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Samenvatting  

Het Wetterskip Fryslân is als beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van het achterland 

tegen overstromen en daarmee voor het in stand houden van ongeveer 210 kilometer primaire 

waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer. Vanuit deze kerntaak worden de 

primaire waterkeringen periodiek getoetst en waar nodig verbeterd. 

 

In 2006 is op basis van de veiligheidstoetsing gebleken dat in een aantal dijkvakken van de 

Waddenzeedijk Friese Kust de steenbekleding, bestaande uit beton- of koperslakblokken, 

onvoldoende zwaar is of dat deze dijkvakken te weinig gronddekking hebben om de belasting 

gedurende een maatgevende storm te kunnen weerstaan. Voor deze dijkvakken is een ontwerp-

projectplan opgesteld voor een dijkversterking uitgevoerd. 

 

Ontwerp-Projectplan 

Het ontwerp-Projectplan ‘Steenbekleding Waddenzeedijk Friese Kust’ beschrijft, conform 

artikel 5.4 van de Waterwet, nut en noodzaak van de versterking van de Waddenzeedijk Friese 

Kust, de manier waarop de versterking gaat plaatsvinden, de eventuele nadelige effecten van 

de versterking en hoe deze kunnen worden beperkt of hersteld. Daarbij wordt ingegaan op 

welke wijze bestaande waarden en functies op en langs de Waddenzeedijk blijven behouden of 

worden hersteld.  

 

Het ontwerp-Projectplan is voorbereid met toepassing van de gecoördineerde projectprocedure, 

zoals vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Waterwet (2009). Gedeputeerde Staten van de 

provincie Friesland heeft in het kader van deze projectprocedure de vergunningverlening en de 

terinzagelegging van de ontwerpbesluiten gecoördineerd. Het ontwerp-Projectplan is samen 

met m.e.r. beoordeling en uitvoeringsbesluiten voor de vergunningen en ontheffingen in 

procedure gebracht en heeft in de periode van 17 december 2014 tot en met 8 februari 2015 ter 

inzage gelegen.  

 

In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.  

 

Op d.d. 21april 2015 wordt het vastgestelde projectplan ter goedkeuring aangeboden aan 

Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân. 

 

Projectopgave ‘Steenbekleding Waddenzeedijk Friese Kust’  

De versterking van de Waddenzeedijk Friese Kust omvat de verbetering van de taludbekleding 

in vijf dijksecties, in totaal om 13,15 km verdeeld over de 70 kilometer lange dijk:  

 Sectie 1A en 1B, Zwarte Haan,  

 Sectie 2, Holwerd / Veerdam West,  

 Sectie 3, Spaarndam-Teyebuorren,  

 Sectie 4, Wierum,  

 Sectie 5, Paesemerlannen / Bantpolder.  

 

Een versterking van de afgekeurde dijktrajecten is noodzakelijk. Voordat een keuze voor een 

Voorkeursalternatief (VKA) is gemaakt, zijn verschillende oplossingsrichtingen beoordeeld.  
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Bestaande waarden en functies op en langs de dijk blijven behouden. Waar nodig zijn 

maatregelen getroffen of worden voorwaarden besproken voor de uitvoering van de 

versterkingsmaatregelen. Dit omvat bijvoorbeeld: 

 Planning en fasering van het werk waarbij rekening wordt gehouden met 

broedseizoenen, waterkeringsseizoenen (open- en gesloten seizoen). 

 Voor het transport, aan- en afvoer van materiaal en materieel zijn transportroutes 

bepaald, waarmee de bebouwde kernen in de omgeving zo min mogelijk worden 

belast. 

 In het ontwerp van de verbeteringsmaatregelen is rekening gehouden met en wordt 

verspreiding voorkomen van de aanwezige verontreiniging in de directe nabijheid van 

het teenschot. 

 

Het Voorkeursalternatief is voor alle secties met uitzondering van sectie 1B het verzwaren van 

de steenbekleding als voorkeur naar voren gekomen. Door aanvulling van extra gewicht boven 

op de huidige bekleding kan de huidige bekleding gehandhaafd blijven. De combinatie van de 

“overlaging” met de aanwezige bekleding vormt een voldoende zware constructie om 

weerstand te bieden aan de golfbelasting. 

Voor sectie 1B is gekozen voor het vervangen van de huidige bekleding door een nieuwe 

bekleding. 

 

Voor sectie 5 is een optimalisatie van de toetsing uitgevoerd, waardoor geen 

versterkingsmaatregel meer noodzakelijk is. Uit de gedetailleerde beoordeling blijken andere 

(lagere) hydraulische randvoorwaarden maatgevend voor deze sectie. De huidige bekleding 

volstaat daardoor in deze situatie zonder versterkingsmaatregel. 

Om het dijkversterkingsproject uiteindelijk uit te voeren is het noodzakelijk een aantal 

wettelijke gestelde procedures te doorlopen. Voor dit traject zijn de belangrijkste procedures het 

opstellen van een projectplan in kader van de Waterwet en het opstellen van een m.e.r.-

beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer. Daarnaast worden diverse 

uitvoeringsbesluiten aangevraagd. 

 

De uitvoering van de versterkingswerkzaamheden staan gepland in het open seizoen1 van 2016. 

                                                                 

1 Periode van 1 april tot 1 oktober waarin werkzaamheden aan de primaire waterkering mogen 

plaatsvinden. 
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1 Inleiding 

Het Wetterskip Fryslân is als beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van het achterland 

tegen overstromen en daarmee voor het in stand houden van ongeveer 210 kilometer primaire 

waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer. Vanuit deze kerntaak worden de 

primaire waterkeringen periodiek getoetst. Voor de strekkingen die niet aan de gestelde 

veiligheidsnormen voldoen wordt een dijkversterking uitgevoerd. 

1.1 AANLEIDING PROJECTPLAN 

De Friese kust wordt onder andere beschermd door de Waddenzeedijk. De Waddenzeedijk aan 

de vaste wal van Friesland is 75 kilometer lang en loopt vanaf de Afsluitdijk tot aan de sluizen 

van Lauwersoog. Uit de zesjaarlijkse toetsing op de veiligheid is gebleken dat de 

steenbekleding op deze dijk over een lengte van 13,15 kilometer niet voldoet aan de wettelijke 

gestelde veiligheidsnorm voor waterkeringen. Daarom zorgt Wetterskip Fryslân als beheerder 

van deze waterkering voor verbeterwerkzaamheden. 

 

 

Figuur 1 Projectgebied Waddenzeedijk Friese kust, van Zwarte Haan tot Lauwersoog 
 

Toetsing en versterking 

In 2006 is op basis van de veiligheidstoetsing gebleken dat in een aantal dijkvakken van de 

Noord-Friese kust de beton- of koperslakblokken onvoldoende zwaar zijn of dat deze 
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dijkvakken te weinig gronddekking hebben om de belasting gedurende een maatgevende storm 

te kunnen weerstaan. Het gaat in totaal om 13,15 km dijk verdeeld over vijf secties tussen 

Zwarte Haan en Lauwersoog. In Figuur 1 is het projectgebied met de versterkingssecties 

weergegeven. 

 

Het voorliggende projectplan beschrijft, conform artikel 5.4 van de Waterwet, nut en noodzaak 

van de versterking, de wijze waarop het Wetterskip de versterking gaat uitvoeren, de eventuele 

nadelige effecten op bestaande waarden zoals natuur, gebouwde en ongebouwde omgeving en 

hoe die nadelige effecten zoveel mogelijk worden voorkomen of verzacht. 

 

Primaire waterkeringen die vanuit de zesjaarlijkse Toetsing op Veiligheid niet meer aan de 

wettelijke veiligheidsnormen voldoen dienen te worden verbeterd. De te versterken 

waterkeringen zijn opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). 

Het Rijk financiert de projecten opgenomen in dit programma. Voor Fryslân zijn op dit moment 

elf versterkingsprojecten in het HWBP opgenomen, waarvan inmiddels een deel is afgerond. 

Wetterskip Fryslân voert de projecten in eigen beheer uit in de periode 2008-2017. 

1.2 OPLOSSINGSRICHTING 

Een versterking van de afgekeurde dijktrajecten is noodzakelijk. Voordat een keuze voor een 

Voorkeursalternatief (VKA) is gemaakt, zijn verschillende oplossingsrichtingen beoordeeld.  

 

Hierna worden de beschouwde oplossingsrichtingen en het VKA kort benoemd. Het VKA is in 

de onderstaande tabel per sectie samengevat. In hoofdstuk 5 wordt het ontwerp van het VKA in 

detail uitgewerkt; 

 

Sectie Traject  Voorkeursalternatief (VKA) 

1A Zwarte Haan 19.60 - 23.00 km Overlaging Elastocoast met aanvulling 
van grond in de dijkteen 

1B Zwarte Haan 23.00 - 26.20 km Betonblokken vervangen door breuksteen 
2 Holwerd / Veerdam West 38.30 - 40.60 km Overlaging Elastocoast met aanvulling 

van grond in de dijkteen. 
3 Spaarndam-Teyebuorren 41.70 - 42.90 km Overlaging Elastocoast met dijkteen van 

breuksteen. 
4 Wierum 47.45 - 50.00 km Overlaging Elastocoast met dijkteen van 

breuksteen. 
5 Paesemerlannen / Bantpolder 57.50 - 58.00 km Geen fysieke maatregel: herbeoordeling 

levert voldoende beoordeling. 

Tabel 1 Toelichting voorkeursalternatief per sectie 

Voor alle secties met uitzondering van sectie 1B is het verzwaren van de steenbekleding als 

voorkeur naar voren gekomen. Door aanvulling van extra gewicht boven op de huidige 

bekleding kan de huidige bekleding gehandhaafd blijven. De combinatie van de “overlaging” 

met de aanwezige bekleding vormt een voldoende zware constructie om weerstand te bieden 

aan de golfbelasting. 

Voor sectie 1B is gekozen voor het vervangen van de huidige bekleding door een nieuwe 

bekleding. 
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Voor sectie 5 is een optimalisatie van de toetsing uitgevoerd (2014), waardoor geen 

versterkingsmaatregel meer noodzakelijk is. Uit de gedetailleerde beoordeling blijken andere 

(lagere) hydraulische randvoorwaarden maatgevend voor deze sectie. De huidige bekleding 

volstaat daardoor in deze situatie zonder versterkingsmaatregel. Dit projectplan gaat daarom 

gericht op het versterken van de secties 1 tot en met 4. 

