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Voorwoord

Aanscherpen van het geheugen is het tweede deel van de Belvedère studie naar de noordelijke en zuidelijke IJdijken in opdracht 
van een samenwerkingsverband van 14 gemeenten, drie waterschappen en de Provincie Noord Holland. Deel 1 was vooral een 
inventarisatie van de dijken en wat er cultuurhistorisch en maatschappelijk rondom speelt. In dit tweede deel worden concrete 
voorstellen gedaan die vooral de beleefbaarheid van de IJdijken willen vergroten. In de afsluitende samenvatting van het werkboek 
wordt een aanbeveling gedaan hoe de IJdijken ook in de toekomst kunnen worden ervaren als de handtekening van een gebied. 
De ideeën zouden niet zo zijn ontwikkeld als hier gepresenteerd zonder de input van bAH ism met Rob van Leeuwen (ROBI), en H+N+S. 
Deze bureau’s hebben respectievelijk de noordelijke en zuidelijke IJdijken in deze fase vooral gereedschappen ontwikkeld die de 
dijken ‘fysiek’ sterker in het krachtenveld van de Ruimtelijke Ordening plaatsen. Het proces is communicatief begeleid door bureau 
De Stad en inhoudelijk door een klankbordgroep bestaande uit Maarten Kloos (Arcam), Dennis Moet (PARK-idlab), Leo Platvoet, 
Gerard van de Ven (UvA). De ideeën en voorstellen zijn voorzien van een of beide van de twee onderstaande namen om aan te  
geven wie bij eventuele realisatie in de toekomst verantwoordelijk is voor het basisidee. Helemaal achterin dit rapport vind u de  
samenvatting In het licht van de Toekomst met daarin de strekking die in alle concrete voorstellen samen tot uitdrukking komt.

Jeroen van Westen beeldend kunstenaar
Met dank aan Gerco Lindeboom stagiair DAI
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1.1 De ontdekking

De IJdijken is een over hele delen slecht herkenbaar landschapselement. De opdracht om te onderzoeken hoe met de IJdijken 
omgegaan dient te worden bij planologische ontwikkelingen heeft bij ons als ontdekkingsreizigers het besef laten groeien dat de 
dijk een (culturele) landschappelijke schakel is. De oude bewoningsgeschiedenis die is geënt op het natuurlijk landschap van het 
OerIJ wordt door de dijk verbonden met de recente geschiedenis die is gebaseerd op maakbaarheid met als monumentaal beeld 
Noordzeekanaal en Westelijk havengebied.

DE IJdijken bestaan misschien wel niet als zodanig, in ieder geval niet als puur historisch uit de 13e eeuw stammend object. De 
oorspronkelijke dijken kun je zien als begrenzing van  het IJ (het positief), of als bescherming van de polders die grenzen aan het 
IJ (het negatief). Tot de noordelijke IJdijken rekenen we dan de dijken van Wijkermeer tot Schellingwoude, de zuidelijke lopen van 
Velsen/Spaarndam tot de monding van de Diem. Er zijn dijken langs het voormalige IJ die letterlijk IJdijk heten, maar de meeste 
hebben andere namen, veel verwijzen het land dat ze beschermen. De totale lijn is een aaneenschakeling van dijken, de verhalen 
die eraan zijn blijven hangen zijn niet van DE IJdijken, maar ook van de polders aan het IJ. Deze opvatting van de IJdijken + is een 
concept dat langzaam aan het groeien is in het bewustzijn van beleidsmakers en landschapsvormgevers.

Het IJ als door dijken omsloten water is vrijwel verdwenen onder de aanplempingen. De functionele waarde van de dijken is ver-
anderd door de Oranjesluizen, de aanplempingen, de sluizen bij IJmuiden en de Afsluitdijk die de Zuiderzee tot meer maakte. Er  
zijn nieuwe dijken op andere locaties gebouwd ter vervanging van dijken die moesten wijken voor de dynamiek van stad en haven. 
De dijken bestaan nog steeds, waarschijnlijk omdat we leven in een waterstaatkundig land, waar we rekening blijven houden met 
waterrampen. En, omdat ze nog bestaan overstijgen ze de technisch/functionele waarde:de IJdijken zijn een cultuurhistorisch  
fenomeen geworden. 

UITGANGSPUNTEN

0001 kaart huidig gebruik (zonder wegen) 0003 de polders-ondervedelingen en droogmakerijen aan de IJdijken

0002 oude IJdijkdelen (per naam van kleur veranderend) 0004 dijken-polders aanplempingen-nieuw + vervangende dijken-aanplempingen-bebouwing



1.2 De doorbraak

De dijken zijn bij afwezigheid van het IJ moeilijk herkenbaar als begrenzing van een gebied. De huidige dijken zijn eerder een 
doorsnijding van een gebied dan een begrenzing: twee lijnen (landschapselementen) waar verhalen aan zijn blijven hangen van IJ, 
polders, industrialisatie, aanplempingen, droogmakerijen, stormen, stedelijke groei, haven en industrie, wonen en werken. Het zijn 
de aanleidingen tot die verhalen, -de stormen, de industrialisatie, de stedelijke groei- die de dijk als fenomeen onder druk zetten en 
waardoor zij heeft moeten wijken voor Havens, Teleport, autosnelwegen. 
Hernieuwde aandacht voor de IJdijken vraagt om het opnieuw bezien van de planologische ontwikkelingen in het voormalige 
stroomgebied van het (Oer)IJ. Op het gevaar af van in een cirkelredenering verstrikt te raken zullen de dijken uiteindelijk weer hun 
rol als beschermers EN als begrenzers van het voorland moeten kunnen spelen om blijvend herkenbaar te zijn. De opdracht van 
behoud(t) door ontwikkeling van de IJdijken wordt dan duidelijk niet meer alleen het beschermen van oude lijnelementen in het 
landschap. Een eerste stap, nog de schaal van de dijk, is dat waar nieuwe, vervangende waterkering is of nog wordt aangelegd 
deze herkenbaar moet zijn en zichtbaar aan moet sluiten op de oude.  Op een schaal hoger moet er begonnen worden met het 
opnieuw vaststellen van, en vormgeven aan, het door de dijken ‘omsloten’ gebied: een nieuw ‘Het IJ’ in welke verrassende, maar 
samenhangende vorm dan ook. 

Met name in de bijeenkomsten met de klankbordgroep wordt gevraagd om, en gezocht naar wegen om die toekomst op dit hogere 
schaalniveau te betrekken in het denken over de IJdijken. Als belangrijke opstap naar zo’n discussie wordt de ontdekking ervaren 
dat de IJdijken behalve historische lijnen in een landschap betekenisvol zijn in de structuur van het landschap en zo een gebied 
definiëren. De veelheid aan aangehangen verhalen zijn een prachtige ingang om aan zoveel mogelijk aspecten van de landschap-
pelijke (planologische) ontwikkelingen aandacht te geven waarmee een samenhang tussen schijnbaar lokale taken zichtbaar zal 
worden. Dit kan een eerste stap zijn naar een verschuiving van denken over IJdijken naar denken over het ‘nieuwe IJ’-landschap.

UITGANGSPUNTEN

IJ-landschap met een gezamelijk verhaal in het gebied waar oude en nieuwe dijken polders en aanplempingen begrenzen



1.3 De richting

Van het gebrek aan herkenbaarheid van de dijken, en de landschappelijke eenheid bepaald door die dijken, kun je een kracht  
maken door er een zoektocht van te maken. Het is juist het doorbreken van die ‘onzichtbaarheid’ die ons als beeldend kunstenaars 
fascineert. Verleidt de mensen zelf de dijken en het door de dijken doorkruiste landschap te ontdekken, dan ontstaat een zintuiglijk 
en intellectueel bewustzijn van de IJdijken. De nieuwsgierigheid groeit naar achtergronden die inzicht geven in de volle cultuurhis-
torische dimensie van de dijken. Met verschillende voorstellen wordt aangegeven hoe die verleiding voor bewoners en bezoekers 
vormgegeven kan worden. Dit is een eerste stap die in een vervolg ook op bestuurlijk niveau en voor andere bepalende actoren 
in het gebied richtinggevend is voor hoe de (her)ontdekking van het IJ in gang gezet kan worden: het voorland als een beeld van 
de recente geschiedenis; de dijken als verhaallijnen een schakel tussen verleden en toekomst; het achterland als getuige van een 
lange continuïteit van culturele dynamiek. 

In de samenwerking met bAH is nadrukkelijk de asymmetrie van het landschap tov de IJdijken doordacht en worden omgangs-
vormen voorgesteld: 

• Experiment en dynamiek in het voorland, ruimte voor nieuwe functies en taken in het landschap als Havens en daaraan  
gerelateerde bedrijvigheid, recreatie en waterberging. Het beeld dat hierbij opkomt is dat van een eilandenrijk in de aan-
geplempte gebieden, door daar weer meer water in te maken. De mogelijkheid wordt geopperd om in relatie tot de te 
verwachten uitbreiding van de Amsterdamse Haven niet alleen te kijken naar het Wijkermeer als locatie maar er ook het 
recreatiegebied Spaarnwoude in te betrekken.

• Vrijzetten van de IJdijken, waar het kan weer met de voet in het water aan de IJzijde. Zorgvuldige profilering van, en  
materiaalgebruik voor de dijk en aandacht voor de bij de dijk horende bebouwing als woningen, sluisjes en gemalen.  
Daar waar de dijk doorbroken is door recente planologische ontwikkelingen, die dijkeinden archeologisch onderzoeken 
en betekenisvol afhechten. De doorbraak zelf zal in het voorland, of in het achterland ook waterstaatkundig hersteld zijn 
of worden. Hiervan moet de herkenbaarheid als (remplaçant van de middeleeuwse) IJdijk nagestreefd worden als een 
nieuwe verschijningsvorm van de binnenbraak of buitenbraak.

• Voor het achterland past zeker aan de noordzijde en ter hoogte van Spaarnwoude ook aan de zuidzijde het bewaken van 
cultuurhistorische leesbaarheid van het polderlandschap. 

