
Verkennende fase dijkversterking

• Opgave dijkversterking NZV

• Aardbevingen=> versnelde opgave

• Dijkconcepten Deltaprogramma

- meegroeien met zeespiegel

 Dubbele dijk

 Rijke dijk



Hoogtekaart



Bodemdaling en bevingen
Klink en gaswinning



Zeespiegelstijging
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Slib in de Eems



Waarom onderzoeken we dit?
sterkste krimp langs de Eems-Dollard kust



Opgaven (vanuit provincie):

• Waterveiligheid

– huidige opgave en toekomst

• Ruimte voor innovatie landbouw / visserij

– GLB vergroeningsopgave sector

• Natuurherstel en brakwaternatuur

– slibvang, kernwaarde waddenzee



Dijkconcepten Deltaprogramma
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Kansen: innovatie
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Inzet:
• Dubbele dijk

– Huidige opgave aardbevingsbestendig?
– Toekomst: slibwinning meegroeien zeespiegel
– Natuurwinst: brakke zone en slibvang
– Innovatie landbouw

• Rijke dijk
– Reductie golfoploop en steunberm buitendijks?
– Natuurlijker overgang tussen dijk en zee
– Zoet-zout overgang vergroten icm dubbele dijk

 Vogeleiland en hoogwatervluchtplaats (compensatie industrie)



Uitwerking dubbele dijk:

- Twee bijeenkomsten  
oktober ‘14

- Gesprekken eigenaren     
nov-jan 

- Gesprekken ondernemers 
jan-maart ‘15

- Concept ontwerp opgesteld  
jan ‘15

- Huidige bijeenkomst
- Vervolg  1 juni 2015



Wat is onderzocht?

• Ontwerpsessies met ondernemers en eigenaren 

• Haalbaarheidsstudie (financiële doorrekening)

• Deltares: dubbele kering in WTI / OI

• Onderzoek Groninger Landschap: kennisvragen slib / 
wisselpolders / polder Breebaart

• TEEB: landelijke studie ecosysteemdiensten



Wat bereiken we hiermee:

– Waterveiligheid: aardbevingsbestendig?
• Twee dijken bijdrage extra benodigde veiligheid?

– Toekomst: slibwinning meegroeien zeespiegel
• Slibwinning goed te berekenen, duidelijke meerwaarde

– Natuurwinst: brakke zone en slibvang
• Slib uit systeem van Eems, duidelijke bijdrage

• Brakwaternatuurcompensatie voor zoetwateraanvoer

• Brakke zone  kernopgave Waddengebied

– Innovatie landbouw
• Schelpdierenteelt

• Algenkweek

• Zilte landbouw 





Wat bereiken we hiermee:



Vragen - reacties

• Eigenaren?

• Aanwonenden?

• Wensen?



Strandje van 

Bierum

Getijdenpoelen: 

recreatie/educatie

Rijke dijk: Waterveiligheid & natuur

Getijdepoelen

Ruwe bekleding

Strand Marconi

- Twee bijeenkomsten  
november ‘14

- Concept ontwerp opgesteld  
jan ‘15

- Uitwerking waterschap TVKA
- Huidige bijeenkomst
- Vervolg  technische 

uitwerking, 1 juni 2015

Uitwerking     
rijke dijk:




