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Vs 1.0 definitief

HWBP-project 

Stadsdijken 

Zwolle 

in kort bestek
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De Stadsdijken liggen aan de oostelijke 

oevers van het Zwartewater en het Zwolle-

IJsselkanaal. Ze vormen een 7,5 km lang 

lint dwars door Zwolle. Het gebied 

kenmerkt zich door een enorme 

verscheidenheid.

Van zuid naar noord achtereenvolgens: 

(zware) industrie, de binnenstad, kantoren, 

een groot MBO-college, een multiculturele 

woonwijk en een Natura2000-gebied. 

De dijken liggen langs groot vaarwater. 

Er is sprake van circa 250 conflicterende 

kabels en leidingen.

De Planuitwerking is gerealiseerd door 

Dijkteam Zwolle: een samenwerking van 

WDODelta met Dura Vermeer, Ploegam, 

TAUW, Fugro en H+N+S+
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Doorbraak van de Stadsdijken levert meer dan 200 te 

verwachten dodelijke slachtoffers en een berekende schade 

van ca. € 4 Miljard. 

De nieuwe waterveiligheidsnormering is vastgelegd in de 

Waterwet. De kans van overlijden als gevolg van overstroming 

mag per individu maximaal 1 keer per 100.000 jaar bedragen. 

Samen met de economische waarde van het achterland 

bepaalt dit de waterveiligheidsnorm waaraan de dijk moet 

voldoen. 
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Binnen het HWBP werken we met de MIRT-fasering. 

Het AB wordt 7 maart 2023 gevraagd krediet te verlenen 

voor de Realisatiefase.

Voor Stadsdijken geldt een maximaal toelaatbare 

overstromingskans van 1/3.000 per jaar. 

We ontwerpen grondoplossingen op het zichtjaar 2080 en 

de constructieve oplossingen op het zichtjaar 2125.

We anticiperen op de volledige IJsselmeerpeilstijging van 

maximaal 30 cm en op het warme KNMI’06 scenario W+.
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Grote verscheidenheid aan stakeholders en belangen
▪ Zware industrie

o Explosieveiligheid en vitale logistiek

o Elke vier minuten een vrachtwagen geproduceerd

▪ Multiculturele woonwijk

o De Dijk is tevens het park

o Hoge betrokkenheid wijkbewoners

▪ Zeer kwetsbare natuur

o De unieke Sierlijke Witsnuitlibel

o Alluviaal bos
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Strategisch omgevingsmanagement

# OnzeDijk: Samenwerking met de 

welzijnsorganisatie Travers voor het 

omgevingsmanagement in de woonwijk. De 

“Dijkdenkers” helpen ons bij het ontwerp.

Bedrijven en grondeigenaren worden 

persoonlijk benaderd. Direct contacten met de 

ontwerper, grondverwerver én het 

uitvoeringsteam leiden tot concrete en 

werkbare afspraken en vertrouwen.

Publieksvriendelijke website om het 

Projectplan Waterwet toegankelijk te maken

Bestuurlijke partners zijn stevig betrokken.
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Digitalisering

Eén systeem van

geïntegreerde database,

geo-informatie en BIM.

Hiermee kunnen we risico’s in 

de uitvoering minimaliseren 

en zagen we tijdens het 

ontwerptraject waar de 

relaties zaten met onze 

fysieke omgeving. 
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Uitvoering (a)

▪ Veiligheid voor inwoners en werknemers staat 

voorop.

▪ Het levend systeem van de stad, de bedrijven, 

het vaarwater en de waterkering moeten 

blijven functioneren:

o Intensieve afstemming gemeente.

o Logistieke hub op Kop van Voorst.

o Aanvoer bulktransport via het water.

▪ Wet Natuurbescherming dominant in ontwerp, 

uitvoeringwijze en planning:

o Bescherming habitat, soort en individu.

▪ 16 deelgebieden / deelprojecten

▪ Publiekscommunicatie 

▪ Samenwerking met Travers Welzijn

▪ Start 1-5-2023 oplevering eind 2027
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Uitvoering (b)

▪ Met respect voor mens, natuur en milieu.

▪ Hoogwateractieplan om de waterveiligheid 

tijdens de uitvoering te borgen i.s.m. 

