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De (Nieuwe) Afsluitdijk

Samenwerking tussen Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) om 

de Afsluitdijk te vernieuwen

DNA is een samenwerkingsverband van:

- Provincie Fryslân

- Provincie Noord-Holland

- Gemeente Hollands Kroon

- Gemeente Harlingen

- Gemeente Súdwest-Fryslân

Samen met:

- Ministerie I&W

- Kennisinstellingen

- Bedrijfsleven



De Afsluitdijk
Aanleg 1932

• Voor veiligheid

• Noord-Holland en Fryslân verbinden

• Nieuwe landbouwgronden

• Wereldnieuws

Het werd:

• Een dam waardoor het grootste zoetwaterbekken van West-

Europa kon ontstaan

• Een iconisch landschap

• Een vroeg voorbeeld van  Dutch Delta Design

• Maar ook een gebied dat we vergaten te ontwikkelen

Tot een paar jaar geleden …..

• Rijk: Afsluitdijk niet veilig genoeg meer (2006)







Zonder dijken, deltawerken net zo gevaarlijk als #6 Bangladesh..

Nederland in top50 gevaarlijkste landen om te wonen



Versterking Afsluitdijk

- Maart jl. contract gegund aan 

combinatie Levvel (BAM, 

Van Oord, Rebel)

- Gebruik innovatieve betonnen 

elementen (overslagbestendig)

- Nieuwe pompen en vergroten 

afvoercapaciteit

- Waddenzee-Fietspad over hele 

lengte dijk

- Planning: 2018-2022

- Netto-contante waarde 550 miljoen euro















De Nieuwe Afsluitdijk

Grote maatschappelijke uitdagingen:

• Klimaatverandering en zeespiegelstijging

• Hoge waterveiligheidsnormen

• Schone energie maken

• Betere zoet-zout overgangen voor de natuur

Ons regionale programma De Nieuwe Afsluitdijk is 

additioneel:

• Wij richten ons op regionaal economische spin-off 

door vernieuwend te zijn rondom het thema water



Vismigratierivier

• Aanleg Afsluitdijk bracht veel goeds

• Echter ook een ecologische ramp

• Blokkeert een belangrijke migratieroute voor 

bepaalde vissoorten

• Daarom een innovatie van wereldformaat 

bedacht: Vismigratierivier



Vismigratierivier







If it aint Dutch, it aint much

The ultra rich and famous

Wereldkampioen







• Sluizen Kornwerderzand zijn te klein

• Grote sluizen versterken de positie van onze
wereldkampioen

• Markt: nieuwe super ultra yachts en refit

• Waarom? Versterken regionale economie





Afsluitdijk: daar moet je geweest 
zijn



Afsluitdijk:

• Streep op een kaart  

• Voor veiligheid, nieuwe gronden en zoet water 

• Midden in Unesco World Herritage Waddenzee

• Bedekt met Monumentale bouwwerken, prachtig 
landschap, bijzondere architectuur en  Atlantic Wall 
(WW II)

• Hij valt op bij 300.000 (vooral) buitenlandse 
toeristen.

……het is zo’n normaal onderdeel van onze omgeving ..…ergens 
vergeten wat te exploiteren?….











Daan Roosegaarde - Icoon Afsluitdijk



Financieel
Kosten:

Fase 1 € 100 mio

Fase 2 € 150-200 mio

Effecten:

• Werkgelegenheid: 1000-2500

• Maatschappelijke baten: € 175 – 200 mio (CW  fase 1+2)

• Grote ecologische winst



Duurzame Energie

• Wereld staat voor enorme uitdaging

• Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen

• Hoe ver de oplossing ook weg lijkt en hoe lastig de 

oplossing ook is

• We moeten ons inzetten en innovatief blijven

• Binnen DNA halen we energie uit water; het noorden heeft

de kennis en ons bedrijfsleven kan het tot een succes

maken.

• Doelstelling: CO2 neutrale Afsluitdijk in 2022

• We noemen hem de Energiedijk


