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Rijzende zee
dalend land



30.000 km² groot intergetijdengebied

kustzone groeit mee met zeespiegel d.m.v. 
natuurlijk opslibbingproces.

 

hoge zandgrondenhoge kwelders/ terpenintergetijdengebied

Invloed getijden < 1000



hoge zandgronden

Invloed getijden 2012

20.000 km² bedijkt gebied, geen natuurlijke 
ophoging d.m.v. opslibben

10.000 km² intergetijdengebied

resteert

 



Inklinkende polders

Vanaf het jaar 1000 n.Chr tot 
nu is ongeveer 20.000 km² 
intergetijdengebied ingepolderd.
De bedijkte polders zijn gaan 
inklinken. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het hanteren van te 
lage waterstanden binnen de polders 
t.b.v. de landbouw. In Oost-Groningen 
en ten westen van het Lauwersmeer 
is de bodem nog eens 35 cm extra 
gedaald door het winnen van aardgas 
uit de ondergrond.

Doordat de gebieden zijn afgesneden 
van de getijdendynamiek, zullen zij 
niet meer mee kunnen groeien met de 
zeespiegelstijging. Er wordt geen slib 
meer afgezet.

 



polders onder zeeniveau

kustlijn 
1200 n.Chr.

kustlijn 
1500 n.Chr.

kustlijn 
1900 n.Chr.

kustlijn 
2012 n.Chr.

buitendijkse meegroeiende kweldersintergetijdengebied

Hoe ouder de polder hoe verder hij onder zeeniveau is komen te liggen



hoge
zandgronden

kustlijn
800 n.Chr.

Polders onder zeeniveau door klink en stijgende 
zeespiegel 2012

Diepste polders  -2.60 m NAP!



Diepste polders  -2.60 m NAP!

Verschil tussen zeeniveau en landniveau wordt steeds groter



Grotere gevolgen bij dijkdoorbraak voor laaggelegen polders

Bij een groter verschil tussen het zee 
en land niveau nemen de gevolgen bij 
een overstroming toe.
Dit omdat:
-Er meer water op de polders komt te 
staan.
-Het langer duurt om een polder weer 
droog te pompen.
-Zowel de onder als boven verdieping 
van de huizen onder water komt te 
staan 

 

dodelijke slachtoffers!

inundatie van 3 m

inundatie van 6.50 m



2100: Al 8.35 m overstromingsdiepte bij dijkdoorbraak



Toename waterproblematiek door te laag gelegen polders

Verwacht wordt dat de vernatting en verzilting 
in de toekomst zal toenemen doordat de 
polders verder inklinken en de zeespiegel verder 
zal stijgen. Op den duur wordt het voor de 
waterschappen steeds moeilijker om de polders 
zoet en droog te houden en zal zonder extreme 
maatregelen de verzilting toenemen.
Dit zal problemen opleveren voor de huidige 
vormen van landbouw. De laaggelegen polders 
onttrekken veel zoet water uit nabijgelegen 
hogergelegen gebieden waardoor deze verder 
zullen verdrogen.

 

Polders onder zeeniveau Geel: akkerbouw op hoge gronden
Groen: veeteelt in lager gelegen (vernatte/ verzilte) gebieden.

toename zout kwelwater onttrekking zoet water

verdroging hoge zandgrondenvernatting en verzilting lage polderssteeds grotere en duurdere gemalen nodig

Bodemdaling door gas en zoutwinning



Dijkverstevigingen als antwoord op huidige veiligheidsproblemen

Het verhogen en verbreden van de dijken biedt 
geen oplossing voor de lange termijn. Interne 
waterproblemen verergeren en gevolgen bij een 
mogelijke overstroming nemen toe. Het contact 
tussen het vasteland en de zee wordt steeds 
minder.

 





Andere denkrichting nodig 
om deltagerelateerde problematiek 
aan te pakken



1600 jaar kennis terpenbouw

De Duitse Halligen laten goed zien hoe men 
gebruik maakt, en inspeelt op de dynamiek van 
de Waddenzee. De onbedijkte kwelders groeien 
onder invloed van de getijdendynamiek mee met 
de zeespiegelstijging. Telkens bij het vervangen 
van een oude woning door een nieuwe, wordt 
eerst de terp opgehoogd.

Südfall tijdens hoogwater Südfall tijdens stormvloed



Honderden jaren kennis van landaanwinning

In de Waddenregio is de afgelopen eeuwen 
duizenden hectare land gewonnen door het 
maken van luwe bezinkvelden zeewaarts. 
Wanneer deze gebieden tot boven de 
gemiddelde hoogwaterstand opgeslibd waren, 
werden ze bedijkt en in gebruik genomen als 
landbouwgronden.

bezinkvelden langs de noord Nederlandse kust Sleeswijk- Holstein methode met rijshoutdammen bedijkt nieuw land
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Strategie

              Rijzend Land





Natuurlijk opslibbingsproces vormt de motor 
achter de strategie!



Concept

nu lage delen laten opslibben
d.m.v. natuurlijk opslibbingsproces

sluiten en herinrichten of natuurlijk 
laten doorgroeien



kustzone groeit mee met zeespiegel d.m.v. 
natuurlijk opslibbingproces.

 

<  -1.50/ -2.50 NAP
grasland
akkers

-1.50  tot  +0.85 NAP +0.85  tot  +1.35 NAP

GHW
GLW

+1.35  tot  +1.85 NAP +1.85  tot  +2.20 NAP

StartUitgangssituatie Keuze: verder groeien of nieuwe cyclus

0 jaar 75 - 100  jaar

wadden pionierzone lage kwelder hoge kwelder akkers grasland
essenbos met fluitekruid hoogveen

Rijzend land

gemiddelde hoogtewinst ca. 4.00 meter



Meegroeiend land, kleinere gevolgen bij dijkdoorbraak



Situatie omstreeks 2100

Door de laaggelegen polders op te laten slibben 
tot boven gemiddeld hoogwaterniveau, nemen de 
gevolgen bij een dijkdoorbraak af.
De dijken zullen minder hoog en breed hoeven 
te zijn, waardoor deze goedkoper zijn om aan te 
leggen en ruimtelijk een minder grote barrière 
vormen tussen zee en het vasteland. 
 



Opgave Waddenkust:
zwakke schakels eerst



Regionale strategie 2012 - 2112
aanhelen van zwakke plekken langs de kust, bouwen aan hoge kleirug

De laagst gelegen polders direct achter de dijk die het verste 
onder de zeespiegel zijn komen te liggen zullen als eerste worden 
opgeslibd. Daarna volgen in stappen van 25 jaar de andere 
laaggelegen polders. Na 2100 zullen de overige gebieden, die dan 
lager zijn komen te liggen, opgeslibd worden op een vergelijkbare 
manier. Tijdens dit continue proces zal een hoger gelegen kleirug 
langs de kustlijn ontstaan van ongeveer 15 km breed, die op de 
langere termijn de kustveiligheid waarborgt. 



01: topografie (land onder zeespiegel)Nieuwe ringdijken bakenen de op te slibben, laag 
gelegen gebieden af. De dijken volgen hierbij deels 
de hoogtelijnen binnen het gebied. Omdat deze 
nieuwe dijken ook een belangrijke functie gaan 
vervullen binnen het recreatieve netwerk, oriënteren 
zij zich soms op karakteristieke landschappelijke 
bakens in de omgeving. Hierdoor ontstaat een 
gevarieerde route, verankert in haar omgeving. De 
dijk toont het landschap aan haar bezoeker. Soms 
volgt het dijktracé een oud landschappelijk relict, 
bijvoorbeeld een voormalige kustlijn of oude kreek.



02: 10 - 15 km max. reikwijdte opslibbingsstrategie

03: landschappelijke relicten 

Bepalen van nieuwe tracé ringdijken a.d.h.v.



1. 

2. 



Plankaart regionale strategie 2012-2112
situatie in 2100

5. ± 100 jaar na start, nieuw gebruik

4. ± 75 jaar na start, hoge kwelder 

3. ± 50 jaar na start, lage kwelder
 

2. ± 25 jaar na start, pioniersvegetatie 

1. net gestart, waddenlandschap

1. 

2. 3. 

4. 

5. 
na 2100 voortzetten
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Uitwerking 
zwakke schakel 
Eems-Dollard    
estuarium



Zwakke schakel  Eems-Dollard estuarium

Eems-Dollard estuarium



3.1

Bagger en       

troebel water



In Papenburg aan de Eems worden zeer grote schepen gebouwd 



1. Emssperrwerk laat water opstuwen in de Eems waardoor grote schepen vanuit Papenburg naar de noordzee gebracht kunnen worden
2. Steeds groter wordende schepen hebben een grotere vaardiepte, hiervoor wordt de vaargeul uitgediept (vooral Duitsland)
3. Doordat de vloedgeul (die normaal ondieper en rechter is dan de ebgeul) wordt uitgebaggerd, is het natuurlijke geulensysteem getransformeerd van een dubbel 
geulensysteem naar een enkel geulensysteem.
4. Door deze verandering van het Eems-Dollard estuarium wordt er steeds meer slib het estuarium ingestuwd. Door toegenomen stroomsnelheden blijft het slib in het water 
zweven zonder dat het bezinkt. Hierdoor raakt het water steeds troebeler, waartdoor er minder licht doordringt en de biologische productie afneemt.
5. Havens en de vaargeul slibben steeds sneller dicht door de toename van het slib en moeten steeds vaker gebaggerd worden.
6. Het gebaggerde slib uit de havens en vaargeul wordt weer in het estuarium gespoten waardoor het water nog troebeler wordt!

1

54 6

2 3

Vertroebelingssyclus van het Eems-Dollard estuarium



3.2

Probleem is      
  2 x oplossing!



KANS!  Slibprobleem gebruiken om probleem van laaggelegen polder op te lossen 



oo start Pilot! +25 jaar start 2e polder +50 jaar start 3e polder

+75 jaar 4e polder Pilot op niveau +100 jaar start 5e polder +125 jaar start 6e polder 

Met dit overschot aan slib bouwen aan een hoge kleirug (kustverdediging) en tegelijkertijd 
slib onttrekken uit het Estuarium



Minder baggeren helder water

NATURA 2000!



NATURA 2000!
3.3

Pilot



Pilot

Start met laagstgelegen, vroegst bedijkte Dollardpolder.



Het Eems-Dollard estuarium kent een lange geschiedenis van de strijd tegen 
het water. De Dollardboezem is omstreeks 1550 ontstaan na meerdere 
dijkdoorbraken tijdens een stormvloed. Er ontstonden een westelijke boezem 
en een oostelijke boezem met daar tussenin het hoger gelegen schiereiland van 
Winschoten. Veel dorpen gingen verloren of werden vanuit het ondergelopen 
gebied verplaatst naar het hoger gelegen schiereiland waardoor hier lintdorpen 
ontstonden.  

Het grootste deel van het overstroomde gebied werd weer teruggewonnen van 
de zee. Hierdoor ontstonden de Dollardpolders. De Dollard zelf is een restant 
van deze dijkdoorbraak.

1550 1600 1650 1700

1750 1800 1850 1900

1950

Historische ontwikkeling Dollardpolders: veranderende tijdelijke kustlijnen



Verschillende landschappen

Schiereiland van Winschoten

Dijkdorpen

Oude Dollardpolder

Nieuwste Dollardpolders
slaperdijken



Schiereiland van Winschoten
Zicht op beboste Schiereiland vanuit Dollardpolders

Zicht op beboste drumlin bij Finsterwolde

Drumlin tussen Blauwestad (op achtergrond) en Beerta



Oude Dollardpolder
Vrijstaande herenboerderij

De lucht domineert het vlakke open land. Op de achtergrond de kerktoren van Finsterwolde

Hamer en Sikkellaan, een herinnering aan het communisme



Dijkdorpen
Het dijkdorp Kostverloren

Zicht op oude dijklint van Beersterhoogen

Kapitale herenboerderijen



Nieuwste Dollardpolders, het slaperdijkenlandschap



Uitgangssituatie

diepste deel polder:      - 2.00 meter NAP
gemiddelde maaiveldhoogte:   - 1.50 meter NAP

Doelstelling

maximale maaiveld ophoging tot:   + 2.20 NAP
gemiddelde hoogtewinst:     3.70 meter
maximale hoogtewinst:     4.40 meter



Plankaart
beeld na 25 jaar

normale vloed



eb



vloed tijdens Springtij



stormvloed



stap 01      
Deel van woningen en boerderijen 
herplaatsen

Om het gebied zo optimaal mogelijk te kunnen ophogen 
dienen een aantal woningen en bedrijven verplaats te 
worden. De regio heeft te maken met een behoorlijke 
bevolkingskrimp waardoor er in de randen van het 
plangebied een grote leegstand heerst. In eerste instantie 
zouden deze bewoners de leegstaande woningen in het 
randgebied kunnen betrekken. Indien deze gebouwen niet 
aan de wensen van de nieuwe bewoners voldoen, is het ook 
mogelijk een nieuwe woning te realiseren in Blauwestad.

In totaal gaat het om: 11 boerderijen en 38 woningen.

Op dit moment staan er in nabijgelegen dorpen de 
volgende woningen te koop:

Drieborg   13 woningen
Nieuw Beerta   10 woningen
Beerta   40 woningen
Finsterwolde   70 woningen

Bevolkingskrimp



stap 02      
Graven geul, klei gebruiken
om primaire kering en ringdijken aan 
te leggen



Tracébepaling ringdijk
a.d.h.v. topografie



Tracébepaling ringdijk
a.d.h.v. orientatie op omgeving

molen Ganzedijk

ontwerpprincipe: verdraaiende perspectieven

kerktoren Finsterwolde



Dijken worden landschapspecifiek

Schiereiland van winschotenbochten

Dijkdorpenbochten en rechtstanden

bochten en rechtstanden Oude Dollardpolder

Nieuwste Dollardpolders
slaperdijken

knikken en rechtstanden





stap 03    
Lagere dijken mogelijk door
compartimentering

De huidige hoogte van de zeedijken wordt 
voornamelijk bepaald door de gehanteerde 
stormvloedhoogte van + 5m NAP (+8.30 NAP)
Bij beperken van de waterstand tot max. +2.20 NAP 
kunnen de dijken ruim 5 meter lager gehouden 
worden, dit is ruimtelijk zeer interessant!

+ 8.30 NAP

+ 3.00 NAP



+ 8.30 NAP

+ 3.00 NAP



stap 04      
Binnenlaten zee en te verwachten ontwikkeling
van geulenstelsel

Eems- Dollard

Mersea

Damsterdiep is gegraven en later, onder 
invloed van de getijden gaan meanderen

Tollesbury Sieperdaschor

Jadebusen Salcott





Wegvangen en onderdrukken zoute 
kwel in randcompartimenten d.m.v. 
tussentrappen (brakker en zoet) om 
erfbeplanting (rode beuken) bij kapitale 
herenboerderijen te kunnen behouden. 

De randcompartimenten zullen met een lagere opslibbingdynamiek 
opslibben en vormen een ander milieu doordat het zoete 
boezemwater in deze compartimenten vermengt wordt 
met zeewater. Dit levert een ander type natuur op binnen 
de reeks van natuurtypen die specifiek zijn voor estuaria. De 
randcompartimenten vormen ook een tussenschaal tussen de 
fijnmazige dijkdorpen en het grootschalige centrale gebied. Deze 
tussenschaal zal na het opslibben achterblijven in het landschap

stap 05 

rode beuk

zoute kwel is funest voor erfbeplanting

wegvangen van zout water

linde goud es rode beuk



Huidig watersysteem Voorstel: afwateren van polderwater via randcompartimenten





Randcompartiment oude dijkdorpen



Randcompartiment bij oude dijkdorpen
huidige situatie



Randcompartiment bij oude dijkdorpen
voorstel



Profiel randcompartiment totaal

huidig

nieuw





Overslagdijk tussen randcompartiment en binnenzee



stap 06
Instrumentarium om opslibben te ver-
snellen

01 stormvloedkering

02 toevoegen van structuren die opslibben bevorderen
palenschermen en rijsdammen



Instrumentarium omopslibben te versnellen

Stormvloedkering



Inzetten andere getijdendynamiek om opslibbingproces te versnellen

De stormvloedkering kan op twee verschillende manieren ingezet 
worden om de opslibbing binnen het gebied te versnellen!

01: Tijdens de normale getijdencyclus zal ongeveer de helft van al 
het sediment dat bij vloed het gebied binnenstroomt weer het ge-
bied bij eb verlaten doordat de bezinktijd te kort was om al het slib 
te laten bezinken. Door minder getijden per jaar te hanteren zal de 
bezinktijd toenemen en het gebied sneller opslibben.

02: Door het gebied af en toe een langere periode droog te houden 
zal de slibbodem sneller begroeien met pioniersvegetatie. Vegetatie 
versnelt het opslibbingproces enorm doordat sediment beter wordt 
vastgehouden.

01 opslibben

02 drogen

03 groeien vegetatie

04 snelle groei kwelder



Stormvloedkering huidige situatie



Stormvloedkering
Smalle stormvloedkering: 
voetpaden 2 m aan beide 
zijden en enkele rijbaan 3.50 m 
in midden.
Kering aan buitenkant, weg 
aan “veilige” binnenkant 

Contrast binnen en buitenkant   (harde stoere buitenkant met hoge dijken)

Zachte binnenkant    (lage graskades)



Stormvloedkering
Locatie nieuwe stormvloedkering nu Egyptische dijk (oude Dollardkustlijn van 1600 tot 1800)

niet verticaal (is concurerend met andere landschapplijke bakens, bv kerktoren Finsterwolde)

materiaal met luxe uitstraling (kering kost veel geld, mag je zien ook)

wel horizontaal (refererend naar Egyptische dijk)



wel horizontaal (refererend naar Egyptische dijk)

Instrumentarium omopslibben te versnellen 

Palenschermen



Oude polderwegen worden aangezet met 
palenschermen (b.v. Hamer en Sikkellaan)



Beleving + recreatie
routes naar zee, gekoppeld
aan relicten           



Toegankelijkheid

Dijkoverstappen (uitgewassen beton)

Dijkcoupures

niet wel rode Dollard kleibaksteen

Fietsspoor op dijk  (uitgewassen beton)



rode Dollard kleibaksteen

stap 07      
Versterken landschappelijke 
identiteit

Versterken van contrast open/ dicht tussen 
Schiereiland en polders d.m.v. bosaanplant.
De oude dijkdorpen worden aangezet met 
extra laanbeplantingen, bij voorkeur met Tilia 
cordata i.v.m. de levensduur, geur en zout en 
(zee)windtolerantie.



Relicten

Relicten uit verschillende tijdslagen van het 
landschap vertellen ieder hun eigen verhaal 
(geomorfologisch of cultuurhistorisch). 
Het zijn de parels aan de route naar zee.

Schiereiland van Winschoten:
-Drumlins geven geschiedenis bloot
- Zwerfkeien komen aan de oppervakte te liggen.
-hoogte Schiereiland wordt voelbaar door natuurlijke kustlijn t.h.v. 
Drumlins
- Blijven als klif achter in landschap als de zee teruggetrokken is

Oude Dollardpolder:
- Symbolen van verdwenen dorpen
- Vormen vertrekpunten of bestemmingen voor wadlopers en vogelaars

Nieuwe Dollardpolders:
- Symbolen van verleggen kustlijn
- De slaperdijk



Bepalen relicten
01 slaperdijk (oude kustlijn)

01

02 herenboerderij in de polder

02

03 drumlin, Schiereiland van Winschoten

03

03



Relict van oude kustlijnen





Het schiereiland van Winschoten bestaat uit een 
aantal hoger gelegen keileemruggen (drumlins) die 
ontstaan zijn tijdens de laatste ijstijd. Het landijs 
vanuit Scandinavie stuwde grote hoeveelheden 
stenen mee. Vooral de dumlins op het schiereiland 
zitten vol met deze zwerfkeien. De stormvloedkering 
kan gesloten worden bij vloedhoogten boven 
de +2.20 NAP. Hierdoor kunnen de drumlins 
functioneren als natuurlijke kustverdediging en zijn 
er op deze locaties geen dijken nodig. Door afkalving 
zullen er kliffen ontstaan en komen de zwerfkeien 
aan de oppervlakte te liggen. Klifkustkusten als 
deze komen maar op enkele plaatsen voor langs de 
Waddenzee wat ze zeer bijzonder maakt.



Uitwerking relict:

De kliffen van Finsterwolde



Huidige situatie



Nieuwe situatie



Huidige situatie

Drumlin beplant met bos. 
Ondergronds de “bodemschatten” van de laatste ijstijd, de zwerfkeien.

Polder onder zeeniveau



Situatie na 5 jaar

Situatie na 75 jaar

Polder onder zeeniveau Afkalving drumlin en ontstaan van klifkust, zwerfkeien komen aan de oppervlakte te liggen.

Klifkust blijft als relict achter in het landschap





De Kliffen van Finsterwolde 5 jaar, intergetijdengebied

Maaiveld -1.50 NAP





De Kliffen van Finsterwolde 6 jaar, consolidatie en begroeiing

Maaiveld  NAP





De Kliffen van Finsterwolde 25 jaar, pioniersstadium

Maaiveld +1.30 NAP





De Kliffen van Finsterwolde 50 jaar

Maaiveld +1.70 NAP





De Kliffen van Finsterwolde 75 jaar

Maaiveld +1.90 NAP





Het  verdronken dorp Torptsen

Tijdens stormvloeden in de late middeleeuwen is de Dollard 
ontstaan na verschillende dijkdoorbraken.
Een van de weggevaagde dorpen is het dorp Torptsen, niemand 
weet waar dit dorp precies gelegen heeft.



Huidige situatie



Het verdronken dorp Torptsen



Referentie getijdenweg naar Mandö (DK)

Eb

Vloed



Eb

Vloed

nu

01 aanleg dijken  en palenscherm



5 jaar: waddenlandschap bij eb





5 jaar: vloed





50 jaar: lage kwelder eb





De getijdenhaven vormt het recreatieve knooppunt tussen de oude dijkdorpen, de nieuwe 
randcompartimenten en de Waddenzee. Onder de brug over de primaire kering is een spuisluis 
gesitueerd die tijdens laagwater (onder vrij verval) het water vanuit de randcompartimenten en 
de polders op de Waddenzee loost.

Een sluis tussen het boezemkanaal en het randcompartiment maakt het mogelijk om zowel 
water vanuit de polder in het compartiment te lozen als op de Waddenzee. Bootjes kunnen 
via het sluisje richting het randcompartiment varen of naar de Waddenzee. Het hele complex 
vormt een mooi eindpunt en startpunt van de route naar zee.

De buitenkades van het complex worden uitgevoerd in basalt, een algemene referentie naar 
zeehavens. De binnenkades worden uitgevoerd in de voor deze locatie zeer specifieke rode 
baksteen die vervaardigt worden vanuit de locale Dollardklei.



Getijdenhaven Kostverlorenzijl



Nu



Straks





Getijdenhaven Kostverlorenzijl bij eb





Getijdenhaven Kostverlorenzijl bij vloed



situatie 2100



.............. en het verhaal gaat verder!

25 jaar na het starten van het pilotproject zal de zee worden toegelaten in de tweede polder in 
de Dollardreeks. In de Eems-Dollard regio is al een verbetering van de waterkwaliteit voelbaar 
doordat er minder gebaggerd hoeft te worden om de vaargeul naar Duitsland open te houden. 
Het nieuw ontstane kweldergebied van 17 km², heeft een zeer positieve bijdrage geleverd 
aan de Europese weidevogelstand. Duitsland zal ook bij de realisatie van deze tweede polder 
weer een flinke financiële bijdrage leveren om gezamenlijk aan de Europese voorwaarden van 
Natura 2000 te kunnen voldoen.

Toeristen, ecologen en vogellaars vanuit de gehele wereld komen naar Oost Groningen om 
deze nieuwe Nederlandse innovatieve manier van kustverdediging en tijdelijke natuurbouw 
te aanschouwen. In Blauwestad worden veel kavels verkocht aan fanatieke waddenzeezeilers 
en natuurliefhebbers. Het nieuwe informatiecentrum “Het Verdronken Dorp Torptsen” trekt 
veel dagtoeristen die in het weekend op wadloop of vogelexpeditie gaan of de nieuwe kliffen 
komen bewonderen in het gebied. De getijdenweg is in de zomer een ware attractie, tijdens 
eb vertrekken er vele groepen naar het eiland. Wie niet op tijd terug is voor vloed kan een 
overnachting boeken in de schitterende herenboerderij op dit unieke eiland midden in het 
intergetijdengebied.

In buitenlandse deltagebieden is de interesse groot voor deze nieuwe Nederlandse aanpak om 
samen met de zee te werken aan een duurzaam en veilig kustlandschap.
.....Maar misschien wel het belangrijkste, de ziel van de Waddenzee is weer terug in deze regio!  
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