UITGANGSPUNTEN



Wij zijn de IJdijken

Met de voorstellen die we hieronder doen willen we het geheel van de IJdijken inzichtelijk maken voor uiteenlopend publiek, van 
bewoner van de IJdijken tot bewoners van de aanliggende polders, van toevallige voorbijganger tot cultuurtoerist, van scholier 
tot ambtenaar ruimtelijke ordening. Om die verscheidenheid te bereiken hebben we de verschillende verschijningsvormen van de 
IJdijken in haar omgeving in kaart gebracht en bekeken op met welke middelen daarop de aandacht gevestigd kan worden. We 
hebben gezocht naar het scheppen van kansen waardoor de mensen de dijken kunnen ervaren. Met welke –elkaar versterkende- 
middelen kunnen de verhalen van dijken en door de dijken gedefinieerd gebied voorstelbaar worden. We beginnen met informe-
rende, kennismakende voorstellen, geven vervolgens drie voorstellen die het landschap vormgeven. 

Op de kaart is het grote groene elliptische vlak een globale aanduiding van het totale IJdijkengebied. De paars-rose ellipsen geven 
drie zones aan die een van de karaktereigenschappen van de in oranje aangegeven historische IJdijken zeer herkenbaar tonen. 

• De oostelijke zone laat nog zien hoe de dijken het water keren, hoe het IJ eens een zee-arm was van de Zuiderzee. 
• De centrale zone is een levend voorbeeld van hoe een dynamisch handelscentrum groeit aan een kruispunt van water-

wegen naar wereld en achterland. 
• De westelijke zone heeft nu nog een landelijk karakter, met een interessante spanning tussen een museale zuidflank,  

dynamisch havengebied in het westen, en een gebied onder (planologische) druk aan de noordzijde. 

Het groene gebied is het deel waar aandacht voor de IJdijken zichtbaar, tastbaar is, en moet blijven om de historische dijken  
weerbaar te laten blijven in de toekomst. In de centrale en de westelijke zone zien we met gele vlekken aangegeven gebieden 
waar de geschiedenis van de IJdijken niet of nauwelijks herkenbaar is, in deze delen kan een virtuele wereld het verleden oproepen 
(zeker stellen). De paars-blauwe vlakken geven delen aan waar de dijken wel aanwezig zijn, maar moeilijker herkenbaar, ze zijn 
‘overwoekerd’ door stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Het zijn gebieden waar je moet weten waar je op moet letten, 
gebieden waar mensen een aanwijzing nodig hebben. 

VOORSTELLEN



2.1  Onbekend maakt onbemind

Voor we een zestal concrete projectvoorstellen individueel toelichten willen we kort aangeven hoe deze voorstellen de omgevings-
analyse van het kaartje als uitgangspunt hebben en hoe ze met elkaar samenhangen.  Met het projectvoorstel  Dijkschouw begin-
nen we bij de mensen die de dijken zouden moeten kennen, de bewoners van de dijken, zij zijn de natuurlijke bondgenoten om de 
dijken te introduceren aan andere bewoners en gebruikers van het gebied. Vervolgens zoeken we de mensen op die onbewust 
regelmatig de dijken kruisen of volgen. In het projectvoorstel Dijkstalen dagen we mensen die er van houden om in de eigen om-
geving te fietsen/wandelen/paardrijden uit de dijken te ontdekken. Deze twee voorstellen maken vooral de oranje lijnen op het 
kaartje beleefbaar. De paars-blauwe vlakken zijn de gebieden voor het projectvoorstel OV-IJdijken waarin korte berichten over de 
IJdijken getoond worden in bussen en trams wanneer die een IJdijk volgen of kruisen.  In projectvoorstel Zwevende herinneringen 
wordt aan de hand van een plek het voorbeeld gegeven hoe op de gele vlakken, plaatsen waar niets meer doet denken aan IJ of  
dijken, via een audio-visuele verbeelding op locatie het bewustzijn van de gelaagde geschiedenis van de plek vergroot kan worden. 
Daarmee oproepend tot bewust handelen bij (grote) landschappelijke veranderingen.

Deze vier kennismakingen met de IJdijken zijn open uitnodigingen: het publiek kent de IJdijken nog niet, en je zou kunnen zeggen 
de IJdijken kennen haar publiek nog niet. De projecten moeten intrigerend genoeg zijn om meer te willen weten. Naast de open 
uitnodigingen doen we nog drie voorstellen die het voor een gerichter publiek mogelijk maken hun nieuwsgierigheid te belonen. 
Wij denken aan twee (interactieve) kennisbanken, een die direct in het landschap verdieping aan kan brengen, en een die later  
(of vooraf) vanuit huis of werk toegankelijk is. In 06-IJdijken wordt een initiatief gelegd bij de reizigers die via Dijkstalen, Dijkschouw, 
OV-IJdijken, Zwevende herinneringen geraakt zijn. De website www.ijdijken wordt van het discussieplatform dat het nu is een  
multimediale weergave van het gelaagde landschap dat het IJdijkengebied is. Nieuwe initiatieven in het gebied met ruimtelijke 
consequenties worden over de in het landschap bestaande verhalen heen gelegd. De site kan bron en geweten worden voor  
bewuste omgang met de cultuurhistorie.

Tenslotte willen we ook gericht wijzen op het belang van geïntegreerd nadenken over de eigen omgeving. Met het IJ-game worden 
bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs uitgedaagd om zelf deel te nemen aan de culturele planologie van 
het IJdijkengebied.  

