VEILIGE

ZEEDIJK
De zeedijk zorgt voor veiligheid. Meer dan
de helft van ons gebied ligt onder de zeespiegel. Was de zeedijk er niet, dan zou ons
gebied grotendeels onder water staan. Hunze
en Aa’s beheert de zeedijk tussen Delfzijl en
de Duitse grens.

Een sterke grasmat
is belangrijk voor
een stevige dijk.

Vergadering algemeen bestuur
25 april om 20.00 uur

Verbetering zeedijk
Onze zeedijk is veilig. Voor de toekomst moeten
we een deel van deze dijk echter versterken. Dit
komt door steeds hogere normen vanwege de
klimaatverandering. We willen de dijk verbeteren
door het talud flauwer te maken, zodat het de
rake golfklappen vanaf de zee op kan vangen. Dit
flauwe talud wordt bekleed met gras. We noemen
het de Brede Groene Dijk.

UITNODIGING EXCURSIE 19 MEI
De Brede Groene Dijk is een innovatief demonstratieproject dat als voorbeeld dient in
binnen- én buitenland. Wat dit betekent laten
wij u graag zien tijdens een excursie op zaterdag 19 mei. Wilt u meer weten of daarbij
zijn, dan kunt u contact opnemen met i.ackermann@hunzeenaas.nl.

Beheer zeedijk
Een sterke grasmat is van belang voor een stevige
zeedijk. Daarom maaien we het gras op de dijk
regelmatig en kort. Daar waar kan grazen schapen.
Dit scheelt in het aantal maaibeurten en bovendien verdichten ze de grasmat met hun hoefjes. De
dijk mag niet beschadigen. Daarom staan er langs
de dijk speciale kasten, als rust- en uitzichtpunt
voor torenvalken. Die torenvalken vangen muisjes en ander ongedierte, om te voorkomen dat ze
gaten en gangen in de dijk graven.
Bezoek de zeedijk
De zeedijk is voor ieders veiligheid, maar biedt
ook een prachtig uitzicht op de Eems-Dollard.
Fietsers en wandelaars zijn van harte welkom om
te genieten van dit unieke gebied. Al fietsend over
de dijk kijkt u aan de ene kant naar de Waddenzee
en aan de andere kant ziet u de Groninger aardappel-, graan- en koolzaadvelden.

Lees meer op hunzeenaas.nl/zeedijk

<www.hunzeenaas.nl>

Vragen? Tel. (0598) 69 38 00 waterschapshuis, Aquapark 5 te Veendam

