Onze diek
van morgen
Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk gaat op de schop! Waterschap Noorderzijlvest gaat de dijk namelijk
versterken, zodat u ook in de toekomst beschermd bent tegen overstromingen. Het duurt nog even voordat u op de dijk zelf veranderingen ziet, maar achter
de schermen wordt al hard gewerkt aan de dijkversterking. Daar vertellen we u graag meer over! Waar staan we nu? Wat gaat er gebeuren? En hoe kunt u een
bijdrage leveren aan de dijkversterking? U leest er alles over in deze special van ‘Onze Diek van Morgen’!
In deze tijdlijn ziet u uit welke fases het project bestaat. Gedurende het hele traject kunnen betrokkenen meedoen en meedenken.
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Eisse Luitjens

Silvia Mosterd

Eisse Luitjens en Silvia Mosterd
vertellen ons graag meer over het
ambitieuze project. Eisse Luitjens
is dagelijks bestuurslid
van Noorderzijlvest. Silvia
Mosterd is omgevingsmanager
voor de dijkversterking
Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
en werkt in de dagelijkse praktijk
aan de dijkversterking.

Eisse, vertel eens iets meer over de achtergrond van dit ambitieuze project.
Wist u dat we in Nederland werken aan de grootste dijkversterkingsoperatie
sinds de Deltawerken? Dit is het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Om
overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken we samen de komende
dertig jaar in heel Nederland 1300 kilometer aan dijken. Waterschap Noorderzijlvest
versterkt de Groningse zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. Deze dijk is
met zijn 50 jaar verouderd en willen we bestendig maken voor zeespiegelstijging en
klimaatverandering.
Silvia, we zijn nu in de planfase beland, wat heeft hiervoor plaatsgevonden?
De verkenning. Daarin hebben we gekeken wat er precies moet gebeuren om de dijk
te versterken. De dijk wordt hoger en de asfaltbekleding aan de zeezijde gaan we
vervangen. Samen met onze partners en betrokkenen hebben we gekeken wat de
beste oplossingen zijn om dit te doen.
Eisse, we begrijpen dat het om meer gaat dan het ophogen van de dijk,
waarom kijken we breder dan dat? Wie zijn hier allemaal bij betrokken?
Klopt, want we willen niet alleen een sterke dijk, maar ook een dijk die vitaal en
toekomstbestendig is voor het hele gebied. Daarom nemen we extra’s mee voor
natuur, recreatie, economie en verkeer. Samen met de provincie Groningen,
gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap hebben we
verkend welke projecten we kunnen koppelen aan de dijkversterking. Daar zijn nu
3 plussen voor de natuur en de tweede toegangsweg naar de haven uit gekomen.
Voor de natuurplussen dragen het Waddenfonds en de Programmatische Aanpak
Grote Wateren (PAGW) bij.

Koppelprojecten
Het project gaat verder dan alleen het
maken van een sterke dijk.
Er wordt namelijk ook gekeken
naar ontwikkelingen die we kunnen
verbinden aan de dijkverbetering.
Dat noemen we de koppelprojecten.

Lengte dijkversterking 9 km

Vismigratie Marnewaard
Het plan is om bij de Marnewaard een verbinding te maken tussen
de Waddenzee en de Marnewaard. Hier kunnen vissen van de zoute
Waddenzee, naar het zoete binnenwater zwemmen.

Er zijn drie koppelprojecten
op de landelijke dijk:

Vismigratie Marnewaard
Kwelderontwikkeling
Natuurlijke overgangen
en onderwaternatuur
Er is ook een koppelproject in de haven:

Tweede toegangsweg
van de haven

Silvia, in de planfase krijgen onder andere de omwonenden en het bedrijfsleven
de mogelijkheid om mee te denken. Wat kan men daarvan verwachten?
Dat mensen zich via onze communicatiemiddelen goed kunnen informeren over
de plannen voor de dijk. En hun mening en ideeën hierover met ons kunnen delen.
Vanaf najaar 2021 kunnen mensen dat ook formeel doen via de procedure van het
projectbesluit en de milieueffectrapportage van de dijkversterking, maar liever
hebben we die input natuurlijk terwijl we aan het ontwerpen zijn. En dat is komend
jaar!

Het duurt nog even voordat de werkzaamheden
aan de dijk beginnen. Maar er valt nu al veel te
zien en te ervaren. Dat laten we u graag zien in
ons virtuele bezoekerscentrum!

Partners en financiers:

Natuurlijke overgangen en onderwaternatuur
Elze Klinkhammer, Directeur Netwerkontwikkeling, Rijkswaterstaat:
“Vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) kunnen we investeren
in de natuurwaarden. Hierdoor zal het aangezicht van de dijk en het omliggende
gebied veranderen: blauwer, groener, levendiger. We geven de Waddenzee een stukje
van haar dynamiek terug en werken zo aan natuurontwikkeling. De goede onderlinge
samenwerking is een belangrijke sleutel voor succes.”

Nieuwsgierig naar deze bijzondere plek? Op 17
november openen we het bezoekerscentrum en u
kunt daar online bij zijn! Scan de QR-code, meld
u aan voor de nieuwsbrief en ontvang een link
waarmee u de bijeenkomst live online kunt zien.
U kunt zich ook aanmelden door een mailtje te
sturen naar lauwersmeerdijk@noorderzijlvest.nl
o.v.v. Opening Bezoekerscentrum.

Vismigratie Marnewaard
Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen:
“De natuur en kustverdediging versterken elkaar. Vismigratie wordt via de
Lauwersmeerdijk straks extra gestimuleerd tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en
de beken in Drenthe. Dit is belangrijk voor een betere visstand in de Waddenzee.”

Kwelderontwikkeling
Een kwelder is een
zoutwatergebied dat af en
toe onderloopt. In de hoek
bij de Westpolder is zo’n
kwelder en die willen we
uitbreiden. Daar kunnen
bijzondere soorten
planten zich ontwikkelen
en verschillende dieren
(vooral vogels) leven, eten
en broeden.

De dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat wordt mogelijk gemaakt door:
Opdrachtgever:

Samen werken we aan onze diek van morgen
Vrijdag 3 juli 2020 gaven de partners van de dijkversterking het startschot
voor de planuitwerkingsfase. Dankzij de krachtenbundeling van alle partners
is in de vorige fase (de verkenningsfase) de beste oplossing gevonden
voor een sterke dijk met extra’s voor natuur, recreatie, economie en
verkeersveiligheid. Een greep uit de reacties van de partners:

Komt u ook naar ons
virtuele bezoekerscentrum?

Natuurlijke overgangen en onderwaternatuur
We gaan kijken hoe we de voet (teen) van de dijk
natuurlijker kunnen inrichten. Zodat het goed
toeven is voor dieren en planten op de dijk en
voor de onderwaternatuur van het Wad.

Eisse, hoe ziet de toekomst eruit, wat kunnen we verwachten na deze planfase?
Dan zijn we in 2023 en hebben we een prachtig dijkontwerp van ‘onze diek van
morgen’ waar iedereen blij mee is. Én goede plannen over hoe we dat buiten gaan
uitvoeren met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Dan gaat de dijk echt
op de schop tot en met 2025.
Silvia, dat meedenken, hoe gaat dat in z’n werk? Hoe kunnen mensen
hun bijdrage leveren?
Via ons virtuele bezoekerscentrum en de website is alle informatie over de
dijkversterking terug te vinden. Daar kunnen mensen ook reageren op de plannen.
Wie ‘onze diek van morgen’ wil volgen en op de hoogte wil blijven kan zich
inschrijven voor de nieuwsbrief of ons volgen via Facebook of Instagram.

Tweede toegangsweg van de haven
Veel ondernemers en bezoekers van de haven willen
graag een extra weg die naar de haven leidt. Daarom
leggen we tegelijk met de dijkversterking, een tweede
toegangsweg aan bij de haven.

Opdrachtnemers:

Kwelderontwikkeling
Marco Glastra, Stichting Het Groninger Landschap:
“Wij zijn enthousiast dat de versterking van de Lauwersmeerdijk wordt gekoppeld aan
kansen voor natuur binnen- en buitendijks. We gaan van een harde kustlijn naar een
veel interessantere kustzone. We waarderen het dat Noorderzijlvest voor deze brede
insteek kiest en vanaf het begin de samenwerking zoekt.”

Op de hoogte blijven?

Er gaat veel gebeuren de komende jaren. We houden u daarom graag
op de hoogte!
-

Meld u aan voor de nieuwsbrief via Lauwersmeerdijk@noorderzijlvest.nl
Volg ons op Facebook.com/dijkverbetering
Volg ons op Instagram.com/dijkverbetering
Heeft u ideeën of vragen? Neem dan contact op via
Lauwersmeerdijk@noorderzijlvest.nl