Het is duidelijk dat deze drie vormen van publiek aanspreken op cultuurhistorisch besef, op cultuurhistorisch bewust beleven en 
plannen van de eigen omgeving niet zo maar van de grond komen en blijven leven. In dit werkboek zijn de voorstellen globaal. Uit-
eindelijk zal er een vollediger doelgroepenanalyse gemaakt moeten worden per projectvoorstel, te combineren met een onderzoek 
naar wie de ideale inhoudelijke en financiële partners zouden kunnen zijn. In samenwerking met die partners kan dan voor de ge-
kozen doelgroep een voorstel nader uitgewerkt worden.  Dit proces moet in handen gegeven worden van een bedrijf dat ervaring 
heeft met het opzetten en realiseren van non-profit educatieve campagnes en evenementen met een creatieve uitstraling.

VOORSTELLEN

Levende cultuurhistorie voor de toekomst: projecten en evenementen



2.1.1 Dijkschouw (Jeroen van Westen)
Om de onherkenbaarheid (anonimiteit) van de IJdijken te doorbreken beginnen we met huis aan huis de bewoners van panden op 
of aan de IJdijken een kaart te sturen. Op de beeldzijde delen van panoramafoto’s van de IJdijken, op de adreskant een kort bericht 
waarin ze erop gewezen worden dat ze aan de IJdijken wonen en een uitnodiging om deel te nemen aan een verhalentocht over 
de IJdijken. Met deze schouw wordt niet alleen de anonimiteit van de dijken doorbroken, maar kunnen we de huidige bewoners 
van de dijk en hun verhalen leren kennen. Hiermee wordt de kaart van het programma langs de zuidelijke IJdijken van H+N+S nog 
sterker tot leven gewekt dan de korte karakteriseringen op de kaart al doen.

De eerste dijkschouw vond plaats op 25 juni 2006, 11.00 uur
Het weerbericht was verschrikkelijk, maar de thuisblijvers hadden ongelijk, het bleef droog, waaide niet te hard, en de deelnemers 
die er waren hadden zeker zoveel te vertellen als de gidsen. De en aansluitende verslaggeving van de drie teams aan elkaar en 
aan provinciale en gemeentelijke politici werd dan ook geen verplicht nummer maar een levendig gesprek. Al deze kenners waren  
verrast hoeveel meer er nog te zien is dan ze al wisten, de dijken zijn echte samenbindende de verhaallijnen van  polder-, industriële- 
en stedelijke geschiedenis van Holland. De op een scherm achter de sprekers herhaaldelijk op de regionale zender AT5 vertoonde 
korte documentaire van de hand van Aart Wevers zou dan ook moeten kunnen worden uitgebreid naar een meerdelige serie. De 
algemeen gedragen conclusie was: de tocht verdient herhaling, en verdient het om te gaan leven als een recreatieve route. VVV 
en AT5 werden genoemd als partners voor de toekomst.

VOORSTELLEN



2.1.2 Dijkstalen: leeswijzer (Jeroen van Westen ism Gerco Lindeboom)
De dijken die rondom het IJ zijn aangelegd, zijn lange lijnen in het landschap die de 13e eeuw verbinden met de 21ste eeuw. De dijk 
vertelt een fragmentarische geschiedenis, nooit helemaal in chronologische volgorde. Waar de dijk uitbuigt of naar binnen kromt 
getuigt ze van een oude kom, een doorbraak. Soms is het oude dijkprofiel onherkenbaar. Het proberen te volgen van die oude lijnen  
door het hedendaagse Noord-Holland kan een avontuur zijn dat de blik scherpt voor de verschillende tijden die door het heden 
schemeren. Ondanks al de veranderingen is het mogelijk met een aantal karakteristieken in het achterhoofd zelf de/een lijn te vol-
gen van de IJdijken. In beeld en tekst worden die aangeboden als een staalkaart van de IJdijken. Met die waaier in de hand wordt 
het landschap leesbaar, en kan de fietser/wandelaar zelf een route ontdekken. Er zweven verhalen in de ether boven de dijken. 
Een mobiele telefoon geeft toegang tot die verhalen in beelden en geluiden.

De eerste druk van de dijkstaalwaaier is gerealiseerd en o.a uitgedeeld aan de bezoekers van de eerste Dijkschouw. 

VOORSTELLEN



2.1.3 OV-IJdijken: cultuurdynamische reizigersinformatie (Gerco Lindeboom ism Jeroen van Westen)
Het openbaar vervoer volgt delen van de IJdijken, met name door het stedelijk gebied waar de dijken toch al slecht herkenbaar 
zijn. Weinigen die gebruik maken van het openbaar vervoer zullen zich ervan bewust zijn dat ze een historische lijn volgen die op 
hele delen zelfs nog een primaire waterkerende functie heeft. De lichtkranten voor dynamische reizigersinformatie en aankondi-
gingen van de volgende halte kunnen daar waar de IJdijken gevolgd worden in korte mededelingen daarop wijzen middels kleine 
feitjes, of korte dichtregels die de nieuwsgierigheid prikkelen. Even wordt de routine van simpelweg verplaatsen van A naar B 
doorbroken, wordt aan het doorkruiste landschap een voor de reiziger mogelijk nieuwe betekenis toegevoegd. 
De keuze voor het openbaar vervoer is mede ingegeven omdat we zoeken naar kansen die groepen van stadsbewoners en uit  
andere culturen afkomstige bewoners te ontmoeten, die niet zijn opgevoed met het besef van de waterstaatkundige afhankelijk-
heid die (misschien) de landelijke polderbewoner van oudsher onderkent.

