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Grebbedijk bestaande situatie



Stad dijk rivier

Doorbraakvrije Grebbedijk
Op dit moment zijn het Waterschap en het Rijk 
volop bezig met een onderzoek in hoeverre  de 
Grebbedijk doorbraakvrij gemaakt zou moeten 
worden. Het upgraden van de dijk tot Deltadijk of 
Superdijk is een relatief kleine ingreep (het dijktra-
cee tussen de stuwwallen is maar kort), waarmee 
een zeer groot gebied tot aan Utrecht permanent 
kan worden beschermd. 

Grebbedijk Landschapsdijk
Wij hebben voor Provincies Utrecht en Gelderland 
in 2010 een studie gedaan naar de mogelijkheden 
om met het realiseren van maximale veiligheid 
tegelijkertijd naar maximale ruimtelijke kwaliteit en 
multifunctionaliteit te streven.
Er bleek een hele variatie aan mogelijkheden te 
bestaan om de Grebbedijk doorbraakvrij te ma-
ken, waarbij elke mogelijkheid weer andere opties 
biedt om functies aan te koppelen en ruimtelijke, 
recreatieve, commerciële, stedelijke en ecologische 
waarden te vergroten. 
In plaats van één efficiënt standaardprofiel dat de 
klassieke dijk kenmerkt kan de superdijk met een 
keur aan profielen doorbraakvrij zijn en zo telkens 
grond bieden aan andere functies. De dijk kan 
terrasseren en zo ruimte bieden aan tuinen, ge-
scheiden verkeerstromen en landbouw, de dijk kan 
superflauw zijn en prachtige ecologische gradiënten 
bieden en de waterdynamiek buitendijks dramati-
seren, de dijk kan bebouwing opnemen of zelfs uit 
bebouwing bestaan, waarmee woningen een po-
dium krijgen of bedrijven en parkeren worden ‘weg-
gewerkt’. De dijk kan veel sterker zichtbaar worden, 
ze kan een landschap op zich gaan vormen, maar 
ook bijna helemaal ‘oplossen’ door het landschap 
binnen- en/of buitendijks er als het ware overheen 

te laten vloeien. Bovendien kan de superdijk dit al-
lemaal achter elkaar en door op maat te reageren op 
de omgeving zal ze uit zeer verschillende segmenten 
kunnen gaan bestaan. De Grebbedijk kan een wer-
vende Landschapsdijk worden.

Meer en minder ingrijpen, meer en minder landschap
Sommige van de ideeën die destijds naar boven 
zijn gekomen zijn haalbaar in hun eenvoud, andere 
wervend in hun functionele uitgebreidheid. Om 
overzicht te bieden in alle verschillende mogelijk-
heden en hun ‘kosten en baten’ hebben we destijds 
6 varianten opgesteld. Elke variant gaf per segment 
(4 hoofdsegmenten met in totaal 12 subsegmenten) 
een op maat gemaakte oplossing voor een door-
braakvrije dijk, waarbij in oplopende volgorde zowel 
de multifunctionaliteit als de mate van verandering 
toeneemt. Dus variant 1 is het minst ingrijpend, 
maar levert ook de minste meerwaarde, en variant 
5b levert het breedste scala aan extra’s, maar zet 
ook het hele gebied op zijn kop. 
Elke variant werd verbeeld met een bovenaanzicht 
en een serie dwarsprofielen. Het bovenaanzicht 
geeft helder de segmenten weer en hoe ver (lees 
hoe breed) de transformatie plaats kan vinden. De 
dwarsprofielen tonen het principe van de dijkver-
zwaring en de vergroting van de functionaliteit.

Wageningen ambitie en visie
Nu er op afzienbare termijn concrete plannen 
gemaakt zouden kunnen worden wil de gemeente 
Wageningen haar eigen standpunt bepalen. Wat 
heeft de stad voor ambities met de dijk, wat voor 
visie heeft ze op de toekomst? Kan met de dijk-
verzwaring als aanleiding de stad beter verbonden 
worden met de rivier en het ommeland? Wat zijn 
problemen die kunnen worden opgelost en wat zijn 
kansen die kunnen worden benut als we toch aan 
de gang gaan?