1.3 PROJECTPROCEDURE EN PLANPRODUCTEN 

Voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk stelt de beheerder, in dit geval het 

Wetterskip Fryslân een projectplan op. Ter onderbouwing van het besluit, de vaststelling van 

het projectplan, is een m.e.r.-beoordeling opgesteld. In deze beoordeling zijn de milieueffecten 

onderzocht en beschreven.  

 

Het projectplan wordt voorbereid met toepassing van de projectprocedure, zoals vastgelegd in 

paragraaf 5.2 van de Waterwet. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân coördineren in het 

kader van deze projectprocedure de vergunningverlening en de ter inzagelegging van de 

ontwerpbesluiten. Het ontwerp-projectplan wordt samen met de aanvragen en concept-

uitvoeringsbesluiten voor de vergunningen en ontheffingen in procedure gebracht. Naar 

verwachting is de projectprocedure medio 2015 afgerond. De planning van de uitvoering is 

erop gericht eind 2016 de veiligheid van de waterkering weer op orde te hebben. 

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is de planvorming toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie 

beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de onderdelen en uitgangspunten beschreven waaraan het 

ontwerp moet voldoen. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het ontwerp dat is opgesteld mede op basis van de uitgangspunten. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de inpassing van het ontwerp in de huidige situatie en het effect op 

bestaande waarden. In hoofdstuk 7 wordt de uitvoering beschreven. Hoofdstuk 8 gaat in op 

benodigde grondverwerving en schades en in hoofdstuk 9 is de procedure en het verkrijgen van 

vergunningen uitgewerkt. 
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2 Planvorming 

2.1 WETTELIJKE KADERS VOOR HET PROJECT 

Om het dijkversterkingsproject uiteindelijk uit te voeren is het noodzakelijk een aantal 

wettelijke gestelde procedures te doorlopen. Voor dit traject zijn de belangrijkste wetten de 

Waterwet en de Wet milieubeheer in het kader van de m.e.r.-besluiten. Daarnaast is voor het 

aanvragen van een omgevingsvergunning de Wabo van toepassing.  

 

Waterwet 

De Waterwet is van toepassing op de besluitvorming over het project Waddenzeedijk Friese 

kust. Volgens deze wet moet de initiatiefnemer een projectplan (art. 5.4 Waterwet) opstellen dat 

tot stand komt via de in deze wet voorgeschreven projectprocedure. Het projectplan bevat ten 

minste  

 een beschrijving van het betrokken werk (huidige situatie hoofdstuk 3, uitgangspunten voor 

het ontwerp hoofdstuk 4, ontwerp hoofdstuk 5); 

 de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd (uitvoering hoofdstuk 7);  

 een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk (inpassing ontwerp 

hoofdstuk 6, grondverwerving en schades hoofdstuk 8) .  

 

Het projectplan doorloopt een procedure; deze is opgenomen in hoofdstuk 9. 

 

Wet Milieubeheer – Besluit-m.e.r. 

Op aanpassing aan een primaire waterkering is tevens het Besluit m.e.r. van toepassing (laatst 

gewijzigd 1 april 2011). Het Besluit m.e.r. biedt samen met de Wet Milieubeheer het juridische 

kader voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), een wettelijk verplichte onderzoeksprocedure die 

moet worden uitgevoerd bij de voorbereiding van belangrijke ruimtelijke beslissingen om het 

milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Op basis daarvan wordt voor de 

dijkversterkingsmaatregelen aan de Waddenzeedijk ook de m.e.r.-beoordelingsprocedure 

gevolgd.  

 

In het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure is naast onderhavig projectplan een m.e.r.-

beoordeling opgesteld, op basis waarvan het bevoegd gezag besluit of het noodzakelijk is om 

de gehele m.e.r.-procedure te doorlopen voor het plan de Waddenzeedijk te versterken. Deze 

m.e.r.-beoordeling maakt inzichtelijk dat het voorliggende plan geen belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu heeft. [lit. 1] 

 

Het bevoegd gezag, Provincie Fryslân, besluit op grond van paragraaf. 7.8b Wm of voor deze 

m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit een MER gemaakt moet worden of dat met een m.e.r.-
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beoordeling kan worden volstaan. In dit ontwerp-projectplan is het uitgangspunt, op basis van 

de bepaalde effecten, dat met een m.e.r. beoordeling kan worden volstaan.  

De m.e.r. beoordeling doorloopt de m.e.r.-beoordelingsprocedure, deze is opgenomen in 

hoofdstuk 9. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 

Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere 

dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo 

introduceert hiervoor de omgevingsvergunning. Een aantal van de uit te voeren 

werkzaamheden valt onder deze omgevingsvergunning. 

2.2 BELANGHEBBENDE PARTIJEN 

Hieronder is een overzicht opgenomen van belanghebbende partijen bij het project. De rol van 

de genoemde partijen is verschillend. De volgende partijen zijn bij het project betrokken: 

 

Belanghebbende partij Rol Adviserend /  besluitvormend / 

informeren 

Wetterskip Fryslân Initiatiefnemer van het project. 
Vergunning verlener. 
Vaststellen projectplan 

Besluitvormend 

Hoogwaterbeschermings 
programma 

Subsidie verlener Besluitvormend 

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland 

Vergunning verlener. 
 

Besluitvormend 

Provincie Fryslân Goedkeuren projectplan 
Besluiten wet milieubeheer 

Besluitvormend 

Bewoners en bedrijven in de 
omgeving van de te versterken 
dijktrajecten en langs de 
transportroutes 

Belanghebbenden Informeren 

Gemeente Dongeradeel Vergunning verlener (APV) Besluitvormend 
Gemeente Ferwerderadeel Vergunning verlener (APV) Besluitvormend 
Gemeente Het Bildt Vergunning verlener (APV) Besluitvormend 
Waddenvereniging Belanghebbenden Informeren 
It Fryske Gea Belanghebbenden Adviseren 
Staatsbosbeheer Belanghebbenden Informeren 
Natuurmonumenten Belanghebbenden Informeren 

Tabel 2 Overzicht belanghebbende partijen 

2.3 COMMUNICATIE MET DE OMGEVING 

In het voortraject is door middel van een weging van effecten één voorkeursalternatief gekozen. 

Hiervoor is gesproken met Gemeente Het Bildt, Gemeente Ferwerderadeel, Gemeente 

Dongeradeel, It Fryske Gea en Provincie Fryslân over de plannen. Zij zijn geïnformeerd over het 

project en ook is de mogelijkheid geboden om eventuele relevante ontwikkelingen in de 

projectomgeving in te brengen.  
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De procedure tot en met het vaststellen van het projectplan kent ook een formele proces. Het 

ontwerp-projectplan komt ter inzage te liggen. Gedurende deze terinzagelegging heeft het 

Waterschap een drietal openbare informatieavonden georganiseerd voor belangstellenden en 

belanghebbenden om de plannen nader toe te lichten. Naar aanleiding van opmerkingen door 

omwonenden tijdens de informatieavonden zijn de routes voor bouwverkeer rond de dijksectie 

4 bijgesteld (de bijgestelde routes zijn in de bijlage opgenomen).  

 

Belangstellenden en belanghebbenden zijn over deze terinzagelegging en informatieavond(en) 

via kranten of publieke media (via de “officiële bekendmakingen” op de website van het 

Wetterskip). 

 

Ook voorafgaand aan de uitvoering worden omwonenden blijvend geïnformeerd via 

informatieavond(en) zodat men op de hoogte blijft van de planning, mogelijke overlast, 

rijroutes voor werkverkeer, e.d. 

 



 

 

  

 

Projectplan steenbekleding (W2-030) 
Waddenzeedijk Friese kust 

 

 
076714088:O - Definitief ARCADIS 

 
13 

     

3 Huidige situatie 

De Friese kust wordt onder andere beschermd door de Waddenzeedijk. De Waddenzeedijk aan 

de vaste wal binnen de beheersgrenzen van Wetterskip Fryslân is 75 kilometer lang en loopt 

vanaf de Afsluitdijk tot aan de sluizen van Lauwersoog.  

3.1 PROBLEEMBESCHRIJVING WADDENZEEDIJK FRIESE KUST 

In 2006 is op basis van de veiligheidstoetsing gebleken dat in een aantal dijkvakken van de 

Noord-Friese kust de beton- of koperslakblokken onvoldoende zwaar zijn of dat deze te weinig 

gronddekking hebben om de belasting gedurende een maatgevende storm te kunnen 

weerstaan. Het gaat in totaal om 13,15 km dijk verdeeld over 5 secties tussen Zwarte Haan en 

Lauwersoog. 

 

Andere faalmechanismen, zoals stabiliteit en hoogte, zijn als voldoende of goed beoordeeld. Dit 

plan is daarom alleen gericht op het versterken van de steenbekleding. In Tabel 3 van deze 

rapportage zijn die trajecten/dijkvakken benoemd die binnen het versterkingsproject vallen. 

3.2 BESTAANDE SITUATIE WADDENZEEDIJK FRIESE KUST 

Landschappelijke inpassing 

De dijk ligt in een landelijk, niet-dicht bebouwd, gebied. De dijk wordt niet intensief gebruikt 

voor recreatieve doeleinden, wel is een fietsroute aanwezig. Aan de binnenzijde ligt deels een 

openbare weg voor bestemmingsverkeer.  
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Figuur 2 Projectgebied dijkvakken van de Noord-Friese kust, Waddenzeedijk van Zwarte Haan tot Lauwersoog 
 

Het binnentalud van het dijklichaam is voorzien van een grasbekleding. Het buitentalud is 

voorzien van achtereenvolgens van laag naar hoog: een blokbekleding (beton- of 

koperslakblokken), een asfaltbekleding en een grasbekleding. De bloksteen sluit in de dijkteen 

aan op het voorland. De dijk wordt, vanwege de aanwezige grasbekleding, grotendeels beweid 

met schapen. In de onderstaande Tabel 3 is per versterkingssectie een nadere specificatie van de 

op dit moment aanwezige afgekeurde blokbekleding op het buitentalud weergegeven.  