VOORSTELLEN



2.1.4 Zwevende herinneringen Nadere uitwerking hiaat Teleport Sloterdijk (Jeroen van Westen)
In dit gebied is het de vraag of het deel waar de openbare ruimte met aandacht is ingericht overeenkomt met waar de gebruikers 
het zoeken. De grasvlakte aan de voet van het belastingkantoor wordt intensief doorkruist, maar de inrichting oogt minimaal, 
liefdeloos en totaal onvoldoende voor de druk die er is. Het lijkt te wachten op invulling. De plannen voor verdichting van het 
kantorenpark liggen klaar, maar is het er wel de tijd voor? Behalve een economische dip die misschien net voorbij is, zijn er ook 
scenario’s die uitgaan van een krimp van onze samenleving, letterlijk minder werknemers: minder inwoners. Voor sommige regio’s 
geldt dit sterker dan andere en voor de driehoek Amsterdam Rotterdam Utrecht het laatst, maar er is nu al een grote leegstand in 
de bedrijfspanden en er wordt nog gebouwd met plannen van 5 – 10 jaar terug toen met groei en meer groei werd gerekend. Het 
lijkt erop dat het de moeite waard is om over dit loze gebied goed na te denken en desnoods in afwachting van de realisering van 
de stedenbouwkundige dromen hier een prachtige wereld te scheppen die herinnert aan het verleden en beantwoordt aan de ver-
langens van de gebruikers nu.

VOORSTELLEN



2.1.5 06-IJdijken (Jeroen van Westen/Gerco Lindeboom)
Belangrijke verhaalpunten zijn die waar ontwikkelingen elkaar ontmoeten. Om te beginnen waar de schaduw die het OerIJ in het 
landschap heeft achtergelaten de IJdijken raakt. Vervolgens de mondingen van de (veen)rivieren in het IJ waar aan de dammen 
nederzettingen ontstonden, maar ook waar polderscheidingen de IJdijken raken, waar de Stelling van Amsterdam samenvalt met 
de IJdijken, waar de aanplempingen en de daarin uitgespaarde/uitgegraven havens de dijken doorbreken, waar noord en zuid met 
elkaar verbonden zijn boven over of onder door het water. Tenslotte zijn ook juist die plaatsen waar zelfs voor kenners de IJdijken 
moeilijk herkenbaar zijn goede aanleidingen om verhalen te vertellen over het IJ en de dijken. Deze verhaalpunten tonen misschien  
al aan dat het spoor van bewustzijn van de IJdijken vergroten een vloeiende overgang kent in het meer ontwerpende spoor van 
ontwikkelen van nieuwe omgangsvormen met de dijken en het door de dijken bepaalde gebied. Wie de infolijn belt zal niet alleen 
historische informatie ontvangen, maar ook kennis maken met actuele planvorming

Bij de hopelijk in de toekomst te realiseren infolijn 06-IJDIJKEN, kiest de mobiele telefooneigenaar er zelf voor om contact te leggen:  
hij/zij is zich ervan bewust in de IJdijkenzone te zijn en wil er meer over weten. In OV-IJDIJKEN krijgt de reiziger als onderdeel 
van alle reizigers, je zou kunnen zeggen opgaand in de anonimiteit van de openbare ruimte, korte informatie aangeboden. Er is 
een variant denkbaar waarbij de niets vermoedende reiziger er via zijn/haar mobiele telefoon, een kenmerk van prive-contact, 
verbeeldende informatie krijgt over de IJdijken. In Juni 2006 is op een centraal punt van de routes van de Dijkschouw, het pontjes 
Buitenhuizen via Bluetooth (een draadloze communicatie techniek) filmmateriaal van het gebied (o.a. uit Archief IJbeeld) en ver-
beeldingen van dit, of gerelateerd materiaal, aangeboden aan de mobiele telefoons van de participanten en alle reizigers die dag 
op het pontje die in bezit zijn van een mobiele telefoon met Bluetooth mogelijkheid. Deze vorm van aanbieden kan worden opgevat 
als een vorm van spam met als doel om de anonimiteit van het landschap te doorbreken en onder ogen te brengen bij onwetenden. 
Met enige artistieke vrijheid zou je kunnen zeggen dat het IJ zelf deze informatie aanbiedt/uitzendt.Voor de toekomst van de IJdijken  
geldt voor deze reizigers over het IJ (misschien ongewild) niet meer het “Ik weet nergens van”, het credo van de veronachtzaming 
wat de ernstigste bedreiging is van een cultuurhistorisch waardevolle toekomst voor een landschap.

VOORSTELLEN

Bijlage III
Overzicht stand van zaken  

mogelijkheden om 06-IJdijken  
technisch te realiseren



2.1.6 Game (Gerco Lindeboom/Jeroen van Westen)
In het IJ-game willen we heel direct het spoor van bewustwording van de IJdijken als leidraad voor een gebied combineren met 
het spoor van ontwerpen aan dat gebied vanuit een cultuurhistorische continuïteit. De doelgroep is de laatste jaren basisschool, 
eerste drie jaren middelbare school. De opzet van het spel is een simulatie waarbij beslissingen van de speler de ontwikkelingen 
van landschap en cultuur van OerIJ tot 21ste eeuw bepalen. De speler moet geboeid raken door het spel, onafhankelijk van wel 
of niet interesse voor de cultuurhistorie van het gebied waarin ze wonen. Het spel moet zo worden opgezet dat iedere speler kan 
begrijpen dat de waterhuishouding een wezenlijk sturende kracht is geweest en nog is in hoe boerderijen, dorpen, en industrie-
gebieden vorm hebben gekregen. Uiteindelijk is het van belang dat de speler bewust of onbewust gevoel krijgt voor de eigen ge-
schiedenis, en dat die verarmt wanneer er geen aandacht is voor culturele waarden bij het nemen van beslissingen op het gebied 
van ruimtelijke ordening.

VOORSTELLEN

Bijlage III
Scenario IJ-game



2.1.7 www.ij-dijken.nl (Jeroen van Westen)
Deze Belvedèrestudie is een resultaat van de gevoelde noodzaak om gemeenteoverschrijdend naar het cultuurhistorische belang 
van de IJdijken te kijken. Is het denkbaar dat er een samenwerkingsverband tot stand komt waarin het nieuwe IJ ook bestuurlijk 
langzaam vorm krijgt. Kan een website waarop alle historische verhalen en toekomstplannen, van bewoners, projectontwikkelaars, 
verenigingen, havenbedrijf, waterschappen en gemeentebesturen een plek kunnen vinden de basis vormen? Een website voor 
een landschap? Bij het woord waterschap denken we aan een bestuurlijke eenheid en waarschijnlijk klinkt daarin de oorspronke-
lijke betekenis van het woord landschap nog door. Het was niet perse een geografische eenheid of dat wat je in een 360 graden 
blik kunt vangen, maar het was een gebied onder één bestuur. Het landschap dat geografisch gedefinieerd wordt door de IJdijken, 
wordt door 14 gemeentes, 3 waterschappen, provincie en de staat bestuurd. De website als praktisch symbool van een landschap-
pelijke samenhang in geografische en bestuurlijke zin. De website als spreekbuis voor een bestuurlijke samenwerking waarin de 
gereedschappen die ontwikkeld zijn in deze studie ter continuering van de cultuurhistorische waarde van de dijken direct worden 
gekoppeld aan het gezamenlijk onder de aandacht brengen van het gebied van de IJdijken als landschappelijke eenheid (vgl het 
Limes project)
De noodzaak hiertoe komt voort uit het landschap zelf met een puur Nederlandse waterstaatkundige geschiedenis van eeuwen die 
in het landschap zichtbaar doorschemert met juwelen als waterschapshuizen, dijkarsenalen, sluizen, braken, de dijken zelf, verhalen,  
hoogstandjes als Oranjesluizen, Noordzeekanaal en de sluizen bij IJmuiden etc etc,  Een voormalig estuarium-landschap dat door 
aanplemping, de havens, industriegebieden, grootschalige infrastructuur en groei van steden en dorpen onherkenbaar uit elkaar 
kan vallen. Met het besef van een levende cultuurhistorie voor bewoners en bezoekers kan het tij keren en gestreefd worden naar 
een nieuw IJ: een dynamisch (getijden)voorland, met een betrouwbare herkenbare dijk als as, en een rijk cultuurhistorisch door-
desemt achterland.

VOORSTELLEN

Bijlage III
Beeld Limes site



2.2.1 Noodverbanden
We ervaren deze onderbrekingen in de oude dijk als hiaten, en toch ligt er overal een vervangende waterkering. Kennelijk is die 
minder herkenbaar. Ten dele komt dit omdat het net als de braken een bocht om een ingreep kan zijn, inlaag of buitenom, maar dan 
niet met zo’n duidelijk leesbaar kenmerk als een waterplas erin. Soms is een nieuwe (doorgaande) weg als bijvoorbeeld de A8  
(bij Coenplein) en de A9 (bij Beverwijk) de vervangende dijk, of de weg + parkeerterrein bij station Sloterdijk. De hoogteverschillen 
staan niet los als een lijn in het landschap, er zijn geen herkenbare materialen of doorlopend wegprofiel, de traditionele dijkpalen 
ontbreken. 

Duidelijk is dat om DE IJdijken te kunnen beleven het van belang is om én de verlegging te erkennen als een teken dat deze dijken 
als waterkering nog levend zijn -ook al zijn het nu merendeels slapers waar het vroeger wakers waren- én om ze herkenbaar te 
maken als dijk. Ten dele zullen hiervoor (landschaps)architectonische oplossingen bedacht moeten worden, waarbij een door-
gaande fietsroute over de verschillende periodes van de IJdijken als doel voor ogen kan staan. Waar combinatie van nieuwe 
waterkering en fietspad onmogelijk is (bijvoorbeeld bij ingang van de Coentunnel aan de noordzijde, zal een (nieuwe) fietsroute 
wel de dijkreiziger van herkenbaar deel naar herkenbaar deel brengen, maar moet de herkenbaarheid van de nieuwe dijk op een 
andere manier worden gerealiseerd.

VOORSTELLEN

2.2 Afhechten-Aanhechten

“It’s no use crying over spilled milk”
De Noordelijke IJdijken zijn vaak bezweken onder wind en water, niet omdat het onderhoud slechter was maar 
omdat de heersende windrichting zuid-westelijk is. Deze braken of breken werden landinwaarts voorzien van 
een nieuwe dijk, of buitenom door de zee, de braken zelf waren te diep om het oude dijktracé te herstellen. De 
dreiging van het water was DE reden om een nieuwe dijk aan te leggen. Aan de zuidzijde is bij Spaarndam een 
dijk meer inlands gelegd, de inlaagdijk, omdat de grote lus te moeilijk te onderhouden was. Dijken hebben een 
functie en daarom zijn ze er, worden hersteld of eventueel verlegd. Dat gebeurde in de 17e eeuw, en het geldt 
ook voor de  nieuwe braken/breken als die van de Coentunnel, het westelijk havengebied, Teleport, spoorlijn+ 
weg + kantoren in Zaandam. 



2.2.2 Herkenningstekens
Een tweede stap kan zijn om een nieuwe dijkpaal te ontwerpen die de nieuwe dijkdelen markeert (idee bureau H+N+S). Waar 
vroeger de dijkpalen vooral het onderhoud verdeelden op verantwoordelijkheid en maat, zouden de nieuwe dijkpalen vooral de 
verantwoordelijkheid voor de herkenbaarheid van de IJdijken markeren. Materiaal en vorm kunnen aansluiting zoeken bij de  
stenen en gietijzeren palen uit het verleden, maar moeten zeker ook deze tijd vertegenwoordigen. Wat de nieuwe dijkpaal in ieder 
geval met die uit het verleden gemeen heeft is dat het een functioneel landschapselement, functioneel markeert.

VOORSTELLEN



2.2.3 Littekens
De derde maatregel moet plaatsvinden bij korte doorsteken en lange omleidingen van de dijken. Beide situaties eisen een archeologisch  
onderzoek van de afgesneden (af te snijden) dijk. Met de gegevens van dat onderzoek wordt de coupure sterk aangezet, gevisua-
liseerd. Misschien kunnen elementen van de vondsten worden meegenomen in wegdek of gebouw dat de coupure veroorzaakt.

Vooral is een betovering/verleiding wenselijk in de –moderne- doorbraak, vergelijkbaar met die van een met water gevulde braak. 
Zeker in situaties als entree noordzijde Coentunnel, Teleport stationsgebied, gebied rondom AH hoofdkantoor past het om over een 
bijzondere aanwezigheidsstelling van hetgeen nu afwezig is na te denken. Doorlopen van het dijktracé als een schaduw dwars 
over de nieuwe doorbraak, vluchtige beelden die komen en verdwijnen op onverwachte momenten om de herinnering levend 
houden,  of misschien wel een object dat de aandacht vestigt op de licht absurdistische situatie die bijvoorbeeld voelbaar is in het 
Coentunnelgebied, alles ligt daar op hoogte, maar alles dwars op de oorspronkelijke dijk, je kunt het water niet zien waar je onder 
duikt terwijl je over de dijk rijdt!?

VOORSTELLEN



3.1 Samenvatting

Wat we nu als DE IJdijken beschouwen is een optelsom van polderdijken die gren-
zen aan het voormalige IJ

Het voormalige IJ is het open water dat is ontstaan rondom de stroomgeul van het 
estuariumlandschap van het OerIJ

Wanneer we denken aan de IJdijken dan stellen ons het ideaalbeeld voor van een 
groene dijk die kronkelt door open land: een 13e eeuwse dijk die nog bestaat omdat 
die nog functioneert.

De 13e eeuwse dijk was een waker, de 21ste eeuwse dijk over grote delen een slaper. 
In je slaap kun  je worden verrast.

De 21ste eeuwse IJdijken zijn een optelsom van dijken uit verschillende tijden, die 
samen een andere omtrek markeren dan die van het IJ: havens, (spoor- water-) 
wegen, en nieuwe woonwijken hebben het tracé beïnvloed.

De IJdijken dreigen uit het beeld van de mensen te verdwijnen, zowel in het werke-
lijke landschap, als in het voorstellingsvermogen.

De economische druk op het  Noord-hollandse landschap is zo groot dat de ‘bezit-
ters’ van IJdijken de noodzaak voelden om na te denken over hoe deze dijken in de 
toekomst hun cultuurhistorische waarde kunnen behouden.

Als we weer willen praten over Dé IJdijken, in afwezigheid van het IJ, dan beperken 
we ons tot de cultuurhistorische waarde of we impliceren een nieuwe definitie van 
het IJ als landschappelijke eenheid.

Cultuurhistorische waarde van de IJdijken als object legt het af tegen economisch 
geweld als havengebied, Schiphol, stadsuitbreiding, grootschalige recreatie, natio-
nale en internationale infrastructuur, waterstaatkundige veiligheid.

Cultuurhistorische waarde van de IJdijken als verbindende factor van landschap-
pelijke elementen = definiëring van een samenhang, werpt een nieuw licht op hoe 
nieuwe en bestaande effecten van de economische krachten in relatie tot elkaar en 
de omgeving staan.

In alle gevallen volstaat het niet om de huidige verschijningsvorm en de geschiede-
nis van de IJdijken te documenteren en een slimme gereedschapskist te maken.  
Er is meer nodig om ruimtelijk een toekomst te geven aan een stelsel van IJdijken 
als bemiddelaar van buitendijkse dynamiek en binnendijkse stabiliteit.