Workshop
Om hier achter te komen hebben we een workshop 
gehouden met betrokkenen van gemeente, water-
schap en beide provincies. 
We hebben als eerste de dijk afgefietst om het land-
schap in de vingers te krijgen. Daarna hebben we als 
warming up de beelden en ideeën uit de studie van 
2010 bezien. Vervolgens hebben we ons met mes-
sen, lijmpotten, piepschuim, papier en groen geheel 
vrij op de tien meter lange makette van de dijk in 
het landschap gestort. 
Aan het eind van de avond was er naast een dieper 
en serieus inzicht in de mogelijkheden en kansen 
een hoop positieve energie ontstaan bij de deelne-
mers om aan de slag te gaan met Wageningen en 
haar rivier. 

De wervende en veelkleurige ontwerpmakette die 
onder de vele handen op de grond was ontstaan is 
daar de fysieke neerslag van. De makette, waarvan 
de groei en het eindbeeld in dit document zijn op-
genomen, moet niet gezien worden als een con-
creet plan, maar als een belofte, van mogelijkheden 
en commitment. 
Het document bevat eveneens de scenario’s uit de 
provinciale studie die als opmaat voor de workshop 
dienden, en geeft  met ‘live action photos’ een 
beeld van het proces van de avond.
Dit document is behalve als naslagwerk ook be-
doeld als inspiratieboek. De ontwerpmakette die 
die avond is ontstaan is in dit document daarom 
aangevuld met referentiebeelden die de ambities en 
de ideeën die de deelnemers die avond inbrachten 
proberen te illustreren en die als inspiratie kunnen 
dienen voor nieuwe plannen en toekomstgericht 
beleid. 

Amsterdam, 22 november 2012



introductie van de avond



de huidige situatie -  5,5 kilometer Grebbedijk  - schaal 1:500 - 10 meter makette





scena r i o ’s
p rov inc ia l e 

s tud ie



Grebbedijk superdijk

continue brede dijk
nieuwe jachthaven

I n sp i ra t i e sche t sen



Grebbedijk dubbeldijk

ruimte nemen ruimte geven
bedrijven in de dijk
park op dijk
groen woonmilieu op bedrijfsterrein
Food Valley aan de Rijn
nieuwe wilde uiterwaarden

I n sp i ra t i e sche t sen



Grebbedijk groen rode dijk

ruimte nemen veel ruimte geven
bedrijven in de dijk
park op dijk
groen woonmilieu op bedrijfsterrein
stadsontwikkeling aan de rivier
verdubbeling Blauwe Kamer in ‘achterwaard’

I n sp i ra t i e sche t sen



Grebbedijk landschapsdijk

ruimte nemen veel ruimte geven
nieuwe jachthaven
bedrijven in de dijk
park en dijkhuizen op dijk
groen woonwerklandschap op bedrijfsterrein
verdubbeling Blauwe Kamer in meestromende uiterwaard
Wageningen Laag in het buitendijkse

I n sp i ra t i e sche t sen



t rans fo rmat i eva r ian ten  2010



1a t/m d 

2a en 2b 

2 c

3a t/m c

3a t/m c



t rans fo rmat i eva r ian ten  2010



1b

1a,c,d

binnendijkse berm

ruimtebesparende kleigeul
of damwand in kruin

verhogen en damwand

binnendijkse berm

buitendijkse berm
tpv bebouwing

2a,b

3a t/m c

3a t/m c

binnendijkse berm

2c



t rans fo rmat i eva r ian ten  2010



1a t/m d 
buitendijkse berm
gescheiden fiets-/voetpad

verhogen en damwand
gescheiden fiets-/voetpad

binnendijkse berm
gescheiden fiets-/voetpad

binnendijkse berm
gescheiden fiets-/voetpad

buitendijkse berm
gescheiden fiets-/voetpad

2a & b

2c

3a t/m c

3a t/m c



t rans fo rmat i eva r ian ten  2010



1a, b & d 

1c

trapdijken met overtuinen
a & d: particulier
b: collectief

buitendijksstadsparkje

deel binnendijkse bedrijven amoveren,
binnendijkse berm, groene allee
gescheiden verkeer

