
Open brief ‘Dijkzone’ met 1 bijlage

Aan het College van B&W en de leden van de raad van de gemeente Den Helder

Geachte bestuurders van de gemeente Den Helder,
Zoals u misschien ter ore is gekomen maak ik mij als inwoner van Den Helder ernstig zorgen 
over het plan Dijkzone. Een plan dat 200 jaar veiligheid suggereert en als ’pilot’ voor de 
gehele toekomstige Helderse zeewering zou kunnen worden gezien. Niets is echter minder 
waar. Zelfs als het zou lukken om de opwarming van de aarde te beperken wil dat niet zeggen 
dat de verwachte zeespiegelrijzing daarmee ook tot stilstand komt.

In bijbehorende bijlage heb ik meerdere vragen en opmerkingen m.b.t Dijkzone en de 
toekomstige Helderse zeewering verzameld.

Ik vraag u om als gemeentebestuur liefst zo ruim mogelijk voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) een duidelijk standpunt m.b.t Dijkzone c.a. in te 
nemen. Daar hebben alle inwoners van Den Helder recht op. 
Laten wij eerlijk zijn, er moet immers ook wel echt iets te kiezen zijn.

Mijn vragen stel ik daarom ook aan de bij mij bekende Helderse politieke partijen.

Afschrift van deze ‘open brief’ met bijbehorende bijlage stuur ik verder naar de redacties van 
in Den Helder bekende media, en naar twee belanghebbenden: het HHNK en de 
projectontwikkelaar (Helder Vastgoed bv/WSDH).

Ter voorkoming van  mogelijke misverstanden stuur ik u deze brief zowel per email als per 
gewone post.

Met vriendelijke groet,

w.g.

Ing. J.J. (Ko) Minneboo

Julianadorp, 27 oktober 2021

Te uwer informatie, in mijn RWS-periode was ik o.a.
Technisch Ambtenaar, RWS Dienstkring Den Helder-Nieuwediep
Waterbouwkundige, RWS Directie Noord-Holland, hoofd dienstkring IJsselmeerkust
Waterbouwkundige, RWS Directie Zuid-Holland, hoofd dienstkring ’s-Gravenhage-zuid
Hoofd Bedrijfszaken, Hoofddirectie RWS



Open brief ‘Dijkzone’

Geachte bestuurders, 
Als gastschrijver bij de Helderse Courant mocht ik twee keer mijn zorg delen over de plannen 
met betrekking tot een door sommigen gewenste toekomstige bebouwing op de Helderse 
Zeewering; het project Dijkzone waarbij al vanaf het begin een veiligheid van 200 jaar wordt 
gesuggereerd. In het artikel van 16 oktober jl. ging ik daarom wat dieper in op de huidige in 
uitvoering zijnde werken aan de afsluitdijk. Pas in de week daarvoor had u, als ons 
gemeentebestuur, een oproep gedaan om ideeën en plannen m.b.t de Helderse zeewering op te 
sturen naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) omdat de gehele 
Helderse zeewering verbeterd moet worden.

Op 14 oktober jl. was de drukbezochte inloopavond in de stadshal waar een uitgebreide 
voorlichting over het woonplan ‘Dijkzone’ werd gegeven. Een professionele presentatie over 
prachtige woningen, maar helaas kwam de tweehonderdjarige veiligheid nauwelijks tot niet 
aan de orde, en dat was in eerdere artikelen in het HC, zowel van de kant van de gemeente als 
van de projectontwikkelaar, toch wel heel duidelijk vermeld: “Er komt in oktober een 
onderzoeksrapport naar de haalbaarheid”. De door de projectontwikkelaar gewenste 
woningbouw stond die avond duidelijk centraal. Toen een medebewoner van Den Helder bij 
de maquette van de dwarsdoorsnede van de toekomstige dijk vroeg hoe breed die onbreekbare 
dijk eigenlijk zou worden, was het antwoord niet echt beschikbaar; “dat weet ik niet, ik denk 
zo’n 190 tot 200 meter”. Terwijl ook dat antwoord voor onze gemeente en de toekomstige 
zeewering toch heel belangrijk is. Waar is die breedte beschikbaar?

In de afgelopen maanden heb ik mij, tegen wil en dank, steeds meer verdiept in ‘Dijkzone’ en 
ben ik daarbij op zoek gegaan naar de informatie die vrij beschikbaar is over onze zeewering, 
onze veiligheid en de criteria die naar de toekomst toe gehanteerd (zouden moeten) worden. 
De internationaal zowel wetenschappelijk als politiek volledig geaccepteerde verontrustende 
publicaties over klimaatverandering, en de daaraan gekoppelde snelle(re) zeespiegelrijzing, 
zijn daarbij mijn zorg en drijfveer. Het laatste KNMI-rapport is ook volstrekt duidelijk.
Er is een landelijk platform voor de watersector waarop innovaties en pilots op het gebied van 
water worden gepresenteerd. Er is zelfs een waterinnovatieprijs in de categorie: Aanpassen 
aan weersextremen. Tot mijn verrassing levert het HHNK deze maand oktober op dat 
platform een document van 29 september 2021(!) in als mededinger naar die prijs met veel 
extra gegevens over onze dijk: De onbreekbare dijk – Dijkzone Den Helder.

Citaten uit dat document, en mijn vragen en commentaar daarbij:
 Woningstichting Den Helder heeft een opgave voor vervanging en vernieuwing van 

woningen langs de Helderse Zeedijk. Een opgave van wie en waarom? Het idee is al 
tientallen jaren oud en dateert uit een tijd met een verwachte zeespiegelrijzing van 
maximaal 20 cm. Is het plan van WSDH of van de inmiddels feitelijk politiek 
oncontroleerbare projectontwikkelaar (Vastgoed Den Helder bv)? Het huidige 
woningentekort mag alleen al daarom nooit als argument gebruikt worden. 

