heeft als functie het tegenhouden van overslag van zeewater en 
beschermt de woning tegen storm . 
Doordat de luiken in openstaande positie gebruikt worden als terras, hebben de luiken een 
dubbele functie gekregen. En vormen ze een onderdeel van de woning en hebben op deze 
manier dus niet aileen de werende functie in zich van zijn ze ge·integreerd in het ontwerp. 

Werking van de luiken 
Als het water stijgt, !open de reservoirs via de openingen in de gevel, vol water. De 
reservoirs zijn voorzien van een mechanisme dat bestaat uit een vlotter met daaraan een 
heugel. Wanneer het water in het reservoir stijgt, stijgt eveneens de vlotter, waardoor het ~ 
mechanisme in werking wordt gesteld. De heugel is aan de bovenzijde verbonden aan een W 
tandrad, dat op zijn beurt weer verbonden is met de as van het luik. Deze as begint te -
draaien als de heugel stijgt. Omdat de as weer verbonden is met het luik, zakt het luik Z 
naar beneden. Indien het waterpeil weer zakt, zakken de vlotters waardoor het systeem er I 
voor zorgt dat de luiken weer geopend worden. 
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De openingen die tussen de verschillende woningen ontstaan moeten bij hoog water 
gedicht worden. Dit wordt wederom bereikt door flexibele weringen. Het principe van deze 
wering is in grote lijnen te vergelijken met de werking van de luiken, want ook deze wering 
wordt bediend door de zee zelf. 

Bij de flexibele zeewering tussen de woningen wordt een bakconstructie in de dijk 
opgenomen van gewapend beton. Hierin wordt een wand van lichtgewicht kunststof 
geplaatst. Als het waterpeil stijgt wordt via een inlaat de bak gevuld met water en komt de 
kering omhoog. 

De wering is bij een normale situatie niet zichtbaar en verborgen in de promenade die zich 
op de kruin van de dijk bevindt. De bovenzijde is voorzien van een RVS-Iid. Zodra het 
water stijgt, vult het bassin zich door de vulleiding met water en stijgt de kunststof wand. 
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6. 2 CDNSTRUCTIE 

Funderingsconstructie 

Naast de normale eisen aan de constructie van de waning worden er nog additionele eisen 
gesteld. Doordat men op een dijk bouwt spelen er andere factoren mee dan wanneer men 
in het land bouwt. Er is sprake van onder andere overloop en golfslag, maar er zijn nog 
andere belangrijke faalmechanismen. Door de kracht van stromend (grond)water kunnen 
de afmetingen van de dijk worden aangetast. Zandmeevoerende wellen en kwel, erosie of 
het afschuiven van het buiten- of binnentalud kunnen er de oorzaak van zijn dat de dijk 
tijdens of vlak na hoogwater de waterkerende functie niet meer kan vervullen. Om deze 
faalmechanismen tegen te gaan dienen verankeringsconstructies worden aangelegd. 
De verankeringsconstructie dient om de dijk stabiliteit te geven, "waterdicht" en 
"zanddicht" te maken. Bovendien moet de verankeringsconstructie goed aangesloten 
worden op de fundering van de bebouwing. Bij de woningen is gekozen om de 
funderingsplaat te verankeren aan een betonnen diepwand. Deze wordt in de kruin van de 
dijk geplaatst. 

Bovendien moeten aan de zeezijde verschillende onderdelen worden onderscheiden die 
met elkaar worden gecombineerd, namelijk: 

- de kerende hoogte (flexibele zeewering) 
-de verankering in de ondergrond (diepwand) 
- de fundering van de bebouwing (plaatfundering) 