binnendijkse berm
met gescheiden verkeer
haven richting dijk ruimte voor
EHS verbinding upgrade

superbrede buitendijkse berm 
(oeverdijk)
EHS gradiënt en recreatiehelling

2a & b

2c

3a t/m c



t rans fo rmat i eva r ian ten  2010



1a t/m c

1d

superbrede buitendijkse berm
toegankelijke natuurlijke uiterwaard

brede buitendijkse berm
jachthaven hierheen verplaatst

binnendijkse bedrijven in de dijk, 
park op de dijk
bedrijfsterrein wordt groen 
woonwerkgebied

parkeren in de dijk, 
bebouwing op de dijk
bedrijfsterrein wordt landschap
jachthaven verplaatst, 
buitendijks super EHS upgrade

dijktracee naar binnen buigen
superbrede buitendijkse berm
meer ruimte voor ecologie en recreatie
compensatie ruimte voor rivier
oude dijk recreatie route

2a & b

2c

3a t/m c



t rans fo rmat i eva r ian ten  2010



1a, b & d

1c

superbreed binnendijks
 nieuw dijkwonen op de dijk

nieuw bolwerk als versterking
stadswandeling erop

silo’s en bulk in de dijk, parkallee op de 
dijk. industrieterrein overkant wordt 
recreatiegebied met jachthaven
bedrijfsterrein wordt stads woongebied

bedrijven in de dijk, park op de dijk
bedrijfsterrein wordt groen woongebied
haventerrein met water naar binnen

parkeren in de dijk, park op de dijk
jachthaven verplaatst, buitendijks 
waterwoongebied
met EHS verbinding

dijktracee zwaar naar binnen buigen
veel meer ruimte voor ecologie en 
recreatie
compensatie ruimte voor rivier
oude dijk recreatie route, nieuwe dijk 
autoroute

2a

2b

2c

3a t/m c



t rans fo rmat i eva r ian ten  2010



1a, b & d

1c

superbreed binnendijks
nieuwe dijkhuizen op de dijk
superbreed buitendijks met wilde 
toegankelijke uiterwaard

nieuw bolwerk als versterking
stadswandeling erop, superbreed 
buitendijks met wilde toegankelijke 
uiterwaard

silo’s en bulk in de dijk, parkallee 
op de dijk
industrieterrein overkant wordt 
recreatiegebied met jachthaven

nieuwe superdijk op tracee N225
binnendijkse bedrijven in de dijk, park op de dijk
voormalig binnendijks bedrijfsterrein wordt 
buitendijks woonwerkgebied
haventerrein met water naar binnen

nieuwe superdijk op tracee N225 
bedrijven in de dijk, park op de dijk 
voormalig binnendijks bedrijfsterrein 
wordt buitendijks woongebied. 
jachthaven verplaatst, wordt super EHS gebied

nieuwe superdijk langs N225 
onwikkelingslijn bebouwing en bedrijvigheid. 
extreem veel meer ruimte voor ecologie, 
recreatie en rivier en buitendijkse bebouwing
oude dijk recreatie route, nieuwe dijk autoroute
Grootste en meest multifunctionele uiterwaard 
langs de Rijn

2a

2b

2c

3a t/m c
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De Grebbedijk  
visie op een landschap

De dijk is ingedeeld in drie onderzoeksgebieden. 
Iedere groep ging in nauw overleg met elkaar aan 
de slag om een segment uit te werken. Opvallend 
was dat de groepen ook onderling goed met elkaar 
in overleg gingen, waardoor het ontwerp resul-
teerde in een totaalplan vol visie, frisse ideeën en 
potenties voor de toekomst.

Het enthousiasme waarmee de deelnemers aan 
de slag gingen resulteerde in een prachtig ruimte-
lijk verhaal dat er niet alleen visueel aantrekkelijk 
uitziet, maar ook de ambitie van de deelnemers 
uitdraagt. Sommige ingrepen zijn indrukwekkend 
en vol van visie, terwijl andere ingrepen ingetogen 
en uiterst haalbaar zijn.

De navolgende pagina’s geven inzicht in de denk-
richting van de verschillende groepen, te begin-
nen met enkele foto’s van het werkproces om het 
gevoel en de energie van de avond weer te geven. 
Vervolgens komen de drie gebieden afzonderlijk 
aan bod met foto’s van de huidige situatie, foto’s 
van het werkproces en een vertaling van de visie in 
zowel woord als beeld. 

Alle referentiebeelden komen in het laatste kaart-
beeld bij elkaar. 
Dit is het beeldessay van de Grebbedijk.







3 Onderzoeksgebieden

A - De Stad

B - De Haven

haven-front

voortzetting eco-structuur

jachthaven

zonnedijk

stadsbalkon

‘de oversteek’

industrie / cultuur

(sport-) park / industriedijk

groene wijk



C - Het Ommeland

langzaamverkeersroute
waterwonen

(sport-) park / industriedijk

groene wijk

kwekers herontwikkeling

uitbreiding Blauwe Kamer

oude cultuurdijk

nieuwe superdijk



huidige situatie

A - De Stad



work in progress



Zonnedijk is de heldere overgang van landschap naar de stad 
Wageningen. De natuurlijke dijk wordt hier een revolutionai-
re zonnedijk, een dijk die energie opbrengt voor de achter-
gelegen wijk. De zonnedijk spreekt een zonnige ambitie uit, 
is toekomstgericht en leidt de stad Wageningen een nieuw 
tijdperk in. De dijk staat voor het welhaast autarkische en de 
Wageningse traditie van eigengereidheid en een open geest.

De Oversteek is een verbindend element in de dijkstructuur. 
Hier sluipt een intieme haven naar de stad. In de winters 
wordt er geschaatst, in de zomer is het een tijdelijke aanleg-
plek voor de kleine pleziervaart. Het water is zuiver genoeg 
om in zwoele zomers een verkwikkende duik te nemen. Het 
hart van de dijk wordt gevuld met intieme dijkwoningen die 
de oude sfeer doen herleven, maar met een eigentijdse archi-
tectuur. Wageningen zet voort. ‘De oversteek’ wordt gemar-
keerd door een letterlijke oversteek die zich manifesteert in 
de vorm van een ranke brug die het bastion verbindt aan de 
dijk. Een subtiele overgang van de stad naar de rivier.

Het Stadsbalkon is voornamelijk een trapdijk die als een stad-
serker in het rivierlandschap grijpt. Het stadsbalkon heeft een 
stedelijke plek met landelijke ambiance waar men ‘s zomers 
met een rosé en stokbroodje vertoeft, turend naar de runde-
ren in de uiterwaarden in het licht van de ondergaande zon. 
Het stadsbalkon heeft de maat om stedelijke activiteit aan te 
kunnen en kan dienen als een modern amfitheater voor de 
stedeling, met het rivierenlandschap als decorstuk. Stad en 
landschap vloeien hier waarlijk in elkaar over. Deze stedelijke 
plek is goed bereikbaar.
Zo kan er ondergronds worden geparkeerd en zijn er afdoen-
de plaatsen om de fietsen te stallen. Horeca ontwikkeling zal 
op deze plek goed gedijen, want dit is de gezellige ‘river-
side’ van Wageningen.

A - De Stad

‘zonnedijk’

‘stadsbalkon’

‘de oversteek’

interpretatie



idee in beeld

wandelroutes

trapdijk

zomers vertier

ecologische hoofdstructuur

stadsbalkon

schaatsen 

vrijetijdsdijk

theater / culturele plek

oversteek

zonnedijk

stadsbalkon - vrije tijd

ecologische hoofdstructuur



huidige situatie

B - De Haven



work in progress



B - De Haven

waterwonenvoortzetting eco-structuur

jachthaven

industrie / cultuur

(sport-) park / industriedijk

groene wijk
kwekers

haven-front

interpretatie

De Pabstendam wordt een groene corridor die de na-
tuurlijke uiterwaarden met de stad verbindt. De uiter-
waard wordt nu een verlenging van de stad. Aan de ene 
zijde heeft men het uitzicht over de uiterwaard, aan de 
andere ligt er een hoogwaardige jachthaven die zorgt 
voor activiteit en een directe relatie met Wageningen. 
Dit biedt kansen voor een visitekaartje voor de stad. De 
jachthaven loopt geleidelijk over in de nieuwe superdijk: 
het Havenfront. Op de superdijk worden twee manifeste 
torens geplaatst die een groen karakter hebben. De torens 
zijn van een hoogwaardige architectonische kwaliteit en 
bieden een overweldigend uitzicht over zowel stad als ui-
terwaard. Zij staan voor het natuurlijke en het menselijke 
en geven smoel aan het havenkwartier.

De voortzetting van de ecologische hoofdstructuur is een 
belangrijke ingreep. Het verbindt de stadscorridor met 
het gebied achter de oude haven en wordt door middel 
van een ranke ecobrug over de havenmond geplaatst. De 
ecobrug dient zowel mens als dier en zet de ecologische 
hoofdstructuur op een vanzelfsprekende wijze door. Het is  
het entree naar de stad vanaf het water.

Door de verplaatsing van de huidige jachthaven naar de 
stad ontstaat er een waterrijk gebied dat kansen biedt 
om een rijk en vernieuwend woonmilieu te creëren dat 
geheel voldoet aan de milieu-standaarden van de toe-
komst. Zo komt er een zonneakkerdijk die de waterwijk 
van energie moet voorzien. Het gebied wordt gemarkeerd 
door een woontoren die als een monumentale ‘silo’ de 
schepen verwelkomt.

De oude industriehaven blijft de plek waar gewerkt 
wordt. Kleine ingrepen worden voorgesteld als groene 
corridors die naar de haven leiden. Zo ontstaan er zicht- 
en looplijnen door de industrie van Wageningen richting 
het groen. De oude haven krijgt een boardwalk langs het 
water, waar wandelaars op de grens tussen de noeste 
industrie  en de nieuwe groene waarden aan de overzijde 
van het uitzicht kunnen genieten. 

Vanaf de industriehaven zal de Grebbedijk zich verbreden 
tot een stedelijk park met sportvoorzieningen en kleine 
paviljoens. De natuur komt hier de stad in. Dit alles is 
mogelijk gemaakt door het oude bedrijfsterrein onder de 
dijk te schuiven. De bedrijven krijgen een prachtige gevel 
die het toonbeeld van hun bedrijf zal zijn. 
Op de dijk komen daklichten die de bedrijven van licht 
voorzien, maar ook de parkbezoekers een inkijk in hun 
keuken geven. Auto’s worden ook in de dijk opgenomen.

De bijzondere dijktoepassing maakt het mogelijk het oude 
bedrijfsterrein te ‘vergroenen’. Hierdoor ontstaat ruimte 
voor een bijzondere wooncultuur. Villa’s en vrijstaande 
woningen die als landgoederen een zachte overgang van 
de stad naar het landelijke gebied maken. 
Waar Wageningen nu bedrijven en industrie tussen haar 
kern en de rivier heeft, zal ze dan echt verbonden worden 
met het water.
De verplaatsing van de kassen aan Wageningse Afweg 
naar dit gebied lost aldaar een probleem op en markeert 
de grens tussen Wageningen stad en het begin van het 
ommeland.

boardwalk

groene corridors

brug

‘silo’



ecobrug

dak industriedijk

openbare ruimte

sportvelden

food valley

uitzicht

jachthaven

culturele industrie

industriedijk

waterwonen

nieuwe ‘silo’

waterwonen

idee in beeld



C - Het Ommeland

huidige situatie



work in progress



Aan de westzijde van Wageningen wordt waarlijk in de 
Hollandse dijkentraditie voortgebouwd aan het cultuur-
landschap van de Grebbedijk. 
Binnendijks wordt een nieuwe superdijk aangelegd, die 
voor motorisch verkeer en vrachtverkeer toegankelijk is. 
De dijk is de nieuwe cultureel landschappelijk as. 

