Nieuw Loosdrechtsedijk
Loosd re cht

Omvang in ha:

2,5 km

Ontwerper(s):

Roel van Gerwen en Saline Verhoeven

Opdrachtgever(s):

Gemeente Wijdemeren

Jaar van ontwerp:

2017-2018

Thema:

Openbare ruimte

Opgave:
Gemeente Wijdemeren vroeg Natuurlijke zaken een ontwerp te maken voor een nieuw verkeersprofiel én betrekken van
omwonenden en ondernemers om mee te investeren in het herstellen van de kwaliteit van de buitenruimte.
Aanpak
Om draagkracht te creëren is participatie een uitstekende keuze. Wij zijn specialist in het organiseren van
participatieprocessen. Hier is gekozen voor een aantal avonden waarin burgers ook daadwerkelijk inspraak hebben en het
plan op die manier konden helpen vormen.

Doorsnede en bovenaanzicht: herprofilering van het verkeersprofiel.

Principedoorsnede: het zicht op het water versterken.

Huidige situatie

Visualisatie van toekomstige situatie

Huidige situatie

Visualisatie van toekomstige situatie

Resultaat:
Het Hoefijzer is een lange ontginningsdijk, vanaf deze dijk werd in het verleden het gebied ontveend. Hierdoor zijn de
Loosdrechtseplassen ontstaan. De dijk is in de loop der jaren dichtgeslibd met allerlei hekwerken, bouwsels, hoge hagen
en bedrijfspanden, waardoor de kwaliteit van het omringende water en landschap aan het zicht onttrokken is.
Bewoners en ondernemers hebben tegenstrijdige belangen bij de herprofilering van de dijk. Het was een uitduigende klus
om bewoners én ondernemers enthousiast te krijgen voor een nieuw verkeersprofiel en landschapsplan voor de
Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Vanwege de verschillende belangen was het participatieproces dynamisch. Natuurlijke Zaken is in staat gebleken een
geslaagd project te realiseren. Er is draagvlak voor de dijkinrichting bij alle partijen.
Door het organiseren van een transparant proces bleek het mogelijk een gemeenschappelijk plan op te stellen. Een
belangrijk element in dit proces was een puzzelavond. Op die avond hebben we belanghebbende uitgedaagd mee te
puzzelen op de vraagstukken.
Op de tweede avond werden de partijen opnieuw actief bij het proces betrokken in de vorm van een keuzeavond. Ter
voorbereiding van de avond hebben we twee varianten uitgewerkt die ter besluitvorming werden voorgelegd.
Natuurlijke Zaken heeft parallel aan het participatieproces bedrijven aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk actief benaderd om
ook zelf te investeren om zo hun privégronden goed te laten aansluiten bij de nieuwe openbare ruimte.
De opdracht is in twee tracés uitgevoerd: Boomhoek en Muyenveld. De basis van de profielen is ook geschikt voor de
andere delen van het Hoefijzer en kunnen daar eenvoudig worden ingepast.

www.natuurlijkezaken.nl

