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HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

• Samenwerkingsverband tussen Rijk en waterschappen;

• Onderdeel van het Deltaprogramma;

• Afgekeurde waterkeringen versterken;

• Sober, doelmatig en robuust;

• Programma loopt tot 2050



WAAROM DIJKVERSTERKING?

Tracé



STRENGE VEILIGHEIDSEISEN / TOETSING

• Waterkeringen moeten voldoen aan strenge wettelijke veiligheidsnormen

• Periodieke toetsing van de dijk

• Nieuwe landelijke normen voor beoordelen dijk (per 1 januari 2017)

• Bij laatste beoordeling is de dijk op diverse punten afgekeurd



HET ONTWERP

• Dijk ontwerpen voor 50 jaar, rekening houden met klimaatontwikkelingen

• Dus nieuw ontwerp voor toekomstbestendige dijk

• Totstandkoming ontwerp samen met andere partijen

• Afwegingen: duurzaamheid, natuur, recreatie, kosten, doelmatigheid

• Meekoppelkansen: Tribune / in- en uittredeplaatsen

• Verschillende varianten



Ontwerp - Vernieuwen bekleding buitenzijde over 4,4 km
- Andere vorm buitenzijde van de dijk (dubbele berm)





BITUMENKADE PAESEMER LANNEN



CLEVERINGSLUIS



UITVOERING
Hoe omgaan met omgeving?

• Geen negatieve effecten voor ecologie

- Beschreven in de natuurtoets

• Overlast zoveel mogelijk beperken / afspraken met stakeholders

- Tijdens periode van uitvoering dijk en fietspad afgesloten

- Afspraken gemaakt met de Natuurschool en kitesurfers

- Wadbalkon bij Hoek van de Bant

- It Fryske Gea, Natuurmonumenten, gemeente DDFK zijn meegenomen in de 
voorbereidingsfase

• Aan- en afvoerroutes



AAN – EN AFVOERROUTE HOEK VAN DE BANT



AAN – EN AFVOERROUTE HOEK VAN DE BANT



AANVOERROUTE BIJ CLEVERINGSLUIS



VERGUNNINGEN / INSPRAAKPROCEDURE

Actualiteit:

Inspraak via de gecoördineerde procedure.

Stukken ter inzage:

• Projectplan (vergunning waterwet)

• Natuurtoets Wet Natuurbescherming

• M.e.r. besluit (melding)

De provincie maakt alle besluiten gelijktijdig bekend met de start van de gecoördineerde 
procedure.



PLANNING

• Voorbereidingsfase nu afgerond, met start realisatiefase. 

• Ter inzage legging van 5 januari t/m 17 februari

• Vaststellen projectplan door Wetterskip

• Provincie neem goedkeuringsbesluit (bezwarentermijn zes weken)

• Aanbesteding april 2019

• Start uitvoering juni 2019

• Oplevering zomer 2021



COMMUNICATIE PERIODE UITVOERING:

• Belangrijk dat u op de hoogte bent verloop van het project

• Website Wetterskip Fryslân

• Inloopbijeenkomst met aannemer juni 2019



VRAGEN?




