
WAAR STA JIJ?

12:00     Ontvangst 
12:30   Wad een lunch
13:30    Start Conferentie “Eems-Dollard 2050”
14:00  Waar sta jij? Rondrit langs projecten
   
  Route Noord: 
  1. Kleirijperij Delfzijl: van slib naar klei, nuttig gebruikt voor  
   dijken en meer
  2. Marconi: de verbinding tussen stad en Wad
  3. Dubbele dijk:  hoe combineer je waterveiligheid, 
   slibinvang, nieuwe landbouw en natuur? 
  4. Kerkje van Heveskes: culturele verrassing in het 
   industriële landschap 

  OF

  Route Zuid
  1. Brede Groene Dijk: hoe combineer je natuurherstel, 
   slibinvang en nieuwe dijkconcepten?
  2. Polder Breebaart: bijzondere polder met 
   een bijzonder doel
  3. Kerkje van Heveskes: culturele verrassing in het 
   industriële landschap 
  4. Kleirijperij Delfzijl: van slib naar klei, nuttig gebruikt voor  
   dijken en meer

16:45    “Let’s Klets” informatieve borrel

PROGRAMMA



LOCATIES

PIER VAN OTERDUM

Dit is de plaats waar we de conferentie beginnen en ook weer eindigen. Hier heten we je welkom en vertellen we het 
verhaal van de Eems-Dollard, van het slib en ontwikkeling van het gebied. Over wat we gezamenlijk doen om het slib 
uit de Dollard te halen en nuttig in te zetten. Over wat we doen voor de natuur en waarom. En welke kansen het slib 
biedt voor de omgeving.

KLEIRIJPERIJ DELFZIJL 

Hier krijg je uitleg over wat een kleirijperij is en 
wat er met de gerijpte klei gebeurt. Niet alleen het 
rijpingsproces, maar ook de uiteindelijke 
toepassingen komen aan bod. We vertellen het 
verhaal van de nieuwe ‘slibketen’: van slibinvang en 
natuurherstel, via de kleirijperij, naar nieuwe 
toepassingen. Maar er kan nog veel meer met slib. 
We laten zien hoe van slib  bouwblokken geperst 
worden en leggen uit waarvoor deze kunnen worden 
gebruikt.

DUBBELE DIJK

Hier zien we de dubbele dijk in aanbouw en proef 
je de kansen die de Dubbele dijk biedt. We leggen 
uit wat deze innovatieve vorm van dijkversterking 
inhoudt en welke kansen dit biedt voor nieuwe 
zilte teelten en aquacultuur. 



MARCONI DELFZIJL

Op de grens van stad en Wad, werkt Delfzijl aan een 
nieuwe verbinding naar de zee. Dijkversterking wordt 
hier gecombineerd met nieuwe recreatie, 
natuurbeleving en ‘Building with nature’.

POLDER BREEBAART

Hier begint de slibketen. In de afgelopen jaren is 
Polder Breebaart, een binnendijks getijdegebied, 
dichtgeslibd. Het slib halen we eruit, zodat de natuur 
in Polder Breebaart weer herstelt. Van het slib 
bouwen we, via de kleirijperij op de Dollardkwelder, 
een nieuw stuk dijk.

BREDE GROENE DIJK

Op een unieke plek, met zicht op de kwelder en  
Dollard, komen hier, in één oogopslag, alle 
ingrediënten van het programma Eems-Dollard 
2050 bij elkaar: natuurherstel, met de aanleg van 
het vogelbroedeiland en klutenplas, slibinvang, de 
kleirijperij en een nieuwe innovatieve manier van 
dijkversterking.

KERKJE VAN HEVESKES

Op deze unieke, historische plek, omringd door 
industrie vertellen we een verhaal over 
cultuurhistorie, hoe het was en hoe het gebied 
zich ontwikkelt.  Een verhaal over leefbaarheid en 
de invloed van het gebied op haar bewoners. Een 
ingetogen verhaal, haast vervreemdend tussen alle 
industriële grootsheid.