WONEN DP D E GR:ENS VAN LAND EN ZEE 87 



__ ....... 
---------~ 

· .. ./ 

~ .:;..----· 

WCNEN OP DE GRENS VAN LAND EN ZEE 

----·· 
. -···"" · 

88 

-
..• ..--

______ .. --· 

.. ---



Kerende hoogte bebouwing 
Om de veiligheid te garanderen volgens de huidige norm is de minimaal kerende hoogte 
van de waterkerende onderdelen van belang. De kerende hoogte ligt, op dit moment, voor 
het maximale klimaatscenario boven de huidige kruinhoogte. De kerende hoogte moet 
worden gewaarborgd door een waterkerende wand. In dit geval bestaat de waterkerende 
wand uit de flexibele wering die wordt opgeworpen als de nood daar is. Zoals genoemd, 
heeft deze wand voornamelijk als functie golfoverslag te voorkomen. 

Fundering en verankering van de bebouwing 
De fundering van de bebouwing heeft als functie waterkeren. De fundering moet 
overmatige zakkingen in de dijk voorkomen.Tevens is de fundering een fysieke grens voor 
het functionele gebruik van d'e dijk. Om verzakking van de fundering tegen te gaan moet 
deze worden bevestigd aan een verankeringsconstructie. Deze bestaat uit een diepwand 
die in de kruin van de dijk is bevestigd. 

Om te zorgen dat de fundering op zijn plaats blijft en de constructie niet instabiel wordt 
moet er voor gezorgd worden dat de dijkbekleding bestaat uit een "water en zanddicht" 
geheel. Er is gekozen om de dijk aan de zeezijde te voorzien van een asfalt laag (die in 
veel gevallen al aanwezig is). Door de asfaltlaag goed aan te sluiten op de wanden van de 
woning wordt wegspoelen van zand uit het dij:klichaam en erosie voorkomen. 

WDN EN OP DE GRENS VAN LAND EN ZEE 89 



WDNEN OP DE GRENS VAN LAND EN ZEE 90 



Duurzaamheid 

De waterkeringsfunctie moet duurzaam worden gewaarborgd. De bebouwde dijk mag geen 
blokkade vormen voor toekomstige dijkversterking. 
Bij de combidijk kan het functionele medegebruik van de waterkering in de toekomst 
veranderen. Dit is het gevolg van veranderende stedebouwkundige invullingen en 
wijzigend gebruik van de ruimte en invulling van functies in en op de dijk. Er kunnen 
veranderingen plaatsvinden in de functie-soort (van wonen naar recreatie), maar ook de 
kwantiteit kan veranderen (van 1 verdieping naar 3 verdiepingen boven de dijk uit). 

AI deze veranderingen mogen op de lange termijn de functie waterkeren niet aantasten, 
omdat dit de primaire functie is van de dijk. De waterkerende constructie moet flexibel 
genoeg zijn om al deze wijzigingen te kunnen opvangen. Het is daarom belangrijk om 
vooraf grenzen te stellen aan de mate van bebouwing en belasting van de dijk. Op deze 
"maatgevende belasting" moet de fundering van de bebouwing zijn ontworpen. 
De constructie bestaat uit starre onderdelen, die moeilijk te vervangen zijn. Daarom is het 
belangrijk om duurzame materialen toe te passen. Het vervangen van onderdelen 
(bijvoorbeeld de verankering) is namelijk zeer kostbaar. 
Een ander belangrijk aandachtpunt is het zoute klimaat waardoor materialen extra 
onderhevig zijn aan corrosie. 

Belangrijk is dat de constructies zodanig ontworpen worden, dat over een tijd van 
ongeveer 100 jaar de klimaatwijzigingen kunnen worden opgevangen. 
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6.3 ENERGIE 

Windenergie 

De kust is de meest voor de hand liggende plaats om gebruik te maken van windenergie. 
Op deze plaats, en met name op de kruin van de dijk, heeft de wind het minst last van 
obstakels zoals in het land, en is de windkracht hier het sterkst. Het is goed mogelijk om 
hier gebruik te maken van wind energie. Op een geraffineerde manier worden de 
windturbines in de woning ge'integreerd. De windturbines in de woningen zorgen dan per 
woning voor een groot deel van de eigen energie voorziening. 
Windturbines zijn er in verschillende types en maten. Er is gekozen voor de 'Windside'. 
Deze verticale-as turbine is het meest rendabel en toepasbaar binnen de woning. 
De 'Windside' ziet eruit als een grote wokkel. De turbine werkt als een soort zeil en heeft 
als voordeel dat het uit aile windrichtingen wind kan vangen. 