WDODelta-calamiteiten organisatie

▪ Natuurcompensatie.

▪ Waar mogelijk en zinvol herplant bomen reeds 

uitgevoerd.

▪ Aandacht voor emissieloos bouwen.

▪ Afgestemd met de beheersorganisatie 

WDODelta.
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Afronden van de Planuitwerkingsfase
De planuitwerkingsfase heeft tot doel een ongestoorde uitvoering mogelijk te 

maken en het financiële risico voor het waterschap te beperken. Daar zijn we in 

zoverre in geslaagd dat we nu een stabiel ontwerp en een betrouwbare 

kostenraming hebben. Het vertrouwen in onze uitvoeringspartner is groot en 

met het HWBP zijn afspraken gemaakt over de “verzekering” van bepaalde 

risico’s. Het tijdens de planuitwerking reeds uitvoeren van conditionerende 

werkzaamheden, b.v. op het gebied van kabels- en leidingen dragen bij aan de 

beheersbaarheid van de uitvoering. 

Veel verstoringen zijn in de Planuitwerking opgevangen: O.a. nieuw ontwerp-

instrumentarium, wijzigende stikstof wet- en regelgeving en het bekend worden 

van PFAS als vervuiling. De uitvoering laat zicht schetsen als een complexe 

logistieke en planningspuzzel. In het ontwerpproces werd al detaillerend 

ontsloten waar de knelpunten liggen en hoe deze opgelost kunnen worden. 

Eisen vanuit de wet natuurbescherming in combinatie met de bijzondere 

ecologische situatie bleken vaak dominant in uitvoeringswijze en planning.

Ondertussen kwamen  een bouwkostenexplosie en rentestijging op het project 

af. Deze blijken op hun beurt helaas verantwoordelijk voor extra 

kostenstijgingen.  In de kredietaanvraag die het AB wordt voorgelegd zijn deze 

kosten allemaal inbegrepen. Tevens is opgenomen een inschatting van de  

indexeringskosten voor de komende jaren en een risicoreservering voor 

“verzekeringsafspraak” met het subsidieverlener HWBP. 
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Financiën

Het AB wordt gevraagd een bruto krediet van € 301,- miljoen (inclusief btw) te verlenen, inclusief het reeds verleende voorschotkrediet van 31,-

mln. Dit is aanzienlijk meer dan ten tijde van de subsidieaanvraag Planuitwerkingsfase voor de Realisatie (2020) was ingeschat ( n.l. € 92,3 

miljoen) en meer dan we gemeld hebben in het voorjaar van 2022 (€ 150 miljoen). Het verschil (2020-nu) kan op hoofdlijnen als volgt verklaard 

worden:
• Inflatie 30%;

• Kosten vanwege werken in een kleine werkruimte en ecologische beperkingen 31%;

• Kosten PFAS en grondbalans 14%

• Kosten om de dijk veilig te houden tijdens uitvoering 5%

Omschrijving
Kosten (Miljoen €)

(afgeronde bedragen)
% van het 
geheel

Kosten werk en normale reservering (prijspeil 1-1-
2023, incl. BTW)

244 81%

Reservering Kleine Kans Groot Gevolg 15,8

Reservering Indexatie 30,0

Reservering Bouwrente 11,3

Subtotaal Projectgebonden reserveringen en 
bouwrente

57,1 19%

Totale kosten: 301 100%

Verder zijn een aantal reserveringen opgenomen in het 

krediet waarvan een aantal wellicht achteraf niet nodig zijn 

maar andere zeker wel:

• Reservering Kleine Kans Groot Gevolg:  “Verzekering” 

voor ongewenste gebeurtenissen die weinig 

voorkomen. Wordt pas ingezet al de ongewenste 

gebeurtenissen zich voordoen. Wordt voor 90% 

vergoed;

• Reservering indexering: Dit gaat zeker voor een deel 

gebruikt worden. Deel wordt vergoed en een deel is 

voor eigenrekening (zie AB brief Z/22/050496-21009);

• Bouwrente: is nodig om het verschil tussen ontvangen 

subsidie en uitgaven tijdens de realisatie te 

overbruggen. 

Tabel met overzicht kosten
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Voor de liefhebber:

Publiekswebsite projectplan waterwet

Publiekswebsite de bomen van Stadsdijken