 De onbreekbare dijk is zo vormgegeven dat deze ook gesteld staat voor extreme 
klimaatscenario’s met zeer hoge zeespiegelrijzing (de dijk kan dan zeker +4 meter 
zeespiegelrijzing aan) zonder dat er aan de hoogte of de binnenzijde nog nadere 
versterkingsmaatregelen nodig zijn. Vreemd: het laatste IPCC-rapport is pas van begin 
augustus van dit jaar en die verontrustende gegevens zijn al volledig doorgerekend?

 De invulling van de onbreekbare dijk wordt gezocht in het verflauwen van het 
binnentalud. Vooralsnog wordt daarvoor een talud van minimaal 1:6 aangehouden. 



Vooralsnog en minimaal 1:6? En ‘wij’ willen binnen 3 tot 5 jaar flats op dat opgehoogde 
binnentalud bouwen waardoor mogelijk toekomstige noodzakelijke aanpassingen alleen 
nog maar met sloop uitgevoerd zouden kunnen worden. Huiselijk gezegd: wij gaan de 
handen en armen van onze nakomelingen bij die onzekere toekomst vastbinden?

 Overigens wordt de dijk in dit geval aan de buitenzijde niet aangepast. Het blijft mogelijk 
dat met name zwaardere golven in de toekomst tot verzwaring van de harde bekleding 
nopen. Bij de werken aan de afsluitdijk is dat nu al het geval met een speciaal ontworpen 
en uitgebreid geteste buitenbekleding die naar verwachting ‘slechts’ bestand is voor de 
komende 50 tot 100 jaar. Onderzoek in 2018 naar de kwaliteit van de asfaltbekleding op 
onze dijk leerde toen dat die nog meer dan 20 jaar zou meegaan, daarmee komt de leeftijd 
op ca 50 jaar. (Asfaltlagen in de wegenbouw gaan ca 20 jaar mee. ZOAB slechts 15 jaar)

 HHNK eist dat de zeedijk wordt verhoogd tot het niveau dat in hoogte en sterkte voldoet 
voor het jaar 2220 en ook daarna acceptabel is. Het ergste scenario van IPCC (augustus 
2021) is een toekomstige zeespiegelrijzing van 5 tot 7 meter. Dat ergste scenario was 
eerder slechts 1 tot 2 meter, en dat is de nu al breed geaccepteerde realiteit. Nog steeds, 
tegen beter weten in, flats bouwen en vasthouden aan 200 jaar veiligheid? Ongelooflijk!

 Het robuuste ontwerp heeft als uitgangspunt een zeespiegelrijzing van 1 meter per 100 
jaar. Dus in 200 jaar twee meter. Hopelijk blijft de verwachte zeespiegelrijzing tot begin 
2100 inderdaad beperkt tot slechts 1,10 meter, het KNMI heeft het inmiddels over 1,20. 
M.i. zou het van verantwoordelijke zorg getuigen als wij voor daarna rekening houden 
met veel forsere zeespiegelrijzingen, en daarom mogen wij het, door ons 
kortetermijndenken, voor ons nageslacht niet nog veel ingewikkelder maken.

 De dijk is ontworpen waarbij rekening wordt gehouden met een maximale 
zeespiegelrijzing van 3,5 meter. Dat was, zie boven, toch zeker +4 meter? Waarop is het 
ontwerp, vooral aan de zeezijde, nu berekend, die 4, of 1,2, of 3,5 meter zeespiegelrijzing? 
Welke golfhoogten, hoogste stormwaterstand en intensieve regenval horen daar dan bij?  
De huidige dijk wordt, volgens de voorlichting, in alle gevallen met één meter verhoogd?

 Het ontwerp is zodanig adaptief vormgegeven dat met buitenwaartse versterking nog 2,5 
meter versterking kan plaats vinden. Adaptief (?), (buitenwaartse) versterking, verbreding, 
verhoging en/of welke zeespiegelrijzing. Ik heb geen idee meer wat er bedoeld wordt.

Geachte bestuurders, 
Ik heb helaas steeds meer vragen, maar kan er ook geen touw meer aan vastknopen. 
Eén ding weet ik wel zeker: volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en dat 
vraagt om duidelijkheid. De burgers van onze gemeente hebben er recht op dat het bestuur 
van Den Helder en de politici en politieke partijen voor die verkiezingen duidelijkheid geven 
over hun kijk op de toekomst van de Helderse Zeewering, over de toekomstige veiligheid van 
Den Helder. Zij hebben recht op een visie en plan voor ons gehele kustvak, van Callantsoog 
(Zwanenwater) tot en met Wieringen, voor de duinen (Zanddijk), de zeewering aan het zeer 
diepe unieke Marsdiep, de havendijk, de sinds de Deltawerken (jaren 70) buitendijkse Marine 
en Offshore haven, de Koegraszeedijk, en de Balgzand- en Amsteldiepdijk. 
Zolang er geen volledig breed gedragen visie is opgesteld voor dat gehele kustvak hoort het 
plan ‘Dijkzone’ in de vrieskist, en wat mij betreft zelfs in het ronde archief. 
Er kunnen en mogen nu door u geen onomkeerbare besluiten worden genomen!

Kort en wellicht wat bondig samengevat: 
Wie is, met de kennis van nu, voorstander van het woningbouwproject Dijkzone op de 
(toekomstige?!) Helderse Zeewering, en wie beslissen daar eigenlijk over?
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