De Grebbedijk blijft als landschappelijk element bestaan 
en glooit prachtig door het landschap. De oude Grebbeijk 
is enkel voor langzaamverkeer zoals wandelaars, fietsers 
en mensen op skeelers toegankelijk. 
De oude Grebbedijk wordt op twee plaatsen doorgebro-
ken. Ranke bruggen die schitteren in de zon markeren 
deze bijzondere plekken. 
Tussen de twee dijken zal de Blauwe Kamer voortgezet 
worden, waardoor Wageningen een prachtig natuurgebied 
rijker wordt. Een toeristische trekpleister voor wandelaars, 
vogelaars en fietsers. 

Op deze manier wordt zoveel extra ruimte gegeven aan de 
rivier, dat alle eerdere ontwikkelingen aan, op en om de 
Grebbedijk die bergingsruimte kosten toch mogelijk zijn.

Een nieuw restaurant serveert zoveel mogelijk plaatselijke 
flora en fauna en draagt bij aan het ‘proeven’ van de bij-
zondere identiteit van dit stuk nieuw dijklandschap.

Buitendijks worden drie hypermoderne grootvermogen 
windmolens geplaatst die een economische motor voor 
het achterland zijn en die als markante verschijningen de 
ecologische hoofdstructuur markeren. 

Wageningen wordt de proeftuin en het toonbeeld voor de 
toekomst van het Nederlandse deltagebied.

langzaamverkeersroute

autoverkeer

herontwikkeling

uitbreiding Blauwe Kamer

oude cultuurdijk

nieuwe superdijk

interpretatie

C - Het Ommeland



idee in beeld

uitbreiding Blauwe Kamer

uitbreiding Blauwe Kamer

natuurlijke overgang

ecologische hoofdstructuur

food valley

uitbreiding Blauwe Kamer

watervertier

windmolenpark

parkstructuur / overgang

wandelen

waterwonen

natuurroutes



Beeldinterpretatie

A - De Stad

B - De Haven

haven-front

voortzetting eco-structuur

jachthaven

zonnedijk

stadsbalkon

‘de oversteek’

industrie / cultuur

groene wijk

(sport-) park / industriedijk



C - Het Ommeland

groene wijk

autoverkeer

langzaamverkeersroute
waterwonen

(sport-) park / industriedijk

kwekers herontwikkeling

uitbreiding Blauwe Kamer

oude cultuurdijk

nieuwe superdijk



Gemeente Wageningen

Team beleid Ruimte

Ine Botman, beleidsmedewerker klimaat, energie en afval 

Irene Oosterkamp, beleidsmedewerker duurzaamheid  

Wilma Pol, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, inter-

mediair Regio FoodValley  

Sandra Tiebosch, beleidsmedewerker recreatie en toerisme 

Paul Volleman, beleidsmedewerker economische zaken, porte-

feuillecoördinator EFI Regio FoodValley   

Eric Terpstra, teammanager team beleid Ruimte   

Team grondgebiedzaken

Salihe Seyman, projectleider gebiedsontwikkeling   

Bert Breedveld, team manager team grondgebiedszaken  

Team Ingenieursbureau

Richard van Vliet, teammanager Ingenieursbureau

Harrie Post, beleidsmedewerker water

Team grondgebiedzaken

Salihe Seyman, projectleider gebiedsontwikkeling 

Bert Breedveld, team manager team grondgebiedszaken 

College van B & W  

Lex Hoefsloot, wethouder 

Waterschap

Eddy Steenbergen , beleidsadviseur waterveiligheid

Provincie Gelderland

Nathalie Hoppenbrouwers, Afdeling Natuur en Leefomgeving - 

Deelprogramma Fysieke Veiligheid

Suzanne Riezenbos, Programmabureau

Hans Takke, Programma Gelderse Gebiedsontwikkeling

Provincie Utrecht

Wilma Timmers, beleidsmedewerker

Deelnemers
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