Pilot Brede Groene Dijk: inzetbaarheid van kwelders voor kustveiligheid langs de Dollard
Erik Jolink, Waterschap Hunze en Aa's

Een deel van de dijk langs de Dollard moet worden versterkt. Daarbij wordt gedacht aan de toepassing van een
zogenaamde ‘brede groene dijk’ in plaats van de traditionele steile asfaltdijk. Omdat voor een groene dijk erg veel
klei nodig is zoekt het waterschap naar kleibronnen in de omgeving.
Brede groene dijk
Het grote verschil tussen een brede groene dijk en een
traditionele dijk is het talud. Waar een groene dijk een
flauw talud heeft van ongeveer 1:7, is een asfaltdijk
met een talud van 1:4 veel steiler. ''De toepassing van
een brede groene dijk heeft veel draagvlak in de
regio'', vertelt Erik Jolink, die vanuit Waterschap
Hunze en Aa’s betrokken is bij dijkversterkingen.
''Maar voor de aanleg ervan is enorm veel klei nodig.'',
vervolgt hij. ''We hebben ons tot doel gesteld om de
klei die nodig is voor dijkversterking zo dicht mogelijk
uit de buurt te halen en de kleiwinning zo mogelijk te
combineren met andere doelen.''
Mogelijke kleibronnen
Het waterschap ziet drie mogelijke kleibronnen:
• Polder Breebaart: een binnendijkse
brakwaterpolder die via een duiker in verbinding
staat met de Dollard. De polder heeft hoge
natuurwaarden, maar is dichtgeslibd en moet
worden afgegraven. Het waterschap verkent of
het slib kan worden verwerkt in de dijk.
• Baggerslib: er wordt veel gebaggerd langs de
Waddenkust, onder andere in de haven van
Delfzijl. Een deel van het slib wordt elders in de
Dollar weer gestort, waardoor de vertroebeling
van het water toeneemt. Het waterschap wil de
bruikbaarheid van de bagger verkennen.
• De kwelders die aan de zeezijde van de dijken
liggen. Het gaat om ongeveer 700 hectare kwelder
met een breedte van 500 tot duizend meter. Al
vanaf de Middeleeuwen wordt er klei gewonnen
bekijken
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op kwelders, maar eind vorige eeuw werd de
afgraving gestaakt vanwege natuurdoelen vanuit
natuuroverwegingen: Inmiddels weet men dat
kleiwinning ook samen kan gaan met het behoud
van de natuur: in sommige gevallen kan het
afgraven van kwelders juist bijdragen aan
terugbrengen van dynamiek en het verjongen van
de vegetatie.
Leren van de buren
In Duitsland is een pilot uitgevoerd (bij Jadebusen)
met het afgraven van 1 a 1,5 meter diepte, over een
oppervlakte van 10 hectare. Opvallende uitkomst van
de pilot is dat de 'kleiput', die in open verbinding staat
met het wad, na tien jaar alweer voor tweederde is
gevuld met klei. Opslibbing kan dus heel snel zijn, mits
er een verbinding is met de zee.
Pilot Brede Groene dijk
Langs de Dollard start dit najaar een pilot met de
aanleg van een brede groene dijk, over een lengte van
één kilometer. Hiervoor wordt klei uit de drie eerder
genoemde kleibronnen gewonnen. Deze aanpak dient
meerdere doelen gelijktijdig, zoals het versterken van
de dijken, het benutten van kwelders voor kleiwinning,
het uitgraven van uitwateringsslenken die vervolgens
als slibvang gaan functioneren (ter verlichting van het
slibprobleem in de Eems Dollard) en het verjongen van
vegetatie. ''Een mooi voorbeeld van samenwerking'',
aldus Jolink.
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