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Rond 2020 bezoekt u De Nieuwe Afsluitdijk: het gerenoveerde icoon van Nederlands succesvolle strijd tegen het water. Hij is niet alleen versterkt en bestand tegen kli-
maatverandering, maar ook een belangrijke publiekstrekker en toonbeeld van duurzame energiewinning en nieuwe deltatechnologieën. U rijdt van Den Oever richting 
Fryslân. In de Noord-Hollandse kustplaats is de havendijk versterkt en kreeg de waddenpoort een fraaie facelift. In deze toegangspoort tot UNESCO Werelderfgoed 
Waddenzee wordt niet alleen gewerkt, maar ook volop gerecreëerd. De sluizen bij Den Oever zijn, net als aan de Friese kant van de dijk, versterkt. Bovendien is de af-
voercapaciteit vergroot. Pompen zorgen er voor dat het waterpeil van het IJsselmeer, ook bij hoog water op het wad, op niveau blijft. Getijverschil en stroming drijven 
onderwaterturbines aan die duurzame energie opwekken. Hetzelfde doen het nieuwe, duurzame fietspad en de zonnepanelen die plaatselijk het talud van de dijk sieren. 
Verderop trekt de proefopstelling voor Blue Energy uw aandacht. Zij benut het potentiaalverschil tussen zoet en zout water aan weerszijden van de dijk voor een nieuwe 
vorm van duurzame energiewinning.

Op en rond de Afsluitdijk is het gezellig druk. Niet alleen bij het Monument, maar ook op de camperplaatsen en de aanlegsteigers waar recreanten van water, natuur en 
het weidse uitzicht over wad en IJsselmeer genieten. Het nieuwe informatiecentrum trekt vele duizenden bezoekers die interactief kennismaken met alles wat ze op en 
rond de nieuwe Afsluitdijk kunnen ontdekken en beleven. 

Bij Kornwerderzand treft u een kronkelende Vismigratie rivier aan die de Waddenzee en IJsselmeer op natuurlijke wijze verbindt. Bij Zurich trekken wadlopers er op uit 
om een nieuw stuk waddenlandschap te ontdekken. Toekomstmuziek? Ja en nee. De Nieuwe Afsluitdijk staat in de steigers. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
werken de komen jaren nauw samen om dit cultureel erfgoed veiliger en aantrekkelijker te maken. Met veel aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit worden duurzame 
functies toegevoegd die interessant zijn voor het bedrijfsleven, de wetenschap en het grote publiek. De Rijksoverheid zorgt voor de harde infrastructuur, de regio voor de 
randvoorwaarden en smeerolie om alle ambities de komende jaren daadwerkelijk te realiseren. Deze publicatie weerspiegelt en onderbouwt deze ambities, plaatst ze in 
de tijd en in een groter verband en neemt u mee naar waar het ooit begon en waar we rond 2020 staan. 

(bron: masterplan De Nieuwe afsluitdijk)

VISIE op De Nieuwe Afsluitdijk

foto: afsluitdijk in beeld



1.  Kader en doel van deze opdracht

Projecten & Thema´s
Het rijk en de regio maakt van onze afsluitdijk een rij-
ke en onuitputtelijke bron van verhalen. Deze verhalen 
worden onderverdeel in vijf thema’s. Elk thema heeft zijn 
eigen scope en bijbehorende opdrachten. Dit plan van 
aanpak richt zich op één specifiek project in het thema 
economie en water.

"De Afsluitdijk trekt jaarlijks zo’n 300.000, voor een groot deel internationale, bezoekers 
en is daarmee een unieke publiekstrekker van formaat. Ook de nieuwe ambities op 
het gebied van energie & water en natuur & water versterken het unieke karakter en 
de aantrekkelijkheid van de Afsluitdijk. Nu de dijk wordt vernieuwd ontstaan nog veel 
meer toeristische en educatieve kansen."



Inleiding
De Nieuwe Afsluitdijk heeft de ambitie om economische activiteit te genereren op en rondom de Afsluitdijk. Om dit te realiseren worden verschillende ambities uitge-
werkt. Een versterking van het toeristische aanbod en daarmee de beleefbaarheid van de Afsluitdijk is één van deze ambities. De benoemde ambities strekken zich uit 
van Den Oever tot Harlingen. Een andere ambitie heeft betrekking op de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand. Deze verruiming levert een flinke impuls aan de 
noordelijke economie.

Door de ontwikkeling van De Afsluitdijk als toeristische trekpleister kunnen de kop van Noord-Holland en Friesland meeprofiteren van de sterke groei in internationaal 
toerisme. De Afsluitdijk is opgenomen als icoon in de waterlandlijn van het Nationaal Bureau voor Toerisme. Dit zorgt voor hogere bestedingen bij hotels, campings en 
jachthavens. En dat leidt weer tot meer werkgelegenheid in de regio. Ook de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand levert, onder meer via de scheepbouwsector, 
flink wat extra banen op (bron: masterplan DNA) 

Opdracht ATENSUS
Toeristische verbindingen zijn een onderdeel van de kapstok Economie 
in het masterplan. ATENSUS is gevraagd een plan van aanpak te schrijven 
voor de beoogde realisatie van een toeristisch fietspad tussen de Afsluit-
dijk en Makkum. Door de ontwikkeling van de Afsluitdijk in de kop van 
Friesland kan deze regio meeprofiteren van de sterke groei in internatio-
naal toerisme. Dit fietspad levert daarin een bijdrage in het verbinden van 
verschillende economische belangen zoals hotels, campings en jachtha-
vens.

