
De dijken tussen Den Oever en Den Helder beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen 
hoogwater uit de Waddenzee. Het gaat om de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de 
Balgzanddijk. De dijken moeten worden versterkt, omdat die niet op alle plekken voldoen aan 
de nieuwste eisen voor de veiligheid. We voeren de versterking in stappen uit. Deze aanpak 
noemen we ‘adaptief versterken’.

Een dijkversterking in stappen

Hoe werkt het? 
In de planuitwerkingsfase 
worden de dijkvakken 
ingedeeld in 2 sporen:

Veiligheidsoordeel 

Aanvullend onderzoek 
(buiten) geeft meer inzicht 
in o.a. huidige staat en 
levensduur van de dijk.

Monitoring: 
Indien nodig kunnen 
dijkvakken, nadat we 
hebben gemonitord 
naar spoor 1. 

Dijkvakken 
worden 
versterkt. 

Na realisatie 
van spoor 1 is 
de dijk veilig.

Plan-
uitwerkingsfase

!

In deze fase werken we 
het voorkeursalternatief 
verder in detail uit. We 
doen dit graag weer 
samen met de omgeving.

Slimme koppelingen 
We staan open voor ontwikkelingen in het 
gebied. Als er slimme koppelingen gemaakt 
kunnen worden met onze dijkversterking zodat 
andere ontwikkelingen mogelijk worden/er 
beter van worden dan kunnen ontwikkelingen 
worden meegenomen bij spoor 1.
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Wat zijn de voordelen van adaptief versterken? 

Techniek ontwikkelt zich 
snel. In de toekomst kunnen 
betere of goedkopere 
dijkversterkings-
technieken mogelijk zijn 
waarop je met je dijkvakken 
uit spoor 2 kunt aansluiten.

De Waddenzee verandert 
steeds. Wadplaten 
zanden aan. Door te 
monitoren kun je hierop 
beter aansluiten. 

Een gespreide aanpak 
betekent dat we beter 
kunnen aansluiten bij 
andere ontwikkelingen 
in de omgeving. 

Als we de dijk in delen 
versterken, zijn de effecten 
op natuur mogelijk minder 
groot omdat je niet in één 
keer aan het werk bent. 
Dat willen we de komende 
tijd graag onderzoeken.

Door verschillende 
projecten te 
combineren 
kunnen kosten 
worden bespaard.

Onze bouwstenen/factoren waar we rekening mee 
moeten houden als we adaptief versterken:
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Dijkvakken die bijna of onder 
de ondergrens van het 
veiligheidsoordeel zijn gezakt.

Dijkvakken die tussen 
de signaleringswaarde 
en de ondergrens 
zitten, die nog geen 
veiligheidsprobleem
vormen. 
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ontwerp.
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