De bestuurlijke samenwerking binnen de gedane Belvedèrestudie is een eerste 
stap, maar om een slimme gereedschapskist in te kunnen zetten zal het bestuur 
draagvlak moeten zoeken bij de inwoners om de economische krachten die er spelen 
in het voormalige IJ richting te kunnen geven. In deze zin verdient het aanbeveling 
het spoor van het ontdekken van de levende geschiedenis van de dijken een blij-
vende centrale plaats te geven in de samenleving.

IN HET LICHT VAN DE TOEKOMST



3.2 AANBEVELING
werken aan een publieksprogramma

3.2.1 van ontsluiting naar verrijking
De IJdijken zijn met het Belvedère-onderzoek van een losse verzameling slecht zichtbare sporen in herkenbare landschappelijke 
elementen veranderd, dat wil zeggen: voor degenen die de studie hebben gelezen en hebben meegedaan met de dijkschouw.  
In erfgoedtermen zijn de IJdijken ontsloten; het is tijd voor verrijking.

Nu is dat nog geen vanzelfsprekendheid. Waar bijvoorbeeld voor archeologie en bouwkunst inmiddels over een instrumentarium 
beschikbaar is waarmee deze voor een breed publiek ontsloten kunnen worden, is er voor het landschappelijk erfgoed nog veel uit 
te zoeken en te ontwikkelen. Op communicatie-strategisch niveau ligt er, om in de terminologie te blijven, veel terrein braak, terwijl 
middelen als internettoepassingen, GPS en andere nieuwe technologieën veel mogelijkheden bieden om via routes het landschap 
te leren lezen.

Vandaar dat de verrijking van het materiaal dat in de afgelopen jaren over de IJdijken is blootgelegd vraagt om een goed door-
dacht plan, een solide basis en een enthousiaste trekker. 

IN HET LICHT VAN DE TOEKOMST

3.2.2 toegepast onderzoek
Het voorstel is om een tweede fase te initiëren van wat toegepast onderzoek genoemd zou kunnen worden: een onderzoek naar 
de mogelijkheden, kansen en operationele aspecten van een publieksprogramma over de IJdijken. Dat toegepaste onderzoek kent 
drie fasen en wellicht een wat verrassend eindproduct. 

stap 1: analyse
Tijdens de analyse wordt gezocht naar een geschikte drager van het te ontwikkelen publieksprogramma. Ook wordt een 
omgevingsanalyse gemaakt, waarin het draagvlak voor zo’n programma wordt verkend. Tenslotte wordt de reikwijdte be-
paald van het programma door een verkenning van de domeinen waarin de activiteiten plaats gaan vinden: vrije tijd; open-
bare ruimte en onderwijs.

stap 2: strategie
In de strategie worden de spelers benoemd en de rollen die ze krijgen. Juist bij het inzetten van nieuwe middelen is het van 
belang voor de implementatie daarvan een fasering wordt opgesteld, die de vorm van een keten zou moeten hebben: van 
eerste introductie voor early adapters, via opvallende interventies voor lokaal publiek naar mainstream activiteiten voor een 
breed publiek.

stap 3: programma-ontwikkeling
Het uiteindelijke programma wordt ontwikkeld op basis van de strategie, met gebruikmaking van de resultaten van de door 
de drie bureau’s gemaakte studies. In het programma staan activiteiten beschreven, in de tijd gezet in een planning en voor-
zien van een dekkingsplan. 

3.2.3 eindproduct: een intentieverklaring
Het eindproduct van onderzoek bestaat vaak uit een rapport. Het resultaat van het hier beschreven onderzoek zou verder moeten 
gaan dan dat. Om het publieksprogramma echt van de grond te krijgen, moet in het eindproduct behalve mooie plannen ook de 
basis voor de daadwerkelijke uitvoering meegebakken zitten. Een intentieverklaring van de dragende organisatie en de overige 
spelers is daarvoor een passende vorm.



3.3 Slot
De opzet van de studie naar de ontwikkeling van een goed publieksprogramma voor de beleving van een landschappelijk erfgoed 
is geschreven in samenwerking met Patrick van der Hijden van het bureau tinker.  Alleen al het doen van de hierboven beschreven 
aanvullende studie zal opleveren dat de resultaten van het eerste Belvedère onderzoek naar de IJdijken nadrukkelijker een rol zal 
spelen in de communicatie naar de bewoners en in het programma voor toekomstige vormgevers van nieuwe ontwikkelingen op 
en aan de IJdijken. Het is voor de betrokken gemeenten waarschijnlijk aantrekkelijk om deze publieksgerichte activiteiten mede 
vorm te geven, en opnieuw als opdrachtgever op te treden, misschien al in partnerschap met potentiële het publieksprogramma 
dragende organisaties als VVV, afdeling Culturele Planologie van Kunst en Cultuur Noord-Holland, e.a. 

Op deze manier staan de IJdijken voor continuïteit van een landschappelijke structuur van OerIJ tot nu, én, voor de noodzaak van 
een gebiedsgericht bestuur = een nieuwe IJ-cultuur. Nieuwe dijkdelen zullen herkenbaar zijn en aansluiting hebben op bestaande 
dijkdelen. De IJdijken zijn niet simpelweg een 13e eeuws relict, maar een 700 jaar oud springlevend, inspirerende bindende factor. 
Reizend over de dijk ga je van de ene hedendaagse ontwikkeling naar de andere en tegelijkertijd duik je regelmatig de diepte van 
het verleden in zoals die nog aan de oppervlakte zichtbaar is. 

                                                                                                                                                                  Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar




