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Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl
Bijeenkomst Taskforce Deltatechnologie 8 februari 2018

Ate Wijnstra, Projectmanager  



Wij werken samen aan de dijken 
van de toekomst



We onderzoeken 12 innovatieve oplossingsrichtingen



Drie pilots in dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl
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Veiligheid Zorg voor een dijk die voldoet aan de nieuwe 
veiligheidsnormen, die aardbevingsbestendig is en rekening 
houdt met de bodemdaling. Uit te voeren vóór 2021.

HWBP Sobere en doelmatige wijze

Ruimte voor gebiedsontwikkelingen
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Dijkversterking Eemshaven Delfzijl
Doelstelling Noorderzijlvest
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De haven van Delfzijl onder water
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We verbeteren 11,7 km dijk
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• Aardbevingen
• Bodemdaling
• Eerste project in uitvoering obv nieuwe Ontwerp Instrumentarium
• Werelderfgoed, natura 2000 
• Ruimte voor regionale opgave 

Uitdagingen 

Sneller (geen 8 jaar maar 4,5 jaar!) en goedkoper.

• Verkenning: geen 3 maar 1 jaar
• Planvoorbereiding: geen 2 maar 1 jaar
• Uitvoering: zo mogelijk in 2,5 jaar

Ambitie Waterschap /HWBP
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Aardbevingen
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• Obv advies van internationale experts principe akkoord NAM over 
plafondbedrag

• Nieuwe onderzoeksresultaten!

• Conclusie: risico van verweking is beperkt!

• Impact, geen (kostbare) kistdam constructie maar geotextiel, 
kleidepots en sensoren nodig (€ 3,6 miljoen) 

• Geen € 41,6 maar €11,6 miljoen bijdrage van de NAM (incl. 
voorbereidingskosten)

De Dijk is sterker dan gedacht 
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Aardbevingsopgave
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Meekoppelprojecten
We zorgen voor een meerwaarde in de regio.
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Marconi
Vergroting stadsstrand Delfzijl door dijkverlegging
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Dubbele Dijk
Nieuw veiligheidsconcept, natuurontwikkeling, zilte landbouw



15

Rijke Dijk
Verkleinen golfimpact op dijk, vergroten kansen ecologie
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Overslagbestendige dijk
Hoeveel water mag er over de dijk? Hoeveel water willen we over de dijk?
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Kiek over diek
Aanleg fietspad op en achter de dijk
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Windmolens op de dijk
Samenwerking met Innogy
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• PIP /Mer

• Koppelkansen zijn koppelprojecten geworden

• Bodemdaling

• Parallel schakelen : verkennings- en planfase doorlopen in 2 jaar

• Nieuwe ontwikkelingen OI meegenomen in ontwerp

• Aardbevingsbestendig

• Grote uitdagingen voor het vervolgtraject
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Resultaat
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• Maximale ontwerpvrijheid in de markt

• Geen stabiele scope

• Opgave aardbevingen

• Wijzigingen in het OI

• Wat betekend dit voor het vervolgtraject 
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Uitdaging 