 

Sectie Traject  Lengte 

(m) 

Huidige bekleding  

1A Zwarte Haan (dijkvak 23) 19.60 - 23.00 km 3.400 Betonblokken, onderlaag grind, 
geotextiel en klei 

1B Zwarte Haan (dijkvak 24) 23.00 - 26.20 km 3.200 Betonblokken en doorgroeistenen,  
onderlaag klei 

2 Holwerd / Veerdam West 
(dijkvak 31) 

38.30 - 40.60 km 2.300 Betonblokken, onderlaag grind, 
geotextiel en klei. 

3 Spaarndam-Teyebuorren 
(dijkvak 32a) 

41.70 - 42.90 km 1.200 Betonblokken, onderlaag mijnsteen 
dik 0.80 meter 

4 Wierum 
(dijkvak 34, 35, 36) 

47.45 - 50.00 km 2.550 Koperslakblokken, onderlaag 
-  grind, geotextiel en klei (47.45 - 

47.90) 
-  grind, geotextiel en mijnsteen 

(47.90 - 50.00) 

Tabel 3 Overzicht versterkingssecties en specificatie aanwezig blokbekleding 

Natuurgebieden 

Aan de Waddenzeedijk grenzen twee gebieden met een wettelijk beschermde status in het 

kader van de Natuurbeschermingswet (Natura 2000): buitendijks de Waddenzee en binnendijks 

het Lauwersmeer. Alle versterkingssecties raken aan de beschermde Waddenzee. Doordat 

sectie 5 geen onderdeel meer uitmaakt van het projectplan is het natuurgebied Lauwersoog niet 

meer relevant voor het projectgebied. Het natuurgebied Waddenzee  maakt tevens onderdeel 

uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). 
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Verspreid langs het dijktraject bevinden zich buitendijks met hoogwater overstroomde slik- en 

zandplaten. Dit gebied is van belang als foerageergebied voor wadvogels. Aan de zeezijde van 

de dijk liggen verschillende kwelders, die gedomineerd worden door ruigere soorten als Kweek 

(Elytrigia repens), Strandkweek (Elytrigia atherica) en Heen (Bolboschoenus maritimus). De 

openheid van de kwelders maakt deze bij uitstek geschikt als hoogwatervluchtplaats voor 

wadvogels. Ook is hier te verwachten dat ganzen, zwanen en eenden gedurende de 

winterperiode de kwelder als foerageergebied benutten. Voor broedvogels is een kwelder met 

een dergelijke open structuur van grote betekenis. Op de kwelder nabij Zwarte Haan broedt de 

Bruine kiekendief, die in ruigere vegetaties op de kwelder nestelt. Ook komt in deze omgeving 

de Bontbekplevier voor als broedvogel. 

 

  
Figuur 3 Waddenzeedijk bij Wierum (sectie 4) 
 

Cultuurhistorie en archeologie 

Aangezien geen vergravingen van de dijk plaatsvinden, worden effecten op archeologie 

uitgesloten. Bij vergraving in de dijkteen wordt een klein gedeelte van het voorland 

opgenomen. Hierdoor is geen sprake van aantasting van waarden in de ondergrond van het 

bestaande dijklichaam. 
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4 Uitgangspunten voor het ontwerp 

Dit hoofdstuk gaat in op algemene technisch inhoudelijke uitgangspunten, van belang voor het 

bepalen van de ontwerpbelasting op de waterkering. Aangezien alleen de steenbekleding van 

de dijk wordt versterkt richten deze uitgangspunten zich met name daarop. 

4.1 BASISPRINCIPES VEILIGHEID 

Voorwaarde voor het dijkontwerp is dat deze aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet 

gedurende minimaal de planperiode. Dit houdt in dat in het ontwerp rekening wordt gehouden 

met toekomstige ontwikkelingen (toeslag op ontwerpwaterstand bestaande uit robuustheid en 

zeespiegelstijging) en (kennis)onzekerheden, zodat het uitgevoerde ontwerp tijdens de 

planperiode blijft functioneren zonder dat ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk 

zijn en dat het ontwerp uitbreidbaar is.  

 

Voor dit dijkversterkingsproject gelden de volgende (hydraulische) randvoorwaarden: 

 Onderdeel van dijkringgebied 6, Friesland en Groningen. 

 Een normfrequentie 1/4.000 (jaar). 

 Een planperiode van 50 jaar gehanteerd. 

 Toeslagen ontwerpperiode “midden klimaatscenario” WB21: zeespiegelstijging 0,30 m 

Tabel 4 geeft de ontwerpwaterstanden voor de verschillende dijkvakken weer. 

 

Hydraulische ontwerprandvoorwaarden 

De hydraulische ontwerprandvoorwaarden zijn overgenomen uit de rapportage ‘Hydraulische 

ontwerprandvoorwaarden Waddenzeedijk Noord Friesland’ (Deltares, 2010) en 

‘Waddenzeedijk Noord Friesland: Beoordeling van beton- en koperslakblokken’ (Deltares 2010). 

[lit 6 en 7]  

 

De hydraulische ontwerprandvoorwaarden zijn opgebouwd uit toetsrandvoorwaarden en 

toeslagen voor kennisonzekerheid en de effecten van klimaatsverandering. 

 Voor correcties voor modelfouten wordt een correctiepercentage van 10% op de golfhoogte 

en golfperiode toegepast (o.b.v. RAND2001 database).  

 Golfhoogte en golfperioden worden verhoogd met een robuustheidstoeslag van 10%. 

 De totale toeslag op de ontwerpwaterstanden bestaat uit 0,30 m voor zeespiegelstijging.  

 

De golven voor de Friese kust zijn diepte gelimiteerd. Dat betekent dat een stijging van de 

zeespiegel leidt tot een stijging van de golfhoogte. De toename van de golfhoogte wordt 

berekend volgens: ΔHm0 = 0,45 Δd, waarbij Δd de relatieve zeespiegelstijging is.  

Een zeespiegelstijging van 0,30 m leidt in dit geval tot een toename van de golfhoogte van 0,14 

m.  
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Indien nodig wordt de golfhoogte gecorrigeerd in verband met het eventuele breken van de 

golven op het voorland. 

 

Bij het ontwerpen van de steenbekleding wordt gekeken naar de maatgevende combinatie van 

waterstand en bijbehorende golfcondities. Tabel 4 geeft de ontwerprandvoorwaarden voor de 

verschillende dijkvakken weer. 

 

Dijkvak Afgekeurd traject Waterstand  

(NAP + m) 

Golfhoogte Hm0 

(m) 

Golfperiode Tp  

(s) 

Golfperiode Tm-

1,0 (s) 

23 19,60-23,00 5,21 1,70  9,2 6,2 

24 23,00-26,20 5,21 1,69 7,9 5,6 

31 38,30-40,60 5,21 1,70 5,9 5,5 

32A 41,70-42,90 5,21 1,58 9,8 6,0 

34 47,45-47,90 5,21 1,85 12,8 8,3 

35 47,90-49,70 5,21 1,91 12,5 8,1 

36 49,70-50,00 5,21 1,93 12,2 7,7 

Tabel 4 Ontwerprandvoorwaarden voor de dijkvakken [lit 2]. 

4.2 SOBER, ROBUUST EN DOELMATIG  

De versterking van Waddenzeedijk Friese kust wordt gefinancierd vanuit het HWBP van het 

Rijk. HWBP stelt voor de financiering als randvoorwaarden een sober, robuust en doelmatig 

ontwerp.  

 

 Met sober en doelmatig wordt bedoeld dat de te leveren inspanningen en uitgaven 

daadwerkelijk bijdragen aan het op orde brengen van de veiligheid en dat deze in 

verhouding staan tot de opbrengsten.  

 Robuust betekent dat de maatregelen een lange levensduur hebben en de 

mogelijkheid/flexibiliteit hebben om ook in de toekomst onder op dit moment nog 

onvoorziene zwaardere omstandigheden de veiligheid te blijven borgen. Dit houdt in dat in 

het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en 

(kennis)onzekerheden, zodat het uitgevoerde ontwerp tijdens de planperiode (50 jaar) blijft 

functioneren zonder dat ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn en dat het 

ontwerp uitbreidbaar is. 

4.3 BEHEER EN ONDERHOUD 

Het Wetterskip is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de primaire waterkering. 

Op de dijk is een pachtbeleid van toepassing voor beweiding van de grasbekleding. Op de 

buitendijkse gebieden wordt het beheer en onderhoud lokaal uitgevoerd door derden 

(natuurverenigingen). 

 

Vanuit de, soms gedeelde, beheer- en onderhoudsverantwoordelijkheid komen de volgende 

randvoorwaarden naar voren: 

 Vanwege het opruimen van zwerfvuil dat achter blijft na een hoogwaterperiode 

(“vloedmerk of veek”) is een bekleding met een zeer open structuur niet wenselijk. 
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Het onderhoud (maaien en beweiden)van de grasbekleding op de dijktaluds en kruin 

alsmede het buitendijkse voorland dient ook tijdens de uitvoering van het plan door te gaan. 

Hiervoor zijn voorzieningen noodzakelijk zoals het plaatsen van afrasteringen/veeroosters 

om het werkterrein vrij te houden van schapen.  
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5 Ontwerp 

5.1 INLEIDING 

Hoewel de dijken in Friesland sterk zijn, voldoen onderdelen ervan niet aan de huidige 

wettelijk gestelde veiligheidseisen. Om de veiligheid weer op niveau te brengen neemt 

Wetterskip Fryslân maatregelen om de steenbekleding te versterken. Na een beschrijving van 

het ontwerp op hoofdlijnen worden per sectie de specifieke ontwerpaspecten beschreven. 

5.2 UITWERKING ONTWERP 

Voor de afzonderlijke versterkingssecties is een afweging op basis van milieueffecten, 

uitvoerbaarheid en uitvoeringskosten van verschillende oplossingsrichtingen uitgevoerd. ter 

bepaling van het VKA. [Lit. 3].  

 

Voor de versterking van de Waddenzeedijk Friese kust worden de volgende oplossingen van 

het VKA toegepast: 

1. Betonblokken vervangen door losse breuksteen.  

2. Overlaging Elastocoast met aanvulling van grond in de dijkteen of met dijkteen van 

breuksteen . 

Het eerste alternatief wordt alleen in sectie 1B (Zwarte Haan) toegepast. 

De volgende figuur geeft een voorbeeld van de variantoplossingen toegepast op een 

dijklichaam. 

 

   

Figuur 4 Ontwerp Waddenzeedijk: toepassen 1. losse breuksteen (links) 2. elastocoast 
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5.2.1 ONTWERP OP HOOFDLIJNEN 

De huidige bloksteenbekleding ligt laag op het buitentalud en sluit in de dijkteen aan op het 

nagenoeg overal aanwezige voorland (alleen sectie 4 heeft geen voorland). In de teen is een deel 

van de blokken afgedekt met een grond- of sliblaag.  

Voor het aanbrengen van de overlaging met grond, de elastocoast scheg en de aansluiting van 

het waterbouwasfalt op aangrenzend asfalt dijkbekleding (sectie 1A, 2 en 3) wordt ervan 

uitgegaan dat het bestaande voorland grotendeels blijft liggen. 

 

 

Figuur 5 Principe-profiel Waddenzeedijken, uitgangssituatie sectie 1A, 2 en 3 

 

Bij sectie 1B waar de breuksteen wordt aangebracht wordt als eerste het voorland opgenomen. 

Nadat de bekleding is aangebracht wordt het voorland weer teruggezet. De uitgangssituatie is 

voor de verschillende versterkingstrajecten in onderstaand principe-profiel schematisch 

weergegeven. 

 

 

Figuur 6 Principe-profiel Waddenzeedijken, uitgangssituatie sectie 1B 
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Figuur 7 Principe-profiel Waddenzeedijken, uitgangssituatie sectie 4 

 

De ligging van de huidige bekleding op het talud, inclusief de geometrie, is weergegeven in 

onderstaande tabel. 

 

Sectie Ondergrens  

[m tov NAP] 

Bovengrens  

[m tov NAP] 

Maaiveld 

[m tov NAP] 

Helling 

[1 : n] 

1A Zwarte Haan + 1.10 + 2.50 + 1.60 3 
1B Zwarte Haan + 2.05 + 2.40 - 10 
2 Holwerd / Veerdam West + 1.20 + 2.50 + 1.80 3 
3 Spaarndam-Teyebuorren + 0.50 + 2.60 + 1.20 3 
4 Wierum + 0.00 + 2.50 + 1.40 3 

Tabel 5 Geometrie huidige dijkbekleding 

Het ontwerp voor de versterking is hierna grofweg te omschrijven in drie hoofdonderdelen: 

 Bestorting van losse breuksteen (Sectie 1B) 

 Overlaging Elastocoast met aanvulling van grond in de dijkteen (Secties 1A en 2) of met 

dijkteen van breuksteen (Secties 3 en 4) 

 Asfalt aansluiting op bestaande asfaltbekleding. (Secties 1A, 2, 3 en 4) 
 

Bestorting van losse breuksteen (Sectie 1B) 

In de teen van de dijk wordt een bestorting van losse breuksteen aangelegd. Deze dient als 

bescherming van de bestaande teenconstructie.  

 

De bestorting bestaat uit breuksteen 10/60 kg welke wordt ingegraven in het voorland. De 

stenen worden los aangebracht op een drukverdelend en grondscheidend geotextiel. De 

bestorting wordt vervolgens afgedekt met de ontgraven grond. 

De afmetingen van het te ontgraven cunet zijn 5,00 x 0,50  meter (lengte x hoogte). De hoogte is 

gelijk aan 2x Dn 50 (sortering breuksteen). In sectie 1B wordt alleen deze constructie 

aangebracht. Hier vinden verder geen werkzaamheden plaats aan het boventalud.  

 

Overlaging Elastocoast met aanvulling van grond in de dijkteen (Secties 1A en 2) of met 

dijkteen van breuksteen (Sectie 3 en 4) 

Oplossing waarbij het voorland op de dijk ter plaatse van de blokkenbekleding wordt 

opgehoogd met grond tot een dikte van meer dan 50 centimeter, gecombineerd met een 
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overlaging met Elastocoast op de bovenste rijen blokken. De huidige blokkenbekleding wordt 

gehandhaafd. Vanwege het ontbreken van stabiel voorland wordt binnen de secties 3 en 4 een 

ophoging van het voorland of een teenbescherming bestaande uit losse breuksteen toegepast in 

plaats van de grondophoging. 

 

De minimale laagdikte in het ontwerp is bepaald door de grootste waarde uit de volgende 

eisen: compensatie van het laagdiktetekort, de sterkte van de constructie en de verwerkbaarheid 

van het materiaal (uitvoerbaarheid). 

 Met een overlaging wordt het gewichtstekort van de afgekeurde steenbekleding 

gecompenseerd. Dit tekort varieert van 25 tot 250 kg/m2.. Afhankelijk van de beschouwde 

sectie volstaat een dunne overlaging met Elastocoast om dit tekort op te heffen. Dit resulteert 

in een laagdikte tot 10 cm (voor sectie 1 tot en met 3) en circa 20 cm in de sectie 4.  

 Vanuit de sterkte wordt de eis gesteld aan de laagdikte van 6,5 x Dn50. Dit resulteert 

algemeen in een laagdikte van minimaal van 15 cm (bij een Dn50 van 22,5 mm). 

 De minimaal toepasbare laagdikte gebaseerd op de verwerkbaarheid bedraagt circa 2,5× 

Dmax. Dit resulteert in een praktische laagdikte voor de uitvoering van minimaal van 10 cm 

(bij een sortering 20/40 mm). 

De aanvulling van Elastocoast is niet gelijkvormig, door de aansluiting aan de gronddekking in 

de teen van de dijk krijgt deze de vorm van een ‘scheg’. De gronddekking in de teen van de 

dijk, en de Elastocoast hebben een dikte van circa 60 cm.  

 
Sectie Versterking Sortering Laagdikte 

toegepast [m] 
1A Zwarte Haan Overlaging Elastocoast met 

aanvulling van grond in de dijkteen 
20/40 mm 0,15-0,60 

1B Zwarte Haan Betonblokken vervangen door 
breuksteen 

10-60 kg  0,50  

2 Holwerd / 
Veerdam West 

Overlaging Elastocoast met 
aanvulling van grond in de dijkteen. 

20/40 mm 0,15-0,60 

3 Spaarndam-
Teyebuorren 

Overlaging Elastocoast met dijkteen 
van breuksteen. 

20/40 mm 0,15-0,60 

4 Wierum Overlaging Elastocoast met dijkteen 
van breuksteen. 

20/40 mm 0,20-0,60 

Tabel 6 Toe te passen breuksteenbekleding met karakteristieke sortering en laagdikte. 

 

Aansluiting op bestaande asfaltbekleding 

De elastocoast overlaging op het talud geeft een hoogteverschil met de daarboven gelegen 

asfaltbekleding. Dit hoogteverschil wordt opgevuld met waterbouwasfaltbeton. Voor een goede 

hechting en overgang op de bestaande asfaltbekleding wordt hierin een circa één meter brede 

sleuf tot circa 10 cm diep gefreesd. 

 

Afwerking 

Om een goede grasbekleding mogelijk te maken, wordt de grondafdekking in de teen  opnieuw 

ingezaaid. 
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Figuur 8 Principe-profiel Waddenzeedijken, principe ontwerp sectie 1A en 2 

  

 

Figuur 9 Principe-profiel Waddenzeedijken, principe ontwerp sectie 1B 

 

 

Figuur 10 Principe-profiel Waddenzeedijken, principe ontwerp sectie 3 

 



 

 

 

 

  

Projectplan steenbekleding (W2-030) 
Waddenzeedijk Friese kust 
  

24 
 

ARCADIS 076714088:O - Definitief 

 

     

 

Figuur 11 Principe-profiel Waddenzeedijken, principe ontwerp sectie 4 

5.3 AANDACHTSPUNTEN PER SECTIE 

In bovenstaande paragrafen zijn de principe-uitwerkingen uitgewerkt; voor een aantal secties is 

naast bovenstaande een specifieke invulling. 

 Aanbrengen tijdelijke afrastering; 

 Verwijderen en herplaatsen bestaande afrastering; 

 Slijtlaag van de asfaltbekleding op het buitentalud wordt hersteld na de uitvoeringsperiode; 

 Aansluiting maken van de nieuwe bekleding op oude bekleding van waterbouwasfalt; 

 Voorland terugbrengen en inzaaien. 
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6 Inpassing ontwerp 

6.1 INLEIDING 

Om het ontwerp goed te kunnen uitvoeren moet rekening worden gehouden met bestaande 

waarden of aspecten in het plangebied die om inpassing vragen. Hiervoor zijn diverse waarden 

in de omgeving van de dijk onderzocht die mogelijk (negatief) effect ondervinden of waarmee 

rekening gehouden moet worden met betrekking tot een goede inpassing van het ontwerp in de 

omgeving.  

 

In dit hoofdstuk wordt speciaal ingegaan op de uitvoering gerelateerde aspecten. Dit zijn onder 

meer: 

 landschap 

 natuur 

 cultuurhistorie en archeologie 

 infrastructuur (wegen) 

 nutsvoorzieningen 

 milieukundige aspecten 

 geotechniek en grondwater 

 aanwezige bebouwing. 

6.2 BEVINDINGEN VANUIT SPECIFIEKE ONDERZOEKEN 

6.2.1 LANDSCHAP 

Het aanwezige landschappelijke beeld verandert door de dijkversterking niet tot nauwelijks. De 

versterking beperkt zich tot het aanpassen van de steenbekleding onder het talud of een 

minimale dikte op het talud, waarmee de geometrie van de dijk nagenoeg gelijk blijft aan de 

huidige situatie. Het enige verschil is dat op de huidige steenbekleding en het voorland een 

ophoging komt van grond en elastocoast. De grond heeft hetzelfde beeld als het voorland nu, 

de Elastocoast sluit aan bij de asfaltbekleding die nu ook op de dijk ligt. De blokkenbekleding is 

na de versterking niet meer zichtbaar. Ook op dit moment is zijn de blokken al voor een groot 

gedeelte niet meer zichtbaar doordat deze overgroeit zijn met graszoden.  

6.2.2 NATUUR 

Buitendijkse voorlanden maken onderdeel uit van het beschermde Natura2000-gebied. Vanuit 

de inventarisatie natuur en ecologie is gebleken dat binnen de voorlanden waardevolle flora en 

fauna aanwezig is. Dit betreft onder andere specifieke vogels die in het gebied broeden. Om 

verstoring te voorkomen worden maatregelen genomen voor de uitvoering, zoals: 
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 instellen van werkperioden waarin vogels niet broeden; 

 vroeg in het jaar maaien van de broedlocaties, vooruitlopend op het werk en nestelen. 

6.2.3 CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

Vanwege de versterking vinden geen geometrische aanpassingen van de dijk plaats. Alleen de 

grond ter plaatse van het voorland wordt tijdelijk opgenomen bij het vrij graven van de 

dijkteen. Hierdoor is geen sprake van aantasting van cultuurhistorie en archeologische 

waarden. Archeologie is derhalve niet nader onderzocht. 

6.2.4 INFRASTRUCTUUR 

De aanwezige infrastructuur geeft geen aanleiding voor specifieke maatregelen. Er worden 

transportroutes ingesteld voor het werkverkeer, om de bebouwde kernen in de regio zo veel 

mogelijk te ontzien van overlast door zwaar (bouw)verkeer. Gebruikte wegen worden hersteld 

indien schades ontstaan naar aanleiding van de aanleg. 

6.2.5 NUTSVOORZIENINGEN 

Binnen het projectgebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die vanwege de uitvoering van 

het plan aangepast moeten worden. Wel dient in sectie 3 rekening te worden gehouden met het 

kruisen van een stalen waterleiding en een gasleiding lopende vanaf de Friese vaste wal naar 

Ameland. 

6.2.6 MILIEUKUNDIGE ASPECTEN 

Huidige situatie 

In de huidige situatie zijn in de verschillende dijktrajecten gecreosoteerde perkoenpalen 

aanwezig. Hierdoor is de grond rondom de palen verontreinigd geraakt met de parameters 

PAK2 en/of cresolen3. Er is een milieuhygiënisch verkennend en nader bodemonderzoek naar de 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van de perkoenpalenrijen uitgevoerd (ARCADIS, rapportage 

met kenmerk 076960870 d.d. 1 maart 2013). 

 

Uit een eerste inventarisatie bodemonderzoek is gebleken dat de bodem ter plaatse van 

dijktraject 2 ter plaatse van de perkoenpalen sterk verontreinigd is met PAK en PCB4 en licht 

verontreinigd met zware metalen en olie. Op de overige trajectdelen is slechts lichte 

verontreiniging aangetoond. Aangezien in het veld moeilijk de exacte locatie van de palen te 

bepalen is, is het mogelijk dat er ter plaatse van die trajectdelen, ondanks de aangetoonde licht 

verhoogde gehaltes, toch sprake is van sterk verontreinigde bodem. De verontreiniging heeft 

namelijk een sterk heterogeen karakter. De ervaring leert vanuit andere projecten dat de bodem 

tot op een afstand van minimaal 30 cm tot maximaal 50 cm verontreinigd raakt door het 

gebruik van gecreosoteerde palen. 

                                                                 

2 PAK staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Het zijn organische verbindingen die bestaan uit 

gekoppelde aromatische ringen (bijvoorbeeld benzeenringen) die geen heteroatomen of functionele groepen bevatten.  

3 Met cresol worden drie verschillende isomeren bedoeld, waarbij een methylgroep en een hydroxylgroep op een 

benzeenring gesubstitueerd staan.  

4 PCB staat voor Polychloorbifenyl. Het is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chloor atomen die vastzitten 

aan bifenyl. 
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Op basis van deze eerste onderzoeken is begin 2013 een aanvullend milieukundig onderzoek 

uitgevoerd naar de milieukundige staat van de ondergrond. Dit onderzoek heeft aangetoond 

dat naast het aanwezige teenschot, bestaande uit gecreosoteerd hout, in de ondergrond een 

cresolen (carboleum) vervuiling aanwezig is.  

 

Na het aanvullend milieukundig onderzoek, waar bij de locatie van de verontreiniging 

nauwkeuriger in beeld is gebracht is de algemene conclusie is dat alleen vlak naast de palen 

sprake is van maximaal matige overschrijdingen met PAK; PCB incidenteel lichte verhogingen. 

De afdekkende grond is 'schoon' en kan/mag geroerd worden. In het ontwerp van de 

verbeteringsmaatregelen is rekening gehouden met de aanwezige verontreiniging in de directe 

nabijheid van het teenschot. 

 

Uitvoering 

Bij het bepalen van de versterkingsmaatregel is rekening gehouden met de verontreiniging. 

Voor de secties 1A, 2, 3 en 4 wordt een overlaging toegepast, waardoor tijdens de uitvoering 

geen water uittreedt, wat mogelijk wel het geval is bij een ontgraving. 

Bij sectie 1B wordt wel een gedeelte van het voorland afgegraven, de verontreinigde grond die 

hier vrijkomt wordt afgevoerd. Naar aanleiding van het graven van proefsleuven op deze 

locatie is hier niet de verwachting dat verontreinigd water uittreedt. Als in de uitvoering blijkt 

dat dit wel het geval is, worden, in overleg met Bevoegd Gezag, passende maatregelen 

genomen.  

 

Invloed van de ingreep 

Indien tijdens de werkzaamheden vervuilde grond wordt geroerd/ontgraven, wordt deze grond 

afgevoerd. Hiermee wordt de verontreiniging op die betreffende locaties weggenomen. 

Hiermee heeft de dijkversterking geen negatieve invloed op het aspect bodem, op het moment 

dat verontreinigde grond wordt afgevoerd en schoon materiaal wordt teruggebracht is het 

effect op bodem zelfs positief. 

 

Afspraken met Bevoegd Gezag 

Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de aanwezige verontreiniging. Zij gaan 

akkoord met de hierboven beschreven aanpak, waarbij de versterkingsmaatregel wordt 

uitgevoerd door middel van een overlaging, en de aanwezige verontreiniging in situ blijft 

bestaan. 

6.2.7 HOOG WATER TIJDENS UITVOERING 

Tijdens de uitvoering is het mogelijk dat in het werkterrein overlast als gevolg van hoog water 

ontstaat. Om het werkterrein in extreme gevallen droog te houden kunnen maatregelen 

noodzakelijk zijn, bij hoogwater kan dit bestaan uit door planningsmaatregelen te nemen, 

bijvoorbeeld door op tijd te anticiperen als uit de weersvoorspellingen blijkt dat er hoog water 

aan komt. 

6.2.8 WATERKWANTITEIT 

De aanleg van de varianten resulteert niet in een afname van het oppervlak aan open water aan 

de zijde van de Waddenzee. 
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6.2.9 TRANSPORTROUTES EN BEBOUWING 

Binnen het projectgebied is alleen langs de binnendijkse transportroutes bebouwing aanwezig. 

De openbare wegen worden echter niet meer belast dan toegestaan. Hierdoor zijn geen 

aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

 

In het projectplan wordt ervan uitgegaan dat al het materieel en materiaal vanaf een 

overslagpunt wordt aangevoerd via de weg, hiermee is dan ook geen sprake van overlast op de 

scheepvaart in de Waddenzee. Het is mogelijk dat transport naar het overslagpunt met een 

schip wordt uitgevoerd, dit gaat dan over bestaande vaarwegen. 

6.3 MITIGATIE  

De beschreven negatieve effecten die de dijkversterking kan veroorzaken met implicaties voor 

de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet kunnen beperkt of voorkomen worden 

door het nemen van het hier beschreven pakket van randvoorwaarden aan de uitvoering (tabel 

5.3). De hier beschreven maatregelen zijn gebaseerd op het maatregelenpakket voor 

dijkversterking in andere kusttrajecten, in het bijzonder die van Ameland (Brenninkmeijer et al. 

2012) en de Oosterschelde (Arcadis 2011) alsmede de natuurtoets voor dit project [lit. 1]. 

 

Fasering van werkzaamheden m.b.t. broedvogels en niet-broedvogels Natura 2000  

In de secties 1B en 4 broeden vogels met instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied  

Waddenzee. Ter hoogte van de secties 1A en 1B liggen hoogwatervluchtplaatsen van tien niet-

broedvogelsoorten, die in aanzienlijke mate verstoord kunnen worden. Negatieve effecten 

worden voorkomen door middel van fasering: 

 voer de werkzaamheden in de secties 1B en 4 niet in de periode 1 april - 15 juli, maar in de 

periode 16 juli - 30 september - 

 voer de werkzaamheden in sectie 1A niet uit in de maanden augustus-september, maar in de 

periode 1 april - 15 juli; 

 voer werkzaamheden in de maanden oktober-maart niet gelijktijdig uit in sectie 1A en 1B; de 

fasering (eerst sectie 1A, dan 1B of andersom) kan vrij gekozen worden. 

 

Deze fasering is mogelijk voor werkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden en aanbrengen van 

bestorting, maar niet voor aan- en afvoer van materiaal. De afvoerroute van transporten t.b.v. 

de sectie 1A loopt namelijk via sectie 1B en de aanvoerroute van sectie 1B loopt via sectie 1A. In 

deze gevallen treedt geen verstoringseffecten van betekenis op. Het vervoer betreft een beperkt 

aantal (ongeveer 10) dagen. De verstorende werking is veel geringer dan die van 

daadwerkelijke werkzaamheden. Bovendien is in de huidige situatie al sprake van een 

beperkte, gelijkwaardige mate van verstoring door fietsers en wandelaars.  

 

Ter hoogte van de sectie 3 liggen hoogwatervluchtplaatsen van drie niet-broedvogelsoorten, die 

in aanzienlijke mate verstoord kunnen worden. In deze gevallen zijn uitwijkgebieden aanwezig. 

Ook indien werkzaamheden in sectie 2 en 3 in één werkgang uitgevoerd worden blijven 

uitwijkgebieden in sectie 2 beschikbaar, omdat deze deelgebieden buiten verstoringsafstand 

liggen. Uitwijkgebieden grenzend aan sectie 4 blijven eveneens beschikbaar. Een beperking van 

de werkgang in sectie 2, 3 en 4 is daarom niet nodig. 
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Werkwijze op de dijk en in de werkstrook m.b.t. overige broedvogels  

Op en langs de dijk in de werkstrook kunnen vogels tot broeden komen. Verstoring van 

broedende vogels wordt voorkomen door middel van fasering of door er voor te zorgen dat 

vogels niet tot broeden komen. Dit geldt voor de dijk en de werkstrook voor de secties 1A, 2 en 

3. Voor sectie 1B en 4 is al de randvoorwaarde geformuleerd om niet in het broedseizoen te 

werken). Voor het aangrenzende buitendijkse gebied geldt dit voor de secties 1A, 1B en 2. 

Negatieve effecten worden voorkomen door middel van de volgende maatregelen in de secties 

1A, 1B, 2 en 3: 

 maai de grasmat in de werkstrook en op de kruin van de dijk voor 1 april zo kort mogelijk; 

 begin voor 15 maart met verstorende activiteiten (bijvoorbeeld door stokken met linten te 

plaatsen), zodat op de dijk, binnen de werkstrook en in het aangrenzende buitendijkse 

gebied verstoringsgevoelige soorten zich niet vestigen. 
 
Resterende effecten  

De beschreven maatregelen voorkomen een conflict met de Flora- en faunawet, zodat geen 

ontheffing aangevraagd hoeft te worden. Uitvoering van het beschreven maatregelenpakket 

voorkomt significant negatieve effecten. Een verstorend effect op niet-broedvogels met 

instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee kan niet geheel door middel 

van fasering voorkomen worden. Het betreft Brandgans, Kanoet, Bonte strandloper en 

Tureluur. Het effect is echter beperkt en vormt geen bedreiging voor de instandhoudingsdoelen 

van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Het resterende effect wordt daarom beoordeeld als 

een verstoring/verslechtering tijdens de aanlegfase. 
 

Dijksectie 

 /maand 

apr mei 1 juni - 

15 juli 

16-31 juli aug sep okt-

maart 

1A        

1B        

2        

3        

4        

Tabel 7  Tijdschema van maatregelen beschreven in het voorwaardenpakket. Vermeld is per maand en per dijksectie 

in welke periode niet gewerkt wordt om negatieve effecten te voorkomen en welke maatregelen nodig zijn in de overige 

perioden. 

Rood geen werkzaamheden uitvoeren 

Oranje gearceerd werkzaamheden niet gelijktijdig (in sectie 1A resp 1B) uitvoeren; fasering naar keuze 

Oranje werkzaamheden uitvoeren inclusief maatregelen voor broedvogels (grasmat kort 

maaien in maart, dijk en werkstrook verstoren) 

Groen werkzaamheden uitvoerbaar,  maatregelen niet nodig 

 

Gestelde randvoorwaarden aan aannemer 

De volgende aspecten zijn op - voorhand - als randvoorwaarden aan de werkzaamheden 

gesteld: 

 er worden geen sloten gedempt of verlegd; 

 werkzaamheden worden buiten het stormseizoen uitgevoerd: 1 april - 1 oktober 2016; 

mogelijk kunnen er enkele werkzaamheden in  het stormseizoen plaatsvinden indien deze 

geen verzwakking van de waterkering opleveren; 

 er wordt niet gewerkt met kunstlicht; 

 afgegraven vervuilde grond (sectie 1B) wordt direct afgevoerd. 
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Facultatieve maatregelen  

 Zorg voor een goede instructie aan het uitvoerend personeel. Bepaal zo nodig samen in het 

veld de strategie hoe te handelen met betrekking tot beschermde soorten. 

 Let tijdens de uitvoering van het werk op eventuele tot nu toe niet bekende aanwezigheid 

van beschermde planten en dieren. In het geval dat een ingreep toch samenvalt met de 

aanwezigheid van beschermde soorten, kunnen passende maatregelen genomen worden of 

er kan gezocht worden naar andere oplossingen. 

 

Cumulatieve effecten met projecten 

Binnen de periode van dijkversterking kunnen tegelijkertijd werkzaamheden voor 

verkweldering in het Noarderleech uitgevoerd worden. Het betreft de periode half juli - half 

oktober 2016. Cumulatieve effecten betreffen uitsluitend de Smient, omdat foerageergebied en 

uitwijkgebied voor aangrenzend verstoord gebied (ter hoogte van sectie 1B) tegelijkertijd 

verstoord kan worden. Het areaal is gering, de aantallen Smienten zijn in de desbetreffende 

periode laag en uitwijkmogelijkheden ten noorden van het plangebied in het Noarderleech zijn 

ruimschoots voorhanden. Een negatief effect op de aantallen langs de Noordfriese kust wordt 

daarom niet verwacht. 

 

Binnen de uitvoeringsperiode wordt ook gewerkt aan versterking van de waddendijk van 

Ameland (Brenninkmeijer et al. 2012). De werkzaamheden zijn voor een belangrijk deel gepland 

in de jaren 2014-2019 buiten het stormseizoen. Als gevolg van de afstand tot de Friese kust is 

geen sprake van cumulatieve verstoring van vogels. Effecten van stikstofemissie van mobiele 

asfaltcentrales op Ameland hebben betrekking op groeilocaties van stikstofgevoelige 

habitattypen in het Natura 2000-gebied Duinen Ameland. Uit onderzoek naar dijkversterking 

op Ameland blijkt dat de reikwijdte van tijdelijke asfaltcentrales ca 1,5 km is (Witteveen+Bos 

2012). Het eventueel plaatsen van tijdelijke asfaltcentrales aan de Friese kust zal daarom geen 

negatieve effecten hebben op stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Duinen 

Ameland. 

 

Samenvattend is de conclusie dat geen sprake is van cumulatieve effecten. 
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7 Uitvoering 

7.1 INLEIDING 

Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden voor de aanpassing van de Waddenzeedijk Friese 

kust voor de versterking van de steenbekleding op het buitentalud. Voor dit werk wordt een 

RAW-bestek opgesteld.  

Het werk wordt Europees aanbesteed via de openbare aanbesteding op basis van het 

aanbestedingsreglement (ARW 2012). 

7.2 UITVOERINGSASPECTEN 

Tijdens de uitvoering is het noodzakelijk om vanuit veiligheid- of milieu-aspecten een aantal 

voorzorgsmaatregelen te nemen; deze zijn in onderstaande paragrafen verder uitgewerkt. 

7.2.1 VEILIGHEIDSASPECTEN 

Vanwege de uitvoering van het plan en de locatie van het projectgebied gelden de volgende 

bijzondere veiligheidsaspecten. 

 

Werken nabij water 

Het werken nabij water (sectie 4) vraagt aandacht voor veiligheidsmaatregelen gericht op het 

voorkomen dat personen in het water vallen. Een van de maatregelen is dat 

reddingsvoorzieningen aanwezig zijn. 

 

Vanwege het getij kan het projectgebied tijdens hoogwater (gedeeltelijk) onder water lopen. De 

aannemer houdt hiermee rekening in de werkplanning door aangepaste werktijden of 

aanvullende voorzieningen om ‘overstroming’ van de werklocatie te voorkomen of nadelige 

gevolgen hiervan te beperken. 

 

Transport en verkeer 

Voor het bouwverkeer zijn transportroutes ingesteld. Ondanks dat het de openbare rijweg 

betreft, lopen de routes gedeeltelijk door de bebouwde kom. In verband met de veiligheid 

wordt vooruitlopend op de uitvoering voor de chauffeurs een instructie ‘defensief rijden’ 

georganiseerd. Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk dat de chauffeurs zich hier aan 

houden, controle hierop is noodzakelijk. 

 

Afrastering 

Het onderhoud (maaien en beweiden)van de grasbekleding op de dijktaluds en kruin alsmede 

het buitendijkse voorland dient ook tijdens de uitvoering van het werk door te gaan. Hiervoor 
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zijn voorzieningen noodzakelijk zoals het plaatsen van afrasteringen/veeroosters om het 

werkterrein vrij te houden van schapen. 

7.2.2 OVERIGE ASPECTEN 

Broedende vogels 

Om de werkzaamheden mogelijk te maken wordt vooruitlopend op de start van het werk in de 

omgeving het gras en opslag gemaaid. Hiermee wordt voorkomen dat vogels kunnen nestelen 

in de nabijheid van het werk. Wanneer in de nabijheid van het projectgebied onverhoopt vogels 

nestelen en broeden, dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen (zie hoofdstuk 

7.4) en de beperkingen die dit op het werk legt. 

7.3 BEHEER EN ONDERHOUD 

Door het aanbrengen van breuksteen op de taluds is het mogelijk dat bij hoog water meer 

vervuiling achterblijft dan in de huidige situatie. Doordat de breuksteen wordt afgedekt met 

grond zal in de praktijk het onderhoudsregime gelijk zijn aan de huidige situatie. Voor de 

aanbrengen van de Elastocoast is het onderhoudsregime vrijwel gelijk aan de huidige situatie. 

7.4 UITVOERINGSPLANNING 

De projectplanning is erop gericht eind 2016 de veiligheid van de waterkering weer op orde te 

hebben. Na de planvoorbereiding en vaststelling van het plan en uitwerking van het bestek 

start de uitvoering in 2016. 

 

Door de aannemer/aannemerscombinatie wordt een uitgebreide werkfasering opgesteld. In 

verband met de tijdige oplevering van het plan wordt in parallelle werkstromen  gewerkt. De 

exacte invulling hiervan is aan de aannemer. 

Door het plan als twee werkstromen uit te voeren kunnen deze voor de gestelde einddatum 

worden opgeleverd. Tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met een aantal 

beperkende voorwaarden ten aanzien van de uitvoeringsperiode. 

 

Stormseizoen 

Tijdens de werkzaamheden aan de waterkering wordt rekening gehouden met het gesloten 

seizoen. Binnen dit zogenoemde ‘stormseizoen’ mogen geen werkzaamheden plaatsvinden die 

de waterkering verzwakken (bijvoorbeeld ontgravingen). Het stormseizoen loopt van 1 oktober 

tot 1 april. 

 

Broedseizoen 

Verstoring van vogels tijdens het broeden is niet toegestaan. In verband met mogelijk 

broedende vogels wordt dan ook rekening gehouden met het ‘broedseizoen’. De Flora- en 

faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen, maar van veel vogelsoorten is 

bekend dat de broedperiode ligt tussen half maart en half juli. Het is voor de wet van belang of 

broedgevallen aanwezig zijn die door de werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

 

Dit kan door in kwetsbare gebieden in deze periode niet te werken of voorafgaand maatregelen 

te nemen waardoor de werkzaamheden geen storende werking hebben.  
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Tevens moet tijdens de uitvoering rekening worden gehouden met de mitigerende  maatregelen 

zoals deze benoemd zijn in de A&W-rapport 1892 Natuurtoets versterking Waddenzeedijk 

Noord-Fryslân  en in paragraaf 5.4. 

 

Getijdewerk 

Het waterpeil op de Waddenzee staat onder invloed van het getijde. Tijdens hoogwater kan het 

projectgebied (gedeeltelijk) onder water lopen. De aannemer houdt hiermee rekening in de 

werkplanning door aangepaste werktijden of aanvullende voorzieningen. 

7.5 TRANSPORTROUTES 

Het projectgebied is goed bereikbaar via de openbare wegen. Binnen het projectgebied kan 

vanaf het buitentalud en de dijkteen worden gewerkt. Voor het transport, aan- en afvoer van 

materiaal en materieel zijn transportroutes bepaald, waarmee de bebouwde kernen in de 

omgeving zo min mogelijk worden belast. 

 

In Bijlage 3 zijn de transportroutes aangegeven in een topografische kaart. Waar mogelijk is per 

sectie een tweetal routes aangegeven, zodat tijdens de uitvoering kan worden ‘rondgereden’.  

 

Sectie 1A, Zwarte Haan (Zwarte Haan - Sjoukeshoek) 

1. St. Jacobiparochie - Kadal - Oude Bildtdijk - Boonweg - weg onderlangs Zeedijk - Zwarte Haan 
2. Vrouwenparochie - Attesweg - Oude Bildtdijk - Burdinaweg - Nieuwe Bildtdijk - Opdijk 
Sectie 1B, Zwarte Haan (Sjoukeshoek - Noorderleeg) 

1. St. Jacobiparochie - Kadal - Oude Bildtdijk - Boonweg - weg onderlangs Zeedijk - Zwarte Haan 
2. Vrouwenparochie - Attesweg - Oude Bildtdijk - Burdinaweg - Nieuwe Bildtdijk - Opdijk 
Sectie 2, Holwerd / Veerdam West 

1. Aebingaloane - oprit over dijk - weg buitendijks naar kop Westholwerderpolder 
2. Provinciale weg naar Holwerderpier - weg binnendijks zeedijk 
Sectie 3, Spaarndam - Teyebuorren 

1. Opdijk ter plaatse van ca. km 42,70 (pachter J. van Sinderen) 
2. Provinciale weg naar Holwerderpier - weg binnendijks zeedijk 
Sectie 4, Wierum 

1. Ternaarderwei - Koaterhusterwei - weg binnendijks zeedijk 
2. Nesserwei, Wierumerwei - Wiesterwei 

 

In het projectplan wordt ervan uitgegaan dat al het materieel en materiaal wordt aangevoerd 

via de weg, hiermee is geen overlast op de scheepvaart in de Waddenzee. 
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8 Grondverwerving en schades 

8.1 GRONDVERWERVING 

De uitvoering van het werk kan volledig binnen het grondgebied van het Wetterskip Fryslân 

worden gerealiseerd. Beleid van het waterschap is erop gericht dat de primaire keringen van 

teen tot teen in eigendom zijn. Grondaankopen zijn derhalve niet noodzakelijk.  

 

Met It Fryske Gea en Staatsbosbeheer worden in de uitwerking van het plan tot bestek 

afspraken gemaakt over het gebruik van een gedeelte van het voorland als werkstrook in de 

teen van de dijk. 

8.2 SCHADES 

Met direct betrokkenen zijn en worden afspraken gemaakt over de uitvoering en ontwikkeling 

van de plannen. Waar belangen geschaad worden is het uitgangspunt dat op minnelijke basis 

oplossingen worden gevonden. 

 

Pachters van de dijk 

Pachters van de dijk hebben een eenjarig pachtcontact voor het houden van vee op de primaire 

waterkering. Door het Wetterskip wordt met de betreffende pachters afspraken gemaakt over 

beweiding van de dijk tijdens de uitvoering. De uitvoering van het werk is beperkt tot de harde 

bekleding op het buitentalud; tijdelijk wordt deze gevrijwaard van vee. Hiermee blijft 

onderhoud van het grasland op de rest van de dijk tijdens de uitvoeringsperiode in principe 

ongewijzigd mogelijk. Indien nodig worden hierover met betrokkenen nadere afspraken 

gemaakt. 
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9 Procedure en vergunningen 

Wetterskip Fryslân heeft als beheerder de taak om de dijkvakken te versterken waar dit 

noodzakelijk is, zodat weer voldaan wordt aan de wettelijke veiligheidsnorm. Hiertoe stelt het 

Wetterskip, volgens de Waterwet, een projectplan op. Daarnaast is een m.e.r.-beoordeling 

conform Besluit-m.e.r. opgesteld waarin de effecten van de voorgenomen versterking op de 

omgeving zijn gerapporteerd. Deze doorloopt een separate procedure. Verder moeten ten 

behoeve van de realisatie diverse vergunningen worden aangevraagd.  

9.1 PROCEDURES 

Ter voorbereiding van werkzaamheden aan een waterstaatswerk dient de waterbeheerder een 

projectplan op te stellen. Als beheerder van de waterkering is het Wetterskip Fryslân het 

Bevoegd Gezag dat het projectplan vaststelt. Het projectplan wordt daarna goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân als bevoegd gezag (art. 5.7 Waterwet). 

 

Het projectplan wordt voorbereid met toepassing van de projectprocedure zoals vastgelegd in 

paragraaf 5.2 van de Waterwet. Daaruit volgt toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet 

bestuursrecht. Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân coördineren in het kader van deze 

projectprocedure de vergunningverlening en de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten.  

 

Hetontwerp-projectplan, m.e.r.-beoordeling en de uitvoeringsbesluiten (vergunning en 

ontheffingen genoemd in paragraaf 1.3) worden daarom gelijktijdig in procedure gebracht. Op 

de voorbereidingsprocedure zijn tevens de bepalingen van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. 

9.1.1 VASTSTELLING PROJECTPLAN EN INSPRAAK 

Het projectplan doorloopt de volgende procedure. Na inspraakrijpverklaring door het dagelijks 

bestuur van Wetterskip Fryslân wordt het ontwerp-projectplan inclusief onderbouwende 

documenten als m.e.r. beoordeling en uitvoeringsbesluiten aan GS van Provincie Fryslân 

aangeboden. GS legt deze stukken zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen 

worden ingediend.  

 

De ingediende zienswijzen worden opgenomen in een nota van beantwoording, waarbij 

aangegeven wordt hoe er met de zienswijze wordt omgegaan. Een mogelijkheid is om 

zienswijzen mee te nemen in het definitieve projectplan.  

 

Na afloop van de ter inzagelegging van het ontwerp-projectplan stelt het Bestuur van het 

Wetterskip Fryslân, het definitieve projectplan vast op basis van het advies van de betrokken 
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partijen en neemt hierbij de ontvangen zienswijzen mee in zijn afweging. Tegelijkertijd neemt 

het betreffende Bevoegde Gezag, mede op basis van de zienswijzen, een definitief besluit ten 

aanzien van de uitvoeringsbesluiten. De gecoördineerd voorbereide uitvoeringsbesluiten 

worden door Gedeputeerde Staten gelijktijdig bekend gemaakt. 

 

Het vastgestelde projectplan wordt aan Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân ter 

goedkeuring aangeboden. Het besluit wordt door de provincie gepubliceerd. 

 

Beroep 

Vervolgens wordt het Projectplan door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Zij motiveren hun 

besluit en leggen het ter inzage samen met het Projectplan en de definitieve 

omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van de andere Bevoegde Gezagen. Tegen het 

goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten, het projectplan, de omgevingsvergunning en 

tegen alle uitvoeringsbesluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben 

voorgelegd komt het recht van beroep toe. In beginsel doet de Afdeling binnen zes maanden na 

afloop van de beroepstermijn uitspraak. 

9.2 VERGUNNINGEN 

Om de verschillende vergunningen die nodig zijn voor het project inzichtelijk te maken is een 

vergunningeninventarisatie uitgevoerd. Daarbij is bepaald welke vergunningen noodzakelijk 

zijn, wie de vergunning aanvraagt (Wetterskip) en wie het bevoegd gezag is. De volgende 

uitgangspunten zijn hierbij van toepassing: 

 De Crisis- en herstelwet is van toepassing: bijlage I, art. 7.3. 

 Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling die mogelijk is op grond 

van de Waterwet (zie ook paragraaf 2, Planvorming). 

 De voorgenomen plannen zijn niet in strijd met de vigerende bestemmingsplannen (Wet 

ruimtelijke ordening). 

 De vergunningen worden aangevraagd voor alle activiteiten conform het voorliggende 

projectplan. 

 

Door het opstellen van een projectplan is het aanvragen van een Watervergunning niet 

noodzakelijk aangezien Wetterskip Fryslân hiervoor zelf het bevoegd gezag is.  

9.2.1 VEREISTE VERGUNNINGEN 

De in onderstaande tabel vermelde ontheffingen/vergunningen zijn noodzakelijk voor de 

realisatie van de kustversterking.  

De vergunningen worden door de Provincie gecoördineerd ter inzage gelegd. 
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Wet en regelgeving Activiteit Bevoegd gezag 

Natuurbeschermingswet Werkzaamheden hebben geen 
significante effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
Natura 2000-gebied Waddenzee & 
Lauwersmeer.  

Provincie Fryslân 

Tabel 8 Overzicht noodzakelijke vergunningen binnen projectplan 

Procedure vergunningverlening 

Deze vergunningen doorlopen een gelijktijdige procedure (en ter inzage legging) als het 

projectplan op grond van de projectprocedure van paragraaf 9.1 van de Waterwet. 

9.2.2 VERGUNNINGEN TIJDENS DE UITVOERING 

Naast de voorgenoemde noodzakelijke vergunningen kunnen, afhankelijk van de 

uitvoeringswijze door de aannemer, nog aanvullende (uitvoerings)vergunningen noodzakelijk 

zijn. In onderstaande tabel worden mogelijke vergunningen hiervoor genoemd. Deze 

vergunningen worden door de aannemer aangevraagd. Het overzicht is niet uitputtend en 

afhankelijk van de methode van uitvoering. Deze vergunningen doorlopen een aparte, eigen 

procedure bij de genoemde Bevoegd Gezagen. 

 

Wet en regelgeving Activiteit Bevoegd gezag 

Omgevingsvergunning  
(Wet ruimtelijke ordening )  

Aanlegwerkzaamheden, Inrichten 
bouwplaats, mogelijk aanleggen depot. 

Gemeente 
(Afhankelijk van aan te vragen 
onderdelen) 

Besluit lozen buiten 
inrichtingen 

Bij aanleg depot is melding noodzakelijk. Gemeente (lozen op de bodem of 
de riolering) 
Wetterskip (lozen op het regionale 
watersysteem) 
Rijkswaterstaat (lozen op 
Waddenzee) 

Wegenverkeerswet 1994 
en 
Wegenwet 

Afzetten of omleiding van bestaande 
wegen of de aanleg van tijdelijk wegen en 
bouwwegen 

Wegbeheerder; 
Gemeente (binnendijkse 
wegennet) 

Wet Bodembescherming/ 
Besluit Uniforme Sanering 

Indien er verontreinigd materiaal 
aanwezig is, en er wordt anders mee 
omgegaan dan de nu gemaakte 
afspraken, is melding noodzakelijk.  

Rijkswaterstaat (buitendijks) 

Flora- en faunawet Tijdens de werkzaamheden kunnen 
negatieve effecten optreden op de 
soortenbescherming: broedende of 
overwinterende vogels. NB door 
maatregelen vooruitlopend op de 
uitvoering worden effecten 
beperkt/voorkomen. 

ministerie EL&I 

Tabel 9 Overzicht noodzakelijke vergunningen tijdens de uitvoering 
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9.2.3 OPZEGGING VERGUNNINGEN 

Voor de dijkversterking hoeven geen vergunningen opgezegd te worden. 
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Begrippen en afkortingen 

AB Algemeen bestuur van het Wetterskip 

  

Bbk Besluit bodemkwaliteit 

  

Bevoegd gezag (BG) De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en 

die de m.e.r.-procedure organiseert; wordt afgekort met BG 

  

Binnen(-dijks) Aan de kant van het land 

  

Buiten(-dijks) Aan de kant van het water. 

  

B&W Burgemeesters en Wethouders 

  

Chw Crisis- en herstelwet 

  

Compenserende 

maatregelen 

Maatregelen die gericht zijn op het vervangen van (natuur)waarden die 

verloren gaan. 

  

Dijkring Stelsel van waterkeringen, of hoge gronden, dat een dijkringgebied omsluit en 

beveiligt tegen overstromingen 

  

EHS Ecologische Hoofd Structuur, in het Natuurbeleidsplan vastgelegd raamwerk 

voor natuur 

  

Fauna Dieren 

  

Flora Planten 

  

Gesloten seizoen Periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend waarin geen werkzaamheden 

in de zin van ontgraven/opbreken verdedigingswerken aan de primaire 

waterkering mogen plaatsvinden 

  

GS Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de provincie 

  

HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma, programma van dijkversterkingen 

waarvoor het Rijk financier is en regie voert. Het programmabureau HWBP 

verzorgt deze taak voor een eenduidige aanpak over de toetsing van de 

plannen en verzorgt de subsidieverlening. 

  

Inpassingsmaatregel Een maatregel voor het behoud en herstel van bestaande waarden en functies. 

Doel is om de nadelige effecten van de kustversterking op de ruimtelijke 

kwaliteit zoveel mogelijk te mitigeren (m.a.w. behoud en herstel van de thans 

bestaande ruimtelijke kwaliteit).  
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Kruin van de dijk Het bovenste vlakke gedeelte van een dijk 

  

Legger Een bij besluit van de waterbeheerder vastgestelde norm met daarin per 

waterstaatswerk (bijvoorbeeld een dijk of waterlichaam) de vereiste 

afmetingen, de onderhoudsplichtigen 

  

Maatgevende 

omstandigheden 

De omstandigheid (situatie) die als uitgangspunt wordt genomen voor het 

ontwerpen van de versterking van primaire waterkeringen gegeven een 

veiligheidsnorm of normfrequentie. 

  

MER Milieueffectrapport, het document waarin milieu- en andere aspecten, zoals 

dijkontwerp, geotechniek, kosten en beheer, van dijkversterkingsalternatieven 

integraal worden behandeld. 

  

m.e.r. Beoordelingsnotitie, de procedure 

  

Mitigerende 

maatregelen 

Verzachtende, effectbeperkende maatregelen 

  

NAP Normaal Amsterdams Peil, referentievlak ten behoeve van hoogteligging, 

gelijk aan het gemiddelde zeeniveau. 

  

Natura 2000 Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden 

waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees 

perspectief. 

  

Open seizoen Periode van 1 april tot 1 oktober waarin werkzaamheden aan de primaire 

waterkering mogen plaatsvinden (zie ook gesloten seizoen). 

  

Primaire 

waterkeringen 

In Nederland een primaire waterkering een dijk die beschermt tegen het 

buitenwater, zoals vastgelegd in de Waterwet (rivier-, zee-, of meerdijken). 

  

Talud van de dijk Hellingen van de dijk aan binnen- en buitenzijde 

  

VKA Voorkeursalternatief 

  

Voorland Buitendijks gelegen land 

  

Vorm van de dijk De vorm van het dwarsprofiel van de dijk 

  

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

  

Waterstaatswerk Waterkeringen (of oppervlaktewateren) met inbegrip van de daartoe 

behorende kunstwerken en hetgeen verder naar hun aard daartoe behoort. 
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Bijlage 1 Tekeningen bij projectplan 
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Bijlage 2 Factsheets versterkings-
secties 
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Bijlage 2.1 Sectie 1A Zwarte Haan 
HUIDIGE SITUATIE 

Benaming Zwarte Haan 

Totale lengte 3.400 meter 

Traject  van 19.6 km tot 23.0 km 

Huidige bekleding betonblokken. 

Onderlaag grind, geotextiel en klei 

In bijlage 1 is een dwarsprofiel van deze sectie opgenomen. 

 

VOORKEURSVARIANT 

Overlaging elastocoast icm grond 

 

Figuur 12 Versterkingssectie 1A en 1B, Zwarte Haan 
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Bijlage 2.2 Sectie 1B Zwarte Haan 
HUIDIGE SITUATIE  

Benaming Zwarte Haan 

Totale lengte 3.200  meter 

Traject  van 23.00 km tot 26.2 km 

Huidige bekleding betonblokken en doorgroeistenen. 

Onderlaag klei  

In bijlage 1 is een dwarsprofiel van deze sectie opgenomen. 

 

VOORKEURSVARIANT 

Betonblokken vervangen door breuksteen; Sortering 10-60 kg. Laagdikte 0,50 meter. 

 

  

Figuur 13 Versterkingssectie 1A en 1B, Zwarte Haan 
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Bijlage 2.3 Sectie 2 Holwerd / Veerdam 
West 

HUIDIGE SITUATIE 

Benaming Holwerd / Veerdam West 

Totale lengte 2.300 meter 

Traject  van 38.3 km tot 40.6 km 

Huidige bekleding betonblokken. 

Onderlaag grind, geotextiel en klei.  

In bijlage 1 is een dwarsprofiel van deze sectie opgenomen. 

 

VOORKEURSVARIANT 

Overlaging elastocoast icm grond. 

 

  

Figuur 14 Versterkingssectie 2 Veerdam West 
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Bijlage 2.4 Sectie 3 Spaarndam / 
Teyebuorren 

HUIDIGE SITUATIE  

Benaming Spaarndam-Teyebuorren 

Totale lengte 1200 meter 

Traject van 41.7 km tot 42.9 km 

Huidige bekleding betonblokken. 

Onderlaag mijnsteen dik 0.80 meter 

In bijlage 1 is een dwarsprofiel van deze sectie opgenomen. 

 

VOORKEURSVARIANT 

Overlaging elastocoast icm breuksteen. 

 

  

Figuur 15 Versterkingssectie 3 Spaarndam / Teyebuorren 
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Bijlage 2.5 Sectie 4 Wierum 
HUIDIGE SITUATIE 

Benaming Wierum 

Totale lengte 2.550 meter 

Traject  van 47.45 km  tot 50.00 km 

Huidige bekleding koperslakblokken. 

Onderlaag 450 meter op grind, geotextiel en klei (van 47.45 km tot 47.90 km) 

 2100 meter op grind, geotextiel en mijnsteen ( van 47.90 km tot 50.00 km) 

In bijlage 1 is een dwarsprofiel van deze sectie opgenomen. 

 

VOORKEURSALTERNATIEF 

Overlaging elastocoast icm breuksteen. 

 

  

Figuur 16 Versterkingssectie 4 Wierum 
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Bijlage 3 Transportroutes 
bouwverkeer 

 

Sectie 1A, Zwarte Haan (Zwarte Haan - Sjoukeshoek) 

 St. Jacobiparochie - Kadal - Oude Bildtdijk - Boonweg - weg onderlangs Zeedijk - Zwarte 
Haan 

 Vrouwenparochie - Attesweg - Oude Bildtdijk - Burdinaweg - Nieuwe Bildtdijk - Opdijk 
Sectie 1B, Zwarte Haan (Sjoukeshoek - Noorderleeg) 

 St. Jacobiparochie - Kadal - Oude Bildtdijk - Boonweg - weg onderlangs Zeedijk - Zwarte 
Haan 

 Vrouwenparochie - Attesweg - Oude Bildtdijk - Burdinaweg - Nieuwe Bildtdijk - Opdijk 
Sectie 2, Holwerd / Veerdam West 

 Aebingaloane - oprit over dijk - weg buitendijks naar kop Westholwerderpolder 
 Provinciale weg naar Holwerderpier - weg binnendijks zeedijk 
Sectie 3, Spaarndam - Teyebuorren 

 Opdijk tpv ca. km 42,70 (pachter J. van Sinderen) 
 Provinciale weg naar Holwerderpier - weg binnendijks zeedijk 
Sectie 4, Wierum 

 Ternaarderwei - Koaterhusterwei - weg binnendijks zeedijk 
 Nesserwei, Wierumerwei - Wiesterwei 
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