De windturbines zijn boven in de beide zijwangen van de woning geplaatst. Hier is de 
windkracht maximaal en zal hier het meeste rendement opbrengen. De zijden van de 
openingen zijn zo geplaatst dat in het midden een vernauwing ontstaat en er op deze 
manier een tunneleffect (venturi-effect) ontstaat. De opgevangen wind wordt door de 
vernauwing versneld waardoor de turbine sneller zal gaan draaien en meer energie 
oplevert. Aan de bovenzijde, op het dakterras, zijn roosters geplaatst om de ingestroomde 
wind weer uit de ruimte te Iaten gaan. 
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Energie uit zee 

Het water in zeeen, oceanen, en rivieren bevat energie in de vorm van kinetische en 
potentiele energie (respectievelijk stroming en hoogteverschil). Beide vormen van energie 
kunnen worden omgezet in nuttige energie met behulp van onderwaterturbines of 
vergelijkbare technieken. Hieronder staat een overzicht van verschillende voorbeelden van 
energie beschikbaar in het water. 

Tabel: Energie met water 

Energlevorm Klnetlsche energie Potentiile energle 
Bron 

Gravitatie Getijdestroming Getijde verschil 
Deining 

Wind Stroming Golven 

Energie uit getijdestroming is de meest rendabele vorm van energie opwekking aan de 
Nederlandse kust. Deze vorm van getijde-energie is de directe omzetting van de kinetische 
energie, in de vorm van stroming in elektriciteit. De getijdestroming wordt veroorzaakt 
door het aan en afvoeren van water bij vloed en eb. De vorm van energieopwekking is 
vergelijkbaar met het opwekken van windenergie. 

Andere vormen van energie opwekking zijn niet kansrijk aan de Nederlandse kust. 
Energieopwekking uit getijde verschil is door het beperkte hoogteverschil van slechts 
enkele meters niet rendabel en energie uit deining is aileen kansrijk bij kusten die direct 
aan een van de oceanen grenzen . Ook golfen die door de wind ontstaan hebben hier maar 
een geringe hoogte en energie. 

Door toepassing van getijdestroming ontstaat er voor zowel de dijkvilla's als voor het 
achterliggende land een nieuwe energiebron. 
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Passieve zonenergie 

Passieve zonenergie wil zeggen dater zonder tussenkomst van installaties in een deel van 
de warmtebehoefte wordt voorzien door de zon. Door de vele glasvlakken komt de 
zonnestraling door het glas naar binnen en wordt omgezet in warmte. 

De woningen zijn voornamelijk op het zuidwesten gericht waardoor de meeste zon op de 
zeezijde staat gericht. Op deze manier komt er niet te veel zon op het landgedeelte, 
waardoor er oververhitting kan wordt vermeden. 

Door de zontoelating in de woning zelfstandig te regelen zijn er aan de landzijde zowel op 
het dak als in de gevels houten beweegbare lamellen toegepast. De lamellen kunnen naar 
wens worden bediend. De bewegingstechniek is uit het zicht weggewerkt in de verticale 
constructie waaraan de lamellen zijn bevestigd. Aan de dakzijde is het mogelijk de 
lamellen ter plaatse van het binnenterras op te halen waardoor er een open ruimte naar 
buiten ontstaat. Mede door de glazen puien hier te openen is het mogelijk het binnenterras 
te veranderen in een buitenterras. 
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7 REF'LECTIE 

Voorafgaand aan het project leek het wonen op de dijk vooral een utopie, maar naar mate 
het project vorderde bleek het een project te zijn dat in de toekomst wei degelijk 
gerealiseerd zou kunnen worden. Een voornaam doel was om aan te tonen dat je op een 
creatieve, onconventionele manier de huidige problematiek kunt belichten. Ik heb dan ook 
getracht te zoeken naar vernieuwende methoden en technieken om de karakteristieken 
van de omgeving optimaal te benutten. Omdat het een toekomstgericht project is, is er 
gebruik gemaakt van innovatieve, nog niet veel toegepaste methoden in de bouwtechniek. 

'Beleving' loopt als een rode draad door het project. De uitdaging op architectonisch gebied 
lag in het vertalen van deze 'beleving' van de grens tussen land en zee naar een ontwerp. 
Op aile niveaus van het ontwerp is geprobeerd stil te staan bij elementen die deze beleving 
van omgeving en gebouw versterken. 

Om tot een gedegen ontwerp te komen waren er vele mogelijkheden voorhanden. Bouwen 
op zeedijken bleek een onontgonnen terrein te zijn. Vooraf leek het een nadeel dat er nog 
weinig over zeedijkbebouwing bekend was. Later bleek dit ook in mijn voordeel te werken 
doordat je op deze manier niet belemmerd wordt in je ontwerpvrijheid. Zeker door de 
integratie van de verschillende elementen van de omgeving kan ik spreken van een 
geslaagd ontwerp. 

Gedurende het project bemerkte ik dat het project niet enkel bestemd zou kunnen zijn 
voor een specifieke locatie, maar dat de toepasbaarheid breder was dan ik in eerste 
instantie voor ogen had. Hierdoor besloot ik te kiezen voor een fictieve locatie, die model 
staat voor de dijkvilla in het algemeen. 

Aandachtpunten, om tot werkelijke realisatie over te gaan, zijn er zeker nog wei. Deze zijn 
voornamelijk van juridische, financiele en bouwtechnische aard. Regelgeving zal hiervoor 
moeten worden vormgegeven en aangepast. Ook het kostenplaatje is nog een 
aandachtpunt, gezien de hoge kosten voor techniek en uitvoering. Bouwtechnisch zal elke 
locatie afzonderlijk bekeken en geevalueerd moeten worden op haalbaarheid en realisatie 
van dit type woning . 
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Binnen het project staan zowel de architectuur als de bouwtechniek centraal. Deze twee, 
soms tegenstrijdige aspecten, moesten verenigd worden. Op sommige punten vond ik het 
lastig de architectonische en bouwtechnische belangen te verenigen, omdat er haast altijd 
concessies moeten worden gedaan op een bepaald terrein. 

Gezien de breedte van het project, moesten veel diverse facetten uitgezocht worden. In 
mijn ogen behoefden deze allen evenveel aandacht. Hierdoor kon ik soms moeilijk kiezen 
wat prioriteit verdiende. Verder heb ik het als een uitdaging gezien te schakelen tussen de 
niveau's binnen het project: in- en uitzoomen van detail naar totaal ontwerp in zijn 
omgeving. 

Ik hoop dat ik met dit project een bijdrage heb kunnen leveren aan de problemen die 
Nederland in de toekomst onder ogen moet komen als waterland. 
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8 TEKENINGEN 

De plattegronden en gevels zijn schaal 1: 300, doorsneden zijn schaal 1:200 . 
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Tekeningen 

Plattegrond niveau -3 
Plattegrond niveau -2 
Plattegrond niveau -1 
Plattegrond niveau 0 
Plattegrond niveau 1 
Plattegrond niveau 2 

Gevel aanzichten 

Doorsnede A-A' 
Doorsnede B-B' 
Doorsnede C-C' 
Doorsnede D-D' 

Detailblad 

Overig 

Maquette 

(land gedeelte) 
(land gedeelte t.p.v. trap) 
(zee gedeelte) 
(zee gedeelte t.p.v. waterreservoirs) 
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