Doel
Doel van dit plan van aanpak is het in beeld brengen van de risico’s en kansen die de realisatie van dit fietspad met zich meebrengt. Een en ander in relatie tot het mas-
terplan zoals verwoord in de inleiding. Om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden is een planstudie noodzakelijk wat ook inzicht geeft in de financiële haal-
baarheid van het plan. De financiën worden enerzijds door het Rijk en anderzijds door de diverse stakeholders opgebracht. Welke kosten zijn hier mee gemoeid. Welke 
technische eisen zijn van toepassing en ook welke risico's zijn aanwezig. Daarnaast is het integreren van duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. 



2.  Trace fietspad



Van de Houwijk naar Makkum
Het beoogd tracé loopt van de Houwdijk naar de kern van Makkum. Ter hoogte van de aansluiting op de Afsluitdijk zal het fietspad met een opgang op de dijk worden 
aangesloten. De dijk is eigendom van het Wetterskip Fryslân en is naar verwachting deels verpacht om de beweiding door schapen mogelijk te maken. De dijk ligt in de  
gemeente Súdwest Fryslân.

Het tracé over de IJsselmeerdijk is een standaard profiel dat door de overgangen van de pachtgrenzen wordt onderbroken. Het totale tracé is circa 4,5 km lang en zal in  
de kern van Makkum aansluiting vinden op het bestaande wegennet. Het tracé is weergegeven in de hier naast gegeven figuur. 

Opgang naar de dijk bij km 0.00
Hier kan gebruik gemaakt worden van de bestaande helling in het maaiveld. Hier kan dus worden volstaan met het graven van een (minimaal) cunet t.b.v. de verhar-
ding en het plaatsen van hekwerken.

Kruising fietspad met hekwerken
Zoals al aangegeven is de dijk onderverdeeld in vakken waar voornamelijk schapen lopen.

Basisontwerp:  langs de gehele lengte een afrastering plaatsen waardoor geen kruising met verder hekwerk plaatsvindt. Dat is eigenlijk alleen mogelijk als fietspad tegen 
de steenzetting aan de IJsselmeerzijde wordt gerealiseerd.

Alternatief: Als het fietspad op de kruin van de dijk wordt geprojecteerd, zal bij elke overgang een veerooster moeten worden toegepast.

Beëindiging fietspad bij Makkum (km 4.10)
Wanneer het fietspad aan de IJsselmeer zijde wordt gerealiseerd, zal het fietspad ‘over de dijk heen’ gehaald moeten worden. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met een maximaal wenselijke helling van 1:20. De totale ‘oversteek’ neemt dus minimaal 150m in beslag.

Verticaal alignement
Bij het ontwerpen van het verticaal alignement gaan wij uit van de eisen van de ASVV. Dat betekent dat de opgangen een maximale helling van 1:20 krijgen. Omdat de 
hoogte van de dijk lager is dat 5,00m hoeft er geen rustpunt aangebracht te worden.



3.  Technische randvoorwaarden



Ontwerpnotitie
Voor dit haalbaarheidsonderzoek is een ontwerpnotitie opgesteld. De belangrijkste uitgangspunten 
noemen we hieronder.

Basisontwerp
- Fietspad van beton
- Breedte 2,50 m
- Aan de IJsselmeer zijde aansluitend aan de taludbescherming
- Eenzijdig voorzien van een schaapkerend hekwerk

Belastingen
Het betonpad wordt primair als recreatief fietspad gebruikt. Afhankelijk van de ligging van het fiets-
pad in de doorsnede van het dijklichaam is het niet ondenkbaar dat er een onderhoudsvoertuig of een 
trekker voor het onderhoud van de dijk gebruik maakt van het pad. Wij stellen dan ook voor rekening 
te houden met een onderhoudsvoertuig.

Overgangen tussen pachtgebieden en 
hekwerken
Ter plaatse van de overgang van de pachtge-
bieden zal een veekering aangelegd moeten 
worden in de vorm van een veerooster. 

Daarnaast zorgen hekwerken dwars op de dijk 
dat vee zich niet kan vermengen. Deze kerin-
gen zijn nu ook al aanwezig en worden plaatse-
lijk onderbroken.
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Opties
Uitgangspunt is realisatie van het fietspad aan de IJsselmeer-
zijde van de dijk. Het fietspad wordt aangebracht tegen de 
reeds aanwezige steenzetting. 

Ter hoogte van Hindelopen is een vergelijkbare situatie gerea-
liseerd.  Zoals altijd heeft deze optie voor- en nadelen. 

 basisontwerpdoorsnede

Alternatief

  alternatief

Als alternatief kan overwogen worden het fietspad op de 
kruin van de dijk te leggen. Voordeel van deze oplossing is dat 
de impact op de integriteit van de dijk aanzienlijk afneemt. In 
het nog te initiëren overleg met het Wetterskip Fryslân zal dit 
ter sprake komen.

Ander voordeel ten opzichte van het basisontwerp is dat de 
recreant zicht heeft op beide werelden; het immense IJssel-
meer en de daarachter gelegen polder. Daarnaast is het verti-
caal alignement eenvoudiger en kan gemakkelijker aangeslo-
ten worden op eventuele knooppunten onderaan de dijk.

Nadelen zijn er ook; wanneer geen afrastering wordt aange-
bracht, zullen er uitwerpselen op het fietspad kunnen liggen.



4.  Ruimtelijk kader



Bestemmingsplannen
Het tracé is verdeeld in drie bestemmingsplannen. De kaart in 
Bijage 2 geeft weer welke juridische plangrenzen worden ge-
hanteerd. 

Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân
Dit bestemmingsplan loopt van km 0.00 t/m km 3.80 en heeft 
de status Voorontwerp. De aanwezige bestemmingen zijn:
i. Agrarisch
ii. Waarde – Archeologie 2
iii. Waterstaat – Waterkering
iv. Vrijwaringszone - dijk
 
Bestemmingsplan Makkum-Engwier
Dit onherroeppelijke bestemmingsplan loopt van km 3.80 t/m 
km 4.00. De aanwezige bestemmingen zijn:
i. Agrarisch
ii. Waterstaat – Waterkering
iii. Vrijwaringszone - dijk

Bestemmingsplan Makkum Centrum
Het onherroepelijke bestemmingsplan loopt van km 4.00 t/m 
km 4.10. De aanwezige bestemingen zijn:
i. Agrarisch
ii. Waterstaat – Waterkering
iii. Beschermd dorpsgezicht
iv. Vrijwaringszone - dijk

Van de bestemmingsplannen is een korte beschrijving beschik-
baar. De belangrijkste onderdelen zijn hieronder toegelicht.

Agrarisch
De aanleg van voet- fiets- en ruiterpaden is toegestaan op 
gronden met agrarische bestemming binnen alle 3 de bestem-
mingsplannen. Voor de aanleg van afrasteringen / hekwerken is 
slechts vermeld dat de hoogte niet meer mag zijn dan 1.50 m. 

Dat is in dit geval geen probleem.

Waterstaat – Waterkering
Belangrijkste regel in deze bestemming is dat ‘uitsluitend toegelaten zijn bouwwerken, geen gebou-
wen zijnde, ten behoeve van de waterstaatsdoeleinden’
 
Afwijken van bovenstaande regel mag op onderstaande voorwaarden:
• afwijken van de bouwregels voor andere bouwwerken is mogelijk, voor zover deze zijn toegelaten 

op grond van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samen-
valt; 

• voordat een besluit over het afwijken van de bouwregels wordt genomen horen burgemeester en 
wethouders advies in te winnen bij het waterschap, hoogheemraadschap of derde, welke verant-
woordelijk is voor (het beheer van) de waterkering.  Het ingewonnen advies moet doen blijken 
dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie van de waterkering.

Waarde – Archeologie 2
Aan de landzijde van de dijk is een strook waarop de bestemming “Waarde – Archeologie 2” rust. 
Aangezien deze strook aan de landzijde van de dijk ligt wordt verwacht dat het geplande tracé ner-
gens kruist met gronden waarop deze bestemming rust.  Mocht er wel in deze strook gewerkt moe-
ten worden dan gelden de volgende regels:
• Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan de oppervlakte die in de desbetreffende ad-

vieszone van de gemeentelijke FAMKE (Friese Archeologische Monumentenkaart Extra) wordt 
aangegeven en dieper dan 40 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd.

Vrijwaringszone – Dijk
Ongeacht het bepaalde in de bestemmingsregels bij de op deze gronden van toepassing zijnde be-
stemmingen, mag op deze gronden niet worden gebouwd, met uitzondering van de gronden met 
de dubbelbestemming ‘’Waterstaat - Waterkering’’ volgens de voor de dubbelbestemming vermelde 
regels. 

Beschermd dorpsgezicht
De begrenzing van het beschermde dorpsgezicht is vermeld in de regels behorend bij het bestem-
mingsplan. Dit lijkt een  belangrijk aandachtspunt omdat hier het fietspad over de dijk heen moet 
met een helling van ca. 75m. Dit betekent een behoorlijke verandering in de dijk en het aanzicht van 
de dijk binnen dit beschermde dorpsgezicht. Stel dat dit een ‘probleem’ is dan kan een oplossing zijn 



dat het fietspad al eerder over de dijk komt zodat het buiten dit beschermde gebied 
gebeurt. 

Samenvatting bestemmingsplannen
Analyse van de van toepassing zijnde bestemmingen in de verschillende bestem-
mingsplannen kan geconcludeerd worden dat naast het inwinnen van advies bij de 
lokale beheerder van de waterkering en het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
er geen verdere maatregelen omtrent de bestemmingsplannen benodigd zijn. 

Vergunningen
Op basis van de projectdefinitie is een vergunningen check uitgevoerd wat de vol-
gende aan te vragen vergunningen heeft opgeleverd: 

• Omgevingsvergunning (t.b.v. de erf- of perceelafscheidingen en uitvoeren van 
werkzaamheden)

• Watervergunning ( t.a.z. het gebruik van een waterstaatswerk en/of bescher-
mingszone)

• Mogelijke Nb-wetvergunning

Voor alle werkzaamheden binnen de bestemmingsplannen geld de volgende regel:
‘Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de waterkerende functie van de waterkering’.

De vergunningen kunnen online via het Omgevingsloket.nl worden aangevraagd. 
Om proceduretijden (mogelijk) te versnellen is voldoende en tijdig vooroverleg met 
het bevoegd gezag een belangrijk onderdeel. Verder kan al tijdens het invullen de 
aanvraag “opengesteld” worden. Dit geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid al di-
rect mee te kijken met de aanvraag en de bijlagen bij de aanvraag en dus kan zij snel-
ler reageren wanneer er iets ontbreekt of gewijzigd dient te worden. 

Omgevingsvergunning  
Bevoegd gezag Gemeente Súdwest-Fryslân
Proceduretijd vanaf indienen is ca. 8 weken excl. voorbereiding en of bezwaarperio-
de. 

Watervergunning
Bevoegd gezag Wetterskip Fryslân
Proceduretijd vanaf indienen is ca. 8 weken excl. voorbereiding en of bezwaar-
periode. 

NB-wetvergunning / Natura 2000 gebied 
De hiernaast geprojecteerde kaart laat zien dat het gehele ijsselmeer een aan-
gewezen Natura 2000 gebied is. De grens van dit gebied ligt echter aan de wa-
terzijde van de dijk. De dijk zelf valt dus buiten het gebied. Werkzaamheden op 
de dijk en de aanwezigheid van een fietspad op de dijk kan echter wel effect 
hebben op het Natura 2000 gebied. Met name als de instandhoudingsdoelen op 
gespannen voet staan met het effect van het aan te leggen fietspad. 

Voor nieuwe activiteiten is het vanzelfsprekend dat de verantwoordelijkheid bij 
de initiatiefnemer ligt om aan te tonen dat een activiteit geen negatief effect zal 
hebben. Het is echter niet altijd nodig om een passende beoordeling uit te laten 
voeren. In het vooroverleg met het bevoegd gezag (in veruit de meeste gevallen 
de provincie) wordt besproken of dit nodig is. Voor bestaand gebruik wordt, 
samen met provincies, het beleid gevoerd om alleen in uitzonderingssituaties 
vergunningtrajecten te starten.
Om de vergunningprocedures te vereenvoudigen en de administratieve lasten 
te verminderen is de omgevingsvergunning ontwikkeld. Deze vergunning heeft 
tot doel de vergunningverlening op de gebieden van wonen, ruimte, milieu en 
natuur te coördineren én onderling procedureel te stroomlijnen. Als er toestem-
ming nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Flora- en 
faunawet zal voor zover deze plaatsgebonden is, aangehaakt kunnen worden 
bij de omgevingsvergunning. Het is bij vergunningverlening gebruikelijk dat de 
aanvrager de benodigde informatie levert, zoals ook het geval is bij een mili-
euvergunning en een verklaring schone grond bij een bouwvergunning. Over 
het algemeen zal uit vooroverleg met het bevoegd gezag (in veruit de meeste 
gevallen de provincie) blijken of een vergunning nodig is en of het nodig is een 
passende beoordeling uit te voeren.



Vogelrichtlijn en habitat richtlijn
Het dijklichaam ligt tegen de vogelrichtlijn en habi-
tatrichtlijn aan. Gelijk aan Natura 2000 betekent dit 
dat terdege rekening gehouden moet worden met 
het in kaart brengen van de effecten van dit fietspad. 
Het gaat dan zowel om de aanleg als ook de gebruiks-
fase.

In het te doorlopen ontwerptraject kan rekening ge-
houden worden met effecten op gebied van aanleg 
en in gebruikname. Denk bijvoorbeeld aan de perio-
de van aanleg of het al dan niet aanbrengen van ver-
lichting langs het fietspad.

Effectenindicator
Met behulp van de effectenindicator is een beeld ge-
kregen welke effecten het te realiseren fietpad heeft 
op de instandhoudingsdoelen.

Voor het bepalen van de effecten is uitgegaan van de 
activiteit 'weg'. Dat is een relatief zware invulling om-
dat er geen sprake is van gemotoriseerd verkeer, niet 
anders dan bijvoorbeeld verkeer voor beheer en on-
derhoud. Mogelijk dat na nader onderzoek bijstelling 
van de effecten volgt.

Voor effectenbepaling in deze situatie worden de fac-
toren in 2 situaties bekeken namelijk in aanlegfase en 
in gebruiksfase. Bovenstaande in acht nemend blij-
ven er 5 factoren over die een rol spelen in de aanleg- 
en/of gebruiksfase. In de indicator zijn in totaal 54 
soorten en/of habitattypen weergegeven met daarbij 
voor elk de mate van gevoeligheid voor de genoemde 
storingsfactoren.



Op basis van de effectenindicator is een nadere analyse van de 
soorten uitgevoerd. De belangrijkste effecten worden hieronder 
aangegeven en nader toegelicht.

Verzuring door N-depositie uit de lucht
Deze factor kan in de aanleg fase (beperkt) van toepassing zijn 
aangezien tijdens de werkzaamheden de intensiteit van machines 
/ verkeer toeneemt. In de gebruiksfase is het verkeer beperkt tot 
recreatief fietsverkeer waardoor uitstoot niet vermeerderd. 

Resultaat indicator: 
“zeer gevoelig” – 12 soort(en)
“gevoelig”  –  5 soort(en)
“niet gevoelig” – 37 soort(en)

Verstoring door geluid
In de aanlegfase kan er verstoring optreden door geluid. Deze ver-
storing zal echter van korte duur en zeker niet permanent zijn. 
Wellicht is er door aanpassingen in de werkmethode en de te ge-
bruiken machines een reductie in het geluid en dus de verstoring 
te behalen. 
Resultaat indicator: 
“n.v.t.”  – 4 soort(en)
“onbekend” – 1 soort(en)
“gevoelig”  –  17 soort(en)
“niet gevoelig” –  32 soort(en)

Verstoring door licht
Deze factor is niet van toepassing tijdens beide fasen. De aanleg 
van het fietspad vindt overdag plaats waardoor er geen verlichting 
benodigd is. In de gebruiksfase zal er geen verlichting langs het pad 
aanwezig zijn. 

Optische verstoring

Aangezien op verschillende plaatsen langs het tracé de 
mogelijkheid reeds bestaat voor mensen om op de dijk 
te komen en te kijken is het verschijnen van personen op 
de dijk niet nieuw. Door de aanleg en het gebruik van het 
fietspad zal de hoeveelheid mensen wel aanzienlijk toe-
nemen. Dit betekent dus wel een vergroting van de even-
tuele optische verstoring zowel tijdens de aanleg- als de 
gebruiksfase.

Resultaat indicator: 
“n.v.t.”  – 1 soort(en)
“onbekend” – 2 soort(en)
“zeer gevoelig” – 3 soorten(en) bondbekplevier,
   visdief, roerdomp, 
   zwarte stern, 
“gevoelig”  –  18 soort(en)
“niet gevoelig” –  29 soort(en)

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welk effect de 
aanleg en ingebruikname van het fietspad op de instand-
houdingsdoelen heeft.

Bevoegd gezag: Provinsje Fryslân
Procedure tijd: 12 weken tot een half jaar en daarbij moet 
ook rekening gehouden worden met de voorbereidende 
werkzaamheden zoals overleg en onderzoek.



Impact op de primaire waterkering
De realisatie van het fietspad heeft ontegenzeggelijk impact op het dijkli-
chaam. Onderzoek zal moeten uitwijzen of deze impact significant is. 

In het nog te voeren overleg met het Wetterskip Fryslân is dit een van de be-
spreekpunten. 

Ontwerp
Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven zijn er twee oplossingen voor de locatie van 
het fietspad; onder aan de dijk en op de kruin. Wanneer het fietspad onder 
aan de dijk aangebracht wordt, sluit deze aan op het zetsteen. Dat zou een 
gunstig effect kunnen hebben op het breken van de golven. Echter de helling-
van het fietspad in dwarsrichting  wordt te groot wanneer de helling van de 
dijk wordt voortgezet. Het insnijden van het dijklichaam is zoals het nu lijkt 
onontkoombaar. In het vervolgtraject zal onderzocht moeten worden of dit 
de stabiliteit niet aantast.

In geval van het kiezen van de alternatieve locatie; op de kruin, is er naar ver-
wachting geen sprake van een afname in stabiliteit.

Ook zal door het Wetterskip Fryslân aangegeven moeten worden of in de 
toekomst rekening gehouden moet worden met een dijkverzwaring. Wanneer 
verzwaring binnen de economische levensduur van het fietspad valt, is dit iets 
om mee te nemen in het detailontwerp. 

Uitvoering
De impact van de realisatie moet niet onderschat worden. Afhankelijk van de 
aanlegmethode (in-situ of geprefabriceerd) is de impact groot of gering. Met 
name in-situ aanleg zal de nodige impact hebben omdat de aan en afvoer van 
beton logistiek een uitdaging is. Er kan immers niet over gereedgekomen werk 
gereden worden. In geval van het realiseren van het fietspad onder aan de dijk, 
is deze impact nog groter omdat ook het talud gepasseerd moet worden.

Stormseizoen
Het stormseizoen loopt van 15 oktober tot 15 maart. Dit is de periode van het 
jaar dat stevige stormen ervoor kunnen zorgen dat het water van het IJsselmeer 
hoog opgestuwd wordt. De veiligheid van de dijken en in dit geval de IJssel-
meerdijk is dan erg belangrijk. 

Het Wetterskip Fryslân zal specifieke eisen hebben ten aanzien van werkzaam-
heden die in deze periode uitgevoerd worden. Bepaalde werkzaamheden 
zullen niet mogelijk zijn. De verwachting is dat er bijvoorbeeld niet in de kering 
gegraven mag worden. Daarnaast zal ook de eventueel tijdens de uitvoering 
beschadigde grasmat volledig hersteld moeten zijn om schade door regenval 
en erosie te voorkomen.  In de planning zal hier terdege rekening mee moeten 
worden gehouden.

   



5.  Duurzaamheid



Duurzame oplossingen | Bestendige toekomst
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij alle werkzaamheden aan de 
Afsluitdijk. Voor De Nieuwe Afsluitdijk vormt duurzaamheid de basis van alle 
ambities. In het geval van de realisatie van dit fietspad is duurzaamheid te inte-
greren in verschillende onderdelen. In dit onderdeel beschrijven wij de mogelijk-
heden die wij zien om dit fietspad duurzaam te realaliseren.

Materialisatie
Uitgangspunt is het toepassen van beton waarbij bijvoorbeeld gebruikgemaakt 
kan worden van hergebruikt beton als toeslag in het mengsel. Daarnaast kan de 
fundering bestaan uit hergebruikt materiaal. 

In-situ
Het toepassen van hergebruikt materiaal (regeneratiebeton) levert een duurza-
me oplossing op en het is niet ondenkbaar dat het een kostenbesparing oplevert. 
Wel is het zo dat de samenstelling van het materiaal een op maat mengselbere-
kening vraagt. Er zal daarom met een centrale gezocht moeten worden naar een 
continue aanvoer van herbruikbaarmateriaal zodat met één mengselberekening 
kan worden volstaan. 

Prefab platen
Wanneer het fietspad wordt gerealiseerd met prefabplaten, levert dit ook een 
aanzienlijk bijdrage op. Bijvoorbeeld als in de fabriek gebruik gemaakt wordt van 
het toepassen van restwarmte. In geval van een prefab product is de duurzaam-
heid ook vertegenwoordigd in de mogelijkheid het fietspad te verplaatsen. Dit 
levert een voordeel op als binnen de levensduur van het fietspad een dijkver-
zwaring wordt voorzien. Het fietspad Roekenbosch dat ATENSUS bv realiseerde 
in bouwteamverband is een goed voorbeeld van een duurzame aanleg van een 
fietspad.

Prefabplaten worden door verschillende partijen geleverd. Aangezien hier het 
uitgangspunt geldt dat er onderhoudsvoertuigen over het pad rijden, zullen de 
platen hier tegen bestand moeten zijn. 

Fietspad Roekenbosch bestaande uit easypath platen in bouwteamverband aangelegd 
door Gemeente Steenwijkerland, ATENSUS bv en G. Hellinga BV.

Aanleg prefab platen levert logistiek voordeel
In de aanlegfase heeft een prefab plaat een groot voordeel ten opzichte van 
een in-situ gerealiseerd pad. De aanvoer van de platen geschiedt over het reeds 
gelegde pad. Logistiek gezien levert dat grote voordelen op.

Energie opwekkende verharding
In het vervolgtraject zal worden uitgezocht of het fietspad uitgevoerd kan wor-
den als energie opwekkende verharding. SolaRoads is daarvan een voorbeeld. 
Wellicht is het interessant het tracé deels van dit product te voorzien. 



6.  Risico en kansendossier



Kansen 
De aanleg van dit fietspad moet meerwaarde hebben voor het op het fietspad aangesloten ge-
bied. Een aansluiting op de toeristisch recreatieve punten is dan ook van belang om te voorko-
men dat fietsers toch over de bestaande weg rijden. De in het gebied aanwezige interessante 
elementen zijn weergegeven op de hiernaast weergegeven kaart. 

Kansen liggen wellicht ook in de vorm van rustpunten, een uitzichtlocatie die wordt aange-
kleed met een zitplaats. In de huidige locatie zijn reeds een aantal van deze plekken gereali-
seerd. In de bijgevoegde ontwerptekeningen staan deze aangegeven

Knooppunten
Tussen de twee knooppunten van het fietspad , het begin en het eind, zijn meerder schakels te 
maken. De Camping Sotterum ligt aan het tracé en zou als kraal aan het tracé geregen kunnen 
worden. Dat geldt ook voor het hyppisch centrum Boeyenkamp. Ook de corwerdermolen is 
misschien een element dat voor de recreatieve fietser interessant is. Aan de Dorpsweg is de 
Groepsaccommodatie De Zwanenkap gelegen. Deze knooppunten kunnen er voor zorgen dat 
een tussentijdse opgang een voorwaarde is om het gebied recreatief aan te sluiten aan te be-
oogde fietspad. Met name ook omdat vanuit deze knooppunten Makkum recreatief ontsloten 
kan worden. In Makkum is genoeg te zien en te beleven. De pleziervaart heeft hier voldoende 
mogelijkheden. Vaargasten kunnen een dagje uit met de fiets en ontdekken de omgeving.

Verbindingen
Ten aanzien van het fietsknooppunten netwerk is er één verbinding (nr. 52 met nr 53). Op 
deze locatie zou een aansluiting op de dijk gemaakt moeten worden.  Wellicht is ook een op-
gang ter hoogte van de camping Sotterum een mogelijkheid. Dan is ook het Hippisch centrum 
aangesloten.

Afslu
itd

ijk



Risicoanalyse
De risico's van dit project zijn geinventariseerd op basis van de rismann metho-
de. Deze methode beschrijft het proces om te komen tot onderbouwde risico's 
die worden ingeschat met een kans van optreden en het beschrijven van het 
gevolg.

Door de kans per risico te vermenigvuldigen met het gevolg onstaat een totaal-
score. Hieronder zijn de top 10 risico's weergegeven.

Top 10 risico's

1. Het belang van het Wetterskip Fryslân is dermate laag dat pas in een laat 
stadium duidelijk wordt dat er onoverkomelijke technische bezwaren zijn

2. Aan- en afvoeroutes van materieel en materiaal zorgen voor schade aan 
dijklichaam.

3. Door verandering van het profiel van de dijk door plaatsing van het fietspad 
in het talud treed uitspoeling op door golfoverslag.

4. Binnen de afschrijvings periode neemt het Wetterskip Fryslân de beslissing 
om de dijk te verhogen.

5. Door toename van gebruik e-bikes komen de technsche uitgangspunten van 
het fietspad (breedte) onder druk te staan.

6. Bezwaren op vergunningaanvragen leiden tot vertraging of stopzetting van 
het project.

7. Het bezwaar tegen dit fietpad is dermate hoog dat de scope van De Nieuwe 
Afsluitdijk niet wordt behaald.

8. NB-wet vergunning leidt tot bezwaren van natuurorganisaties
9. Een pachtovereenkomst kan niet opengebroken worden, waardoor realisatie 

vertraagd.
10. Verschil van inzichten tussen stakeholders op stuurgroepniveau belemmert 

besluitvorming.

Van deze top risico's is een beheermaatregel vastgesteld en wanneer dat moge-
lijk is financieel gekwantificeerd en opgenomen in de SSK-raming.   





7.  Afstemming en onderzoek



Afstemming bepaalt resultaat
Bij het opstellen van deze planstudie is gebruik gemaakt van algemene gegevens.. 
Het Wetterskip Fryslân is niet betrokken in de afstemming over de uitgangspun-
ten zoals deze in dit rapport zijn gesteld. Uit het riscico en kansen dossier blijkt 
dit ook een belangrijk projectrisico. 

Overleg met partners
Wanneer besloten wordt dit project voort te zetten is het noodzakelijk de vol-
gende partners nauw te betrekken in de nadere uitwerking:

Wetterskip Fryslân
Met het Wetterskip Fryslân moeten de volgende onderwerpen besproken wor-
den:
• bespreken en vaststellen technische uitgangspunten
• welke plannen heeft het waterschap met betrekking tot dijkverzwaring
• welke voorwaarden of beperkingen liggen vast in pachtovereenkomsten
• vestigen zakelijk recht op het fietspad wanneer de gemeente dit eist
• eisen gesteld aan de uitvoering en de periode van uitvoering (stormseizoen)
• voorbespreken aanvraag watervergunning 

Gemeente Súdwest Fryslân
De gemeente zal naar verwachting het fietspad in beheer en eigendom krijgen. 
Afstemming moet plaatsvinden over de volgende onderwerpen:
• technische uitgangspunten
• voorbespreking uitgangspunten voor de omgevingsvergunning
• afstemming over het beschermd dorpsgezicht en de daarmee samenhan-

gende eisen voor het ontwerp
• afstemming over de bestemmingsplannen en toetsen conclusie dat er geen 

bestemmingsplanprocedure noodzakelijk is

Provinsje Fryslân
Met de provincie moet afstemming gezocht worden over de impact van het 
fietspad op de Natura 2000 instandhoudingsdoelen. Daarin kan ook aan de orde 
komen welke procedure doorlopen moet worden. Wellicht kan worden volstaan 
met een verklaring van geen bedenkingen die wordt verbonden aan de aanvraag 
omgevingsvergunning.

De volgende gespreksonderwerpen staan op de agenda
• afstemming Natura 2000 en Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn
• Natuurbeschermingswet

Natuurorganisaties
Natuurorganisatie zijn reeds betrokken bij de plannen voor de Nieuwe Afsluit-
dijk. Afstemming met deze partijen voor het verkrijgen van draagvlak is altijd 
verstandig.

Omgeving
De omgeving kan ook betrokken worden in de planfase. Met name het verder 
onderzoeken van kansen voor de recreatie is een onderwerp.

Onderzoeken
Om de haalbaarheid van de plannen verder te onderbouwen is technisch(on-
derzoek) wellicht noodzakelijk. In de onderbouwing van de kosten hebben wij 
rekening gehouden met de volgende onderzoekskosten:

• sonderingen ter bepaling van de draagkracht
• stabiliteitsberekening in geval van graven cunet en insnijden dijklichaam in 

geval van uitvoeren basisoplossing
• Quickscan flora & fauna en wellicht een passende beoordeling in geval van 

het constateren van significant negatieve effecten
• Eventueel (indicatief)bodemonderzoek wanneer blijkt dat de vrijkomende 

grond niet ter plaatse verwerkt mag worden

In de detailleringsfase moet duidelijk worden of alle onderzoeken wel uitgevoerd 
moeten worden.



8.  Planning vervolgstappen



Mijlpalen
De hierboven weergegeven planning is er een van mijlpalen. In de planning zijn 
onderstaande onderdelen van belang:

Overleg met de stakeholders
Op basis van het overleg is er een moment waarbij besloten wordt al dan niet 
verder te gaan met dit project. Dit moet resulteren in financieel commitment en 
onderschrijft het financiële draagvlak.

Voorbereidende onderzoeken
De onderzoeken worden opgestart. Aandacht is noodzakelijk voor flora en fau-
na. Het kan zijn dat bepaalde onderzoeken nog voor de winter uitgevoerd moe-
ten worden in verband met de aantoonbaarheid van soorten. De verwachting is 
dat dit in dit geval wel mee valt gezien het gebruik van de dijk en het onderhoud 
dat hier op wordt uitgevoerd.

Ontwerp en vergunningen
Het ontwerptraject heeft een relatie met het vergunningentraject. Het kan zijn 
dat vanuit de voorbespreking van de vergunningaanvraag het ontwerp ingevuld 
moet worden of naderhand moet worden bijgesteld. Tijdig invulling geven aan 
beiden is van groot belang.

Aanbestedingstraject
Wij zijn uitgegaan van een openbare procedure waarbij wordt gegund op basis 
van laagste prijs. Op voorhand zijn er onvoldoende onderscheidende elemen-
ten voor een openbare aanbesteding met gunningcriterium Economisch Meest 
Voordelige inschrijving. In de volgende fase kan op basis van een nadere analyse 
de voorgestelde aanbestedingswijze worden heroverwogen. Onderdeel van de 
afweging is de te kiezen uitvoeringsmethode. In geval van prefab elementen is 
het financieel aantrekkelijk de easypath platen als directielevering aan de aanne-
mer beschikbaar te stellen. Een EMVI aanbesteding is dan geen optie. 

Realisatie
De realisatieduur van het fietspad is voor een groot deel afhankelijk van de te 
kiezen uitvoeringsvariant. Prefab heeft daarbij een groot voordeel. In dit geval 
zijn wij uitgegaan van een gemiddelde uitvoeringsperiode. Na keuze van uitvoe-
ringsmethodiek kan dit worden bijgesteld.

Stormseizoen: Het stormseizoen is een vast gegeven. Werkzaamheden aan de dijk 
die inbreuk doen aan de integriteit van de primaire waterkering zijn niet toege-
staan. In de planning van de uitvoering is dit een belangrijk gegeven.
    



9.  Financiële paragraaf



Investeringsraming (incl. BTW)
Voor het ramen van de kosten is de SSK systematiek gehanteerd. SSK-ramingen 
geven een goed beeld van de te verwachten kosten. Kanttekening hierbij is dat 
er op basis van het plan van aanpak nog onzekerheden zijn in projectinrichting. 
In de volgende fase zal de nadere detaillering leiden tot het verfijnen van de be-
nodigde investering. De lengte van het fietspad is ca. 4,5 km.

Basisontwerp fietspad op de kruin (excl.BTW)
Het basisontwerp zoals hieronder weergegeven geeft de volgende investering:

Bouwkosten:  € 1.400.000,- excl. BTW
Onvoorzien:   €    250.000,- excl. BTW
Totaal investering: €    1.650.000,- excl. BTW

Additionele kosten:
Enginering, subsidieaanvragen, vergunningen, onderzoeken, bestek voorberei-
ding e.d. Ca. 10%  € 165.000,-

Alternatief fietspad in de teen van het talud
Als alternatief kan de eronder is het ontwerp geprojecteerd op de kruin van de 
dijk.

Aansluiting knooppunten op het fietspad 
Wanneer de kans voor het aansluiten van de knooppunten op het fietspad 
wordt aangegrepen, zal dit een extra investering van € 22.000,- incl. BTW vergen.

Kanttekeningen bij de ramingen
Bij het financieel kwantificeren van het risico is niet het gehele risicobedrag als 
investering meegenomen maar een percentage daarvan. Dat betekent dat bij het 
optreden van het risico de opdrachtgever aanvullend krediet moet aanvragen. 

Bij het ramen is gebruik gemaakt van informatie uit recente inschrijvingen. De 
gehanteerde kengetallen betreffen inschrijfprijzen (daar is een eventuele marke-
ting korting van een aannemer niet in verwerkt).

In het geval van het toepassen van easypath prefabplaten is gebruik gemaakt van 
een aangeleverde raming van de leverancier. In de raming is een korting gegeven 
wanneer de platen als een directielevering in het werk worden gebracht.  Wan-
ner wordt besloten de levering van prefabplaten in het contract mee te nemen, 
is het de vraag of de aannemer de zelfde korting krijgt en meeneemt in zijn aan-
bieding.  

Resumé 
Tijdens het verder voorbereiden van het project is het van belang het risicodos-
sier actief bij te stellen. Op die manier wordt voorkomen dat onnodig krediet 
wordt vastgehouden. Ook kunnen kosten beter worden ingeschat en daarmee 
de raming worden verfijnt 

De additionele kosten in geval van de prefabplaten zijn aanzienlijk. Deze kosten 
worden terugverdiend in de gebruiksfase. Deze platen hebben nagenoeg geen 
onderhoud nodig. In geval van onvoorziene dijkverhoging kunnen de platen ver-
legd worden. 
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Detail A

Detail B

N.A.P. 0.00 m

Doorgang:
- Bestaande houten palen verplaatsen
- plaatsen veerooster t.p.v. doorgang
- Aanwerken maaiveld tegen veerooster

N.A.P. 0.00 m

N.A.P. 0.00 m

- Bestaande houtenhekwerk verplaatsen
- fietspad 2.50m breed
- 0.40m grasbetontegel
- schaapkerend hek in lengterichting
- Bestaande toplaag talud opnieuw
  aanbrengen op nieuwe talud.

Ontgraving 2.93m3/m1

nieuw talud 1:4

bestaand talud 1:5,5

fietspad:
- beton
- 2,50m breed

veerooster:
- beton + staal
- 2.60m breed
- 2.50m lang
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Geometrie Omschrijving Status

Trap in de dijk Bestaand

Bestaand

Fietspad Nieuw

Hekwerk

Kilometrering Nieuw

Bankje Bestaand



     Conclusie en aanbevelingen



Samenvatting
Op basis van de gekozen uitgangspunten kan worden geconcludeerd dat realisa-
tie van dit fietspad zeer zeker mogelijk is. Wat van belang is, is dat tijdig afstem-
ming met het Wetterskip Fryslân wordt gezocht om de haalbaarheid te toetsen.  
Realisatie van het fietspad op de kruin van de dijk zal naar alle waarschijnlijkheid 
de minste weerstand bij het Wetterskip oproepen.

Ten aanzien van de ruimtelijk inpassing is het belangrijk de impact van het Na-
tura 2000 gebied op de kans van slagen niet te onderschatten. Een globale soor-
tenanalyse laat zien dat er op voorhand geen signalen zijn die een belemmering 
doet vermoeden.

Wanneer duurzaamheid een belangrijke afweging wordt in de materiaalkeuze 
is het gebruik van een prefab product een goede keuze. De investeringskosten 
worden welliswaar verhoogd, maar wanneer het risico op een onvoorziene dijk-
verhoging wordt meegewogen, vallen deze alleszins mee. Daarnaast is het toe-
passen van prefabplaten CO2 reducerend ten opzichte van een in-situ verwerkt 
materiaal. De reductie kan nog verder worden verhoogd als binnen het verzor-
gingsgebied aanbod is van voldoende herbuikbaar betongranulaat.

Ten aanzien van de recreatie liggen er kansen om de bestaande knooppunten te 
ontsluiten met het fietspad. Hiervoor is het noodzakelijk ten minste twee keer 
een aansluiting te maken op de bestaande weg achter de dijk.

Ruimtelijk gezien is de invulling van de mogelijke eisen vanuit het beschermd 
dorpsgezicht. Bestemmingsplan technisch is er geen reden aan te nemen dat 
realisatie van het fietspad op onoverkomelijke bezwaren